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La lutte sociale ne peut se réduire à la lutte de deux
idéologies rivales : c’est la subversion de toute idéologie
qui est en cause.
Roland BaRthes, Le plaisir du texte

Fronteiras territoriais são ficções políticas naturalizadas que produzem identidades nacionais, pertencimentos, exclusões, violências e hierarquias. Poucas vezes a atividade da crítica literária ultrapassou as fronteiras nacionais, mas Manuel Puig pode ser tão brasileiro quanto Clarice
Lispector, Machado de Assis pode ser tão português quanto Fernando Pessoa e Nestor Perlongher
pode ser tão chileno quanto Pedro Lemebel. Se hoje é consenso que a nação é uma comunidade imaginada, como preconizou Benedict Anderson 1 , a crítica e o cânone literário ainda são territoriais e
1 . andeRson, Benedict, Comunidades imaginadas: reflexões sobre a origem e a expansão do nacionalismo,
São Paulo, Edições 70, 1991.
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as fronteiras impenetráveis seguem produzindo epistemicídios literários, reduzindo ou destituindo
de sentido as superposições, as intersecções, as nuances e as sombras que múltiplas obras literárias
são capazes de produzir.
Assim como as fronteiras territoriais / nacionais são ficções, normas de gênero e sexualidade são também ficções (políticas) naturalizadas que produzem identidades de gênero e sexualidade, excluindo, incluindo, violentando, sublimando e/ou hierarquizando as suas dimensões
humanas. A crítica e a história literária ainda silenciam (ou domesticam) as dissidências de gênero
e sexualidade. Se a hipótese de Daniel Balderston 2 é verdadeira, de que a crítica e o cânone literário
estão cem anos atrasados em relação à literatura quando o assunto é sexo, então, como sugeriu
Gilles Deleuze e Félix Guattari 3 , é preciso verificar sempre o quanto há de Igreja, de Estado e de
Tribunal em cada crítico e historiador literário.
A crítica, portanto, precisa fazer fracassar aquilo que ela ainda tem de moderna, de
colonial, de territorial, de binária, de racista, de cisgênera e de heteronormativa. A crítica talvez
ainda precise viver o seu carnaval. Ao propormos o dossiê Trânsitos, travessias e transições: corpo e
espaço na literatura ibero-americana, estávamos interessados em reflexões que transitassem e embaralhassem não apenas fronteiras nacionais, mas que, sobretudo, atravessassem as normatividades
de gênero e sexualidade e que dialogassem com epistemologias minoritárias ao lerem a literatura
ibero-americana, tendo em vista a profusão de obras que nos últimos tempos vieram a público.
A tarefa não é fácil.
Se por um lado, vemos a crítica recorrer às políticas identitárias como forma de embate
à “ideologia dominante”, por outro, encontramos uma produção ininterrupta, mas não sistemática,
de obras que investem na instabilidade das identidades e provocam fraturas no edifício canônico.
As teorias queer, decolonial e transfeminista são suporte possível não para a compreensão da instabilidade ou da fratura, mas são os instrumentos de instabilidade e de fratura do edifício canônico
— contra toda forma fixa que se queira sustentar e suportar. No entanto, infelizmente, as perspectivas hegemônicas subsistem quando emergem categorias, paradoxais de fundo, como a identidade
queer…
De imediato, imaginamos que teríamos uma ruidosa resposta por parte dos investigadores das culturas ibero-americanas, o que não se concretizou e, por isso, deixou-nos dúvidas a
respeito do desenvolvimento de pesquisas que tanto envolvessem o cânone, quanto a sua possível discussão propiciada pela absorção das perspectivas ofertadas pelas teorias queer, decoloniais,
transfeministas. Ao invés de encontrarmos investidas às obras canônicas, chegaram-nos contribuições valiosas, mas que se desviam das imaginadas rotas de colisão e dão relevo a objetos desprezados ou silenciados pelo cânone. Contudo, é também pelas margens do cânone que se chega à
sua estrutura.
A discussão, a reflexão, o estudo dos objetos marginalizados e desprezados fazem-nos
chegar ao âmago canônico e observá-lo em toda a sua dimensão ideológica — como propunha
Barthes, em 1975, pondo em causa toda a ideologia. No entanto, ou investimos contra os sistemas
que permanecem inatacáveis, ou nossos esforços poderão ficar relegados a notas de pé de página
2 . baldeRston, Daniel, El deseo, enorme cicatriz luminosa: ensayos sobre homosexualidades latinoamericanas, Buenos Aires, Beatriz Viterbo, 2004.
3 . deleuze, Gilles, guattaRi, Félix, Mil platôs: capitalismo e esquizofrenia, vol. 4, Rio de Janeiro, Editora 34,
2008.
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ou a apêndices de uma tradição, caduca, mas que ainda demonstra vigor suficiente para sobreviver,
canonizada.
Encobertos pelos discursos identitários, o sexo e a sexualidade, afinal, nesses tempos de
tanto vigor conservador, parecem ter sido relegados a um segundo plano, em detrimento de identidades ainda necessariamente fixas, ainda urgentemente fixas 4 , apesar de toda literatura nascida
e gestada pelo desejo, pelo sexo e pela sexualidade, desde o Cântico dos Cânticos, o Kama Sutra,
Satiricon ou o Decameron.
Neste dossiê, Iberic@l apresenta um panorama de reflexões necessárias e urgentes,
com valiosas recuperações de obras esquecidas e/ou silenciadas, com três contribuições que discutem a autoria, a representação e a sociabilidade lésbica no contexto português e brasileiro, duas
que discutem masculinidades dissidentes no contexto brasileiro e argentino, e uma que recupera
autobiografias de autores brasileiros trans.
Em Por tierras de Portugal com Carmen e Ramón: negociações transibéricas de género
e sexualidade, a partir de uma quantidade significativa de romances de Carmen de Burgos e Ramón Gómez de la Serna, Anna Klobucka mapeia as redes de convivência feminina e lésbica no
início do século xx em Portugal, ao mesmo tempo que procura reconstruir o lugar das mulheres
no Modernismo nacional ou transnacional produzido em Portugal, que foram, segundo Koblucka,
sistematicamente silenciadas pelo cânone.
Também investigando a ausência de escritoras no cânone literário português do início
do século xx e reconstruindo as redes de sociabilidade dessas autoras, Eduardo da Cruz, a partir
de vasta pesquisa em arquivos e seguindo os passos de Anna Klobucka na reconstrução de uma
“herstory” literária, em Vestígios de uma relação: ler Virgínia Victorino no arquivo de Olga Morais
Sarmento, aponta para as relações homoafetivas de Virgínia Victorino e Olga Morais Sarmento,
assim como propõe uma releitura do arquivo e da obra das duas autoras a partir dessa relação
amorosa.
Emerson Inácio e Claudiana Gois dos Santos finalizam as discussões sobre lesbianidades, com o artigo Autorias e representações lésbicas na literatura contemporânea brasileira: fronteiras
e futuros, observando não só as relações entre mercado editorial e crítica literária, mas também as
fronteiras entre estética e política, entre trabalho estético e teórico, tanto a partir da crítica lésbica, com Natalia Borges Polesso e Gloria Anzaldúa, quanto a partir dos poemas da obra Lundu, de
Tatiana Nascimento. Segundo os autores, Nascimento não só opera importantes mudanças entre
estética e política, como também ocupa uma importante lacuna no mercado editorial e na criação
literária.
As masculinidades dissidentes são outro importante tema desse dossiê, sendo discutidas a partir dos artigos O indizível desejo erótico em Cabaré Vibrátil, de Djalma Thürler, e Un dandi
en las pampas: masculinidades alternativas em Arturo Jacinton Álvarez, de Jorge Luis Peralta. No
primeiro, Thürler investiga as contribuições da dramaturgia, da filosofia e da política à crítica e à
escrita das masculinidades. Além disso, a partir da análise do texto teatral Cabaré Vibrátil, o investigador argumenta que a arte pode desafiar e pluralizar a noção hegemónica de masculinidade.
Peralta, a partir da vida e da obra do argentino Arturo Jacinto Álvarez, analisa não só
a masculinidade dissidente do dândi “amanerado”, criado, vivido e mitificado por Álvarez, como
4 . spivaK, Gayatri Chakravorty, Other Asias, Malden, Massachusetts, Blackwell Publishing, 2007, p. 260.
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também estabelece uma leitura comparada com a obra do inglês Denton Welch, que trabalha com
modelos alternativos de masculinidade e tópicos homoeróticos, o que permitiu, segundo Peralta,
um profícuo diálogo entre Álvarez e Welch.
Encerrando o dossiê Trânsitos, travessias e transições: corpo e espaço na literatura iberoamericana, a partir das autobiografias de duas pessoas trans brasileiras, Madame Satã e Jorge Laffond, Mário César Lugarinho e Caio Jade Puosso discutem temporalidades africanas e ameríndias
articuladas às noções de memória e ancestralidade. Os autores entendem que as autobiografias
analisadas terminam por reatualizar princípios cosmológicos que provocam cisões tanto em perspectivas temporais quanto em questões étnicas e de sexo/gênero ocidentalizadas.
Por fim, agradecemos a Nu Abe (@nu__abe) pela liberação da foto “Rouge mar”, que
abre a capa desta edição, e acreditamos que, com esse volume, mais reflexões serão fomentadas e
incentivadas para que consigamos, enfim, estar à altura do legado barthesiano.
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Por tierras de Portugal
con Carmen e Ramón:
negociações transibéricas
de género e sexualidade
Anna M. Klobucka
University of Massachusetts Dartmouth

Resumo: Carmen de Burgos e Ramón Gómez
de la Serna desenvolveram uma relação duradoura com Portugal entre 1915 e 1926, ambientando no país vizinho várias das suas obras literárias, assim como textos jornalísticos (da parte
de Burgos). Um dos aspetos pouco desenvolvidos da fortuna crítica que esta relação transnacional gerou é a interação entre os textos de
Burgos e de Gómez de la Serna sobre Portugal,
sobretudo no que diz respeito ao tratamento dos
tópicos de género e sexualidade, inclusivamente
na dimensão autobiográfica que tanto ela como
ele robustamente empregaram nas suas ficções.
Outra faceta que este artigo procura desvendar

é a contribuição deste acervo ficcional e jornalístico ao mapeamento dos elementos ainda
ocultos da cultura modernista em Portugal, em
particular das redes de convivência feminina e
lésbica na época.
Palavras-chave: Carmen de Burgos, Ramón
Gómez de la Serna, Portugal, género, sexualidade, transgressão.
Resumen: Carmen de Burgos y Ramón Gómez
de la Serna desarrollaron una relación duradera con Portugal entre 1915 y 1926, ambientando
varias de sus obras literarias en el país vecino,
así como textos periodísticos (de Burgos). Uno
Por tierras de Portugal con Carmen e Ramón
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de los aspectos poco desarrollados de la fortuna crítica que ha sido dedicada a esta relación
transnacional es la interacción entre los textos
de Burgos y Gómez de la Serna sobre Portugal,
sobre todo en lo que respecta al tratamiento de
los temas de género y sexualidad, incluso en la
dimensión autobiográfica que tanto ella como él
emplearon en sus ficciones. Otra faceta que es-

te artículo busca desentrañar es la contribución
de esta colección de textos al mapeo de los elementos aún ocultos de la cultura modernista en
Portugal, en particular las redes de convivencia
femenina y lésbica en esa época.
Palabras clave: Carmen de Burgos, Ramón Gómez de la Serna, Portugal, género, sexualidad,
transgresión.

Em 1911, Miguel de Unamuno editou uma coleção de ensaios intitulada Por tierras de
Portugal y de España, que desde então tem figurado como o texto fulcral para múltiplas apreciações
da relação de Unamuno com Portugal e com a cultura portuguesa 1 . Poucos anos mais tarde, no auge
do chamado Primeiro Modernismo português, um casal de escritores espanhóis iria desenvolver
uma ligação ainda mais estreita e igualmente frutífera com o país vizinho. O elemento masculino
do casal, Ramón Gómez de la Serna, interagiu com algumas figuras centrais da geração modernista,
principalmente António Ferro, e chegou a publicar textos seus na revista Contemporânea, acabando
por ser integrado posteriormente, ainda que de forma periférica, na órbita dos estudos modernistas
portugueses e, de forma mais geral, no mapeamento contínuo das trocas culturais transibéricas 2 .
Tal reconhecimento não tem abrangido, porém, a companheira de Gómez de la Serna neste episódio
português da sua vida e obra, Carmen de Burgos, cuja relação com Portugal teve, aliás, dimensões
substancialmente mais extensas e duradouras no seu próprio direito 3 . Esta negligência não será,
por certo, surpreendente, visto que corre paralela à construção da imagem literária e sociocultural
do Modernismo canónico em Portugal como sinónimo com o protagonismo e autoria masculinos.
Embora catalogadas e rastreadas como um coletivo e, em poucos casos (como os de Florbela Espanca
e Judith Teixeira), abordadas de forma individualizada, pelo menos desde os anos 1990, as mulheres
que participaram na produção da cultura modernista portuguesa no sentido lato não ocupam ainda
1 . O capítulo dedicado a Unamuno em Iberianism and Crisis: Spain and Portugal at the Turn of the Twentieth
Century (2018) de Robert Patrick Newcomb providencia uma discussão sintética deste tópico.
2 . Ver Antonio Sáez Delgado, Órficos y ultraístas. Portugal y España en el diálogo de las primeras vanguardias
literarias (1915-1925), Mérida, Editora Regional de Extremadura, 2000. Como ilustração da integração,
pouco aprofundada mas ainda assim segura, de Gómez de la Serna no âmbito dos estudos modernistas
portugueses, cite-se o volume coletivo Portuguese Modernisms: Multiple Perspectives on Literature and the
Arts (2011), organizado por Steffen Dix e Jerónimo Pizarro, no qual o nome do escritor espanhol aparece
referenciado em quatro dos capítulos do volume.
3 . No volume Portuguese Modernisms o nome de Carmen de Burgos é referido somente no capítulo sobre
“The Continuum of Modernism in the Iberian Peninsula, 1890-1936” (214-225), de autoria de Antonio
Sáez Delgado. Por outro lado, o volume coletivo Suroeste. Relaciones literarias y artísticas entre Portugal
y España (1890-1936), organizado por Luís Miguel Gaspar e Antonio Sáez Delgado (Badajoz, Sociedad
Estatal de Conmemoraciones Culturales, 2010), contém um capítulo de autoria de Eloy Navarro Domínguez (“Ramón Gómez de la Serna, Carmen de Burgos y el ‘descubrimiento’ de Portugal”) que oferece
uma análise abrangente das relações que Carmen e Ramón travaram respetiva e conjuntamente com o
país vizinho.
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um espaço significativo nas narrativas globais sobre o Modernismo nacional ou transnacional produzidas em Portugal. Sobretudo no que diz respeito aos intercâmbios culturais transnacionais, a
esfera das experiências e relações além-fronteiras protagonizadas por mulheres (portuguesas fora
de Portugal e estrangeiras em Portugal) encontra-se ainda quase inteiramente por explorar de forma
aprofundada e sistemática, de forma comparável às excavações das relações de Unamuno ou Gómez
de la Serna com o campo literário e cultural português ou da residência de Almada Negreiros em
Madrid 4 .

1 - A experiência portuguesa de Carmen de Burgos,
entre vida e literatura
Carmen de Burgos viajou pela primeira vez a Portugal em 1915, embora tivesse cultivado uma ligação com o país vizinho desde a infância, visto que o seu pai fora nomeado ViceCônsul de Portugal em Almería em 1872, mantendo-se no cargo, com algumas interrupções, durante 37 anos 5 . Bem antes, porém, Carmen tinha já estabelecido contactos diretos e indiretos com
algumas intelectuais portuguesas, pouco depois de se ter estreado como a primeira jornalista profissional espanhola em 1903. Já no mesmo ano dedicou uma iteração da sua coluna regular no Diario
Universal de Madrid, “Lecturas para la mujer” (assinada com o pseudónimo que mais a celebrizou,
Colombine), a “Damas portuguesas”, observando que “la cultura de las portuguesas no puede ser
más brillante” e destacando em particular (com direito a um retrato) Olga de Moraes Sarmento, que
naquela altura dirigia a revista Sociedade Futura 6 . Durante uma estadia em Paris, em 1905, Carmen
conheceu pessoalmente Olga, já então bem relacionada na capital francesa, e foi acompanhada por
ela em “muitas visitas” a pessoas e locais do seu interesse comum 7 . Escrevendo desta vez no Heraldo
de Madrid, a 12 de outubro de 1910, ou seja, uma semana depois da eclosão da revolução republicana
em Portugal e com o propósito de celebrar as mulheres portuguesas pela sua contribuição ao triunfo
da “modernísima República ibérica”, Colombine destacará outra vez Sarmento (“una joven bella y
instruída, que viaja constantemente por toda Europa y contribuye a la cultura de la mujer con sus
estudios históricos e sus bien pensados trabajos”), apesar de esta se ter assumido monárquica, como
a sua amiga espanhola (e republicana) dificilmente ignoraria 8 . A partir de 1915, porém, ano em que
se conhecem em Lisboa, a amiga portuguesa mais próxima e constante de Carmen de Burgos será
Ana de Castro Osório (numa relação que se prolongará até ao fim da vida de Carmen), ao mesmo
4 . Sobre este último tópico ver, entre outros, Antonio Sáez Delgado e Filipa María Valido-Viegas de PaulaSoares (orgs.), Almada Negreiros em Madrid, Madrid, Ediciones UAM, 2017.
5 . nÚÑez Rey, Concepción, Carmen de Burgos Colombine en la Edad de Plata de la literatura española, Sevilla,
Fundación José Manuel Lara, 2005, p. 62. Todas as informações biográficas subsequentes sobre Carmen
de Burgos provêm desta fonte, que documenta detalhada e atentamente o enredo “português” na vida
da biografada.
6 . colombine, “Lecturas para la mujer. Damas portuguesas”, Diario Universal, 23 de abril de 1903, p. 1.
7 . nÚÑez Rey, Concepción, Carmen de Burgos, op. cit., p. 146.
8 . colombine, “Femeninas. Mujeres portuguesas”, Heraldo de Madrid, 12 de outubro de 1910, p. 3.
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tempo que se alarga exponencialmente a rede das suas convivências em Portugal, desde os líderes
políticos da República até mulheres feministas e profissionais, como a jornalista Virgínia Quaresma,
a advogada Regina de Quintanilha ou as atrizes Lucinda Simões e Palmyra Torres, que entrevista 9 .
Durante mais de uma década, de 1915 a 1926, Carmen de Burgos foi acompanhada
quase sempre nas suas deslocações a Portugal por Ramón Gómez de la Serna, com quem iniciara
uma relação amorosa em 1909; o casal chegou a construir uma casa no Estoril que acabariam por
vender em 1926, mudando em seguida para Nápoles. O seu período “português” frutificou em várias obras literárias ambientadas em Portugal: da parte de Ramón, o romance La quinta de Palmyra
(1923-25) e os contos “El inencontrable” (1925) e “El cólera azul” (1932) 10 ; da parte de Carmen, sete
contos e novelas publicados entre 1916 e 1923 e o romance El retorno (1922), a única destas obras
que foi lançada também em português, no mesmo ano de 1922. Na impossibilidade de realizar um
mapeamento abrangente deste acervo no espaço restrito do presente artigo, irei focar apenas um
aspeto, ao mesmo tempo específico e transversal a várias das ficções “portuguesas” de Burgos e
Gómez de la Serna, lendo-as como uma etnografia literária com fortes elementos autobiográficos
que oferece uma visão original do nexo género/sexualidade na época modernista em Portugal, concretamente no que diz respeito às dissidências do paradigma heteropatriarcal e às manifestações da
cultura homossocial feminina e lésbica. Nesta abordagem, e na esteira da minha leitura anterior,
mais aprofundada, de La quinta de Palmyra 11 , procurarei também cruzar a visão construída no romance de Ramón com os enredos e elementos referenciais trabalhados nos textos de Colombine,
principalmente literários mas também jornalísticos, produzidos nos anos do seu relacionamento
mais estreito com Portugal.
Com a exceção de El hastío de amor (1923), cujo enredo é uma intriga à volta da publicação das Lettres portugaises (1669) em França, todas as ficções portuguesas de Burgos apresentam
uma forte influência da arte de reportagem, com retratos detalhados de ambientes e costumes nos
diversos locais onde decorrem, começando com a exploração da cultura de veraneio protagonizada
por turistas espanhóis na Figueira da Foz em Los míseros (1916) 12 . Embora as novelas Las tricanas
e Don Manolito, ambas também de 1916, remetam para ambientes históricos (respetivamente, em
Coimbra e entre Espanha e Lisboa), a sua tessitura narrativa acomoda-se de forma recorrente ao
estilo das correspondências jornalísticas de Portugal que a autora produzia no decurso das suas
viagens e que alimentavam em seguida a sua escrita literária. Assim, Las tricanas retrata a afamada taberna das Tias Camellas (centro da vida boémia coimbrã referido por Eça de Queirós e
António Nobre, entre outros) e salpica o texto com referências a “los tiempos de Anthero y Eça” e
nomes de outras figuras literárias como João de Deus e Guerra Junqueiro 13 . Já em Don Manolito,
9 . Sobre a relação entre Burgos e Castro Osório, ver Concepción Núñez Rey, “Un puente entre España e
Portugal: Carmen de Burgos e su amistad con Ana de Castro Osório”, ARBOR, vol. 190, no 766, 2014. 9
dezembro 2021 arbor.revistas.csic.es/index.php/arbor/article/view/1917.
10 . Para uma leitura sintética destas três narrativas ver Ângela Fernandes, “Retratos de Portugal na narrativa
de Ramón Gómez de la Serna”, Limite, no 8, 2014, p. 37-49.
11 . KlobucKa, Anna M., “Palmyra’s Secret Garden: Iberian (Dis)Connections, Portuguese Modernism, and
the Lesbian Subject”, Luso-Brazilian Review, 50:2, 2013, p. 31-52.
12 . Para uma visão de conjunto sobre as ficções portuguesas de Carmen de Burgos, ver, além da biografia
supracitada, Eloy Navarro Domínguez, “Portugal en la obra de Carmen de Burgos”, Limite, no 8, 2014,
p. 19-35, e, da mesma autora, o já citado “Ramón Gómez de la Serna, Carmen de Burgos y el ‘descubrimiento’ de Portugal”.
13 . buRgos, Carmen de, Las tricanas, Madrid, Ediciones Alfa, 1916, p. 10, p. 14.
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o protagonista, um republicano espanhol exilado há 40 anos em Portugal, recebe em Lisboa um
jovem conterrâneo, Fernando, e é através do olhar turístico deste que o texto transmite uma visão
panorâmica das atrações que Fernando visita e dos locais lisboetas como o Rossio, onde se encontra
o seu hotel 14 .
Com esta dimensão de reportagem e descrição etnográfica 15 mistura-se nas novelas de
Carmen de Burgos uma infusão significativa de elementos autobiográficos. O protagonista de Don
Manolito, por exemplo, é baseado na figura real do exilado espanhol Manuel García del Castillo que
a escritora conheceu na casa de Ana de Castro Osório 16 , enquanto a progressão geográfica das três
novelas editadas em 1916 — Los míseros (Figueira da Foz), Las tricanas (Coimbra) e Don Manolito
(Lisboa) — espelha os trajetos das suas viagens em Portugal entre 1915 e 1916, em companhia quer
da sua filha María quer de Gómez de la Serna. Porém, a mais autobiográfica das novelas em que
repercutem as vivências portuguesas de Carmen naqueles anos só virá a ser editada em 1920; tratase de La Flor de la Playa, que narra as experiências de um casal espanhol a veranear na Praia das
Maçãs, na área de Sintra. Descrita também no livro Peregrinaciones (1916) 17 , que recolhe os relatos
das viagens europeias da autora entre 1914 e 1916, na novela de 1920 a Praia das Maçãs é infundida
com significados complexos ainda ausentes em Peregrinaciones e que permitem aproximar La Flor
de la Playa dos relatos ficcionais e autobiográficos de Gómez de la Serna focados em Portugal, em
particular do romance La quinta de Palmyra.

2 - Os refúgios do amor proscrito
O que sobressai no conjunto das abordagens do país vizinho realizadas por Carmen e
Ramón é a idealização de Portugal como um retiro acolhedor e idílico, visão esta que surge inicialmente em contraste com a Europa destroçada pela Primeira Guerra Mundial. Mas uma razão mais
forte e íntima para tal perspetivação do país vizinho tinha a ver com a relação amorosa que os uniu
durante 20 anos e que viviam de forma velada e cautelosa em Espanha. Para além da sua extraconjugalidade, a relação era percebida como desviante devido à diferença substancial de idade entre
os dois — quando o namoro começou, Ramón tinha 21 anos e Carmen 42 — levando tanto os seus
contemporâneos como a posteridade “a juzgar su vínculo como una deviación amorosa: inmadurez
de Ramón, que buscaría protección maternal en la mujer, y desordenada bohemia de Carmen de
Burgos, que buscaría el amor con un hombre mucho más joven 18 ”. Assente na inversão da norma
14 . Id., Don Manolito, Los contemporáneos, no 416, 15 diciembre 1916.
15 . Concepción Núñez Rey sublinha a frequência com que Carmen de Burgos recorria na sua escrita literária
às suas experiências de viagem: “su honda mirada para captar lo esencial de cada mundo sin agotar los
detalles y su magistral creación de ambientes convierten su obra total en un vasto recorrido por la Europa
del primer tercio de siglo”. “Introducción” a Carmen de Burgos, La Flor de la Playa y otras novelas cortas,
ed. Concepción Núñez Rey, Madrid, Editorial Castalia, 1989, p. 49.
16 . nÚÑez Rey, Carmen de Burgos, op. cit., p. 392.
17 . buRgos, Carmen de, Peregrinaciones. Mis viajes por Europa, Sevilla, Editorial Renacimiento, 2021, p. 428436.
18 . nÚÑez Rey, Carmen de Burgos, op. cit., p. 228. Ainda segundo a biógrafa de Carmen, “Si nuestra España
no hubiera sido tan chabacana, zaragatera e mediocre, el amor de Carmen y Ramón hubiera sido in-
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heteropatriarcal no que diz respeito a relações intergeracionais — que naturaliza uniões entre homens mais velhos e mulheres mais jovens, estigmatizando o seu reverso — e não legitimada pelo
matrimónio, a ligação de Carmen e Ramón situava-se nas margens do socialmente permissível.
No epílogo que escreveu para Peregrinaciones, Gómez de la Serna refere-se a Portugal como “el verdadero descubrimiento de este libro de Carmen” e descreve-o com recurso a uma
metáfora amorosa, aludindo ao significado que o contraste entre a sua vida em Espanha e no país
vizinho ia assumindo para o casal: “El hermano burgués y de ideas pequeñas [isto é, Espanha]
no puede ver bien el hermano que se ha casado por amor y que vive feliz en su casita pequeña,
limpia y alegre, con unas vistas mejores que las suyas, puesto que da al océano, insuperable 19 ”. Esta
visão ecoará ainda, décadas mais tarde, na autobiografia de Ramón, Automoribundia (1948), onde,
embora sem nomear explicitamente Carmen, o autor escreve que na sua estadia em Portugal “vivía
la eterna juventud de los amantes a los que nadie pregunta nada y los reciben en los gabinetes más
honestos del mundo 20 ”. Tendo em conta que os reflexos destas visitas do casal espanhol nas fontes
impressas portuguesas da época que me foi possível identificar se referem quer a ela quer a ele, sem
dar conta da sua relação, é difícil perceber até que ponto a viviam publicamente em Portugal, mas
a menção aos “gabinetes mais honestos do mundo” parece indicar um grau elevado de aceitação,
o que também é afirmado por Concepción Núñez Rey quando escreve que no contexto português
“nadie se preocupaba por la legalidad de su relación 21 ”.
Na novela La Flor de la Playa, Portugal é o destino de viagem de Elisa e Enrique, uma
modista e um funcionário público madrilenhos, que namoram há três anos mas não possuem recursos suficientes para casar. Graças a um aumento que Enrique recebe podem, porém, planear a
primeira viagem em conjunto. Segundo raciocina Elisa, “Aunque el viaje [a Portugal] era tan corto
como ir a un pueblo de España, al fin esto era salir al extranjero… ir a una nación más libre, donde
se verían a cubierto de la fisgonería de las patronas españolas. Allí ella pasaría por su mujer, y a la
vuelta… ¿quién sabe? 22 ”. Logo na primeira saída em Lisboa, já instalados num hotel no Rossio, os
amantes compram um chapéu para Elisa com o objetivo de esta poder passar pela esposa de Enrique
(“Además, siendo su esposa habría de llevarlo”), além de outros acessórios. Usar a indumentária de
uma senhora casada simultaneamente agrada e desagrada Elisa: “El velo la mareaba, el sombrero le
impedía los movimientos. Tomaba un peso extraordinario sobre su cabeza… […] Se sentía satisfecha, encantada y al mismo tiempo molesta, cansada de llevar todo aquello, ella que tenía costumbre
de caminar tan libre y tan desembarazada 23 ”.
Depois de terem percorrido as atrações turísticas obrigatórias, Elisa e Enrique instalamse na Praia das Maçãs, onde encontram os hotéis e as pensões completamente cheios, mas conseguem alugar um quarto por cima do restaurante A Flor da Praia, à beira das rochas e com vista
desimpedida para o mar 24 . O desconforto dos aposentos converte-se numa mais-valia, com o seu

19 .
20 .
21 .
22 .
23 .
24 .
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mortalizado en lugar de ser convertido en oscuro tabú, manoseado por contemporáneos maledicientes.
Tuvieron que vivir protegiéndose”. “Introducción”, op. cit., p. 28.
gÓmez de la seRna, Ramón, “Epílogo”, in Carmen de Burgos, Peregrinaciones, op. cit., p. 578-579.
Id., Ramón, Automoribundia, Madrid, Ediciones Guadarrama, 1974, p. 302.
nÚÑez Rey, “Introducción”, op. cit., p. 31.
buRgos, Carmen de, La Flor de la Playa y otras novelas cortas, op. cit., p. 313.
Ibid., p. 316-317.
Em 1989, Concepción Núñez Rey conseguiu fotografar ainda as ruínas do restaurante A Flor da Praia na
Praia das Maçãs, mais tarde demolido por completo. Cf. nÚÑez, Carmen de Burgos, op. cit., p. 394-355.
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“sabor clásico de la vida primitiva” que faz com que Elisa se lembre de “todas las novelas românticas de pescadores que había leído en las largas noches de invierno madrileño […] 25 ”. A localização
do quarto intensifica ainda a sensação do isolamento e afastamento dos amantes, como se não
se encontrassem sequer em Portugal, mas “en alta mar, o en un país muy lejano e desconocido
[…] 26 ”. É no seu desenvolvimento posterior e desenlace que a novela se afasta parcialmente do
registo autobiográfico: cansada da monotonia, cada vez mais sentida com o passar do tempo, da
vida pseudoconjugal com Enrique que experimentou em Portugal, já no comboio para Madrid, Elisa
tira e decide abandonar o seu chapéu de mulher casada: “Sus cabellos revolotearon con el aire de
la marcha del tren. Le pareció sentir la cabeza libre de un yugo pesado. Era como se se libertase
de nuevo 27 ”. O gesto antecipa o final iminente da sua relação com Enrique que a protagonista
pressente, contra a expectativa, expressa no início da narrativa, de que a experiência de viagem em
conjunto os iria aproximar do casamento.
La Flor de la Playa conjuga, desta forma, duas vertentes do desejo antinormativo: não
apenas a fuga à proibição do relacionamento sexual fora do casamento (que a viagem dos amantes
a Portugal facilita), mas também a evasão ao casamento enquanto tal, que aqui não é estruturada
narrativamente de forma que seria previsível dentro das configurações afetivas e relacionais dominantes na sociedade burguesa patriarcal e refletidas pelas convenções literárias correspondentes.
Enrique não abandona Elisa depois de a “explorar” sexualmente; embora ambos pareçam desiludidos com a relação depois de semanas da convivência constante no isolamento da Praia das Maçãs,
é a tomada de consciência de Elisa e, em particular, o significado do seu chapéu como o índice matrimonial ensaiado e rejeitado, que fundamentam a resolução da novela. Para ambas as vertentes
antinormativas — o exercício livre da sexualidade e a libertação da expectativa do casamento —
Portugal funciona na novela como um catalizador, gerando condições de possibilidade, não apenas
para a sua realização, mas também para que esta realização se verifique pacífica e consensual.
Da mesma maneira que as novelas “portuguesas” de Carmen de Burgos se alimentam
de uma mistura fértil de autobiografia e reportagem que sustenta enredos e quadros literariamente
autónomos, a principal obra de Ramón Gómez de la Serna situada em Portugal, o romance La quinta
de Palmyra, também deve muito à imersão do autor no ambiente físico e social do Estoril (disfarçado
em “Ardantes”) e arredores no início dos anos 1920 28 . Aqui, porém, interessa-me focar em particular
o enredo amoroso do romance, centrado na sua protagonista, a jovem e bela aristocrata portuguesa
Palmyra Talares. Dona de uma quinta opulenta, Palmyra disfruta da sua autonomia económica e
familiar praticando monogamia em série com sucessivos amantes de várias nacionalidades que, por
períodos mais ou menos extensos, ficam a viver com ela. Afastando os requisitos da estética realista
(vigente nas novelas de Colombine), o romance não se mostra preocupado em construir uma justi-

25 .
26 .
27 .
28 .

Na realidade, na sua passagem pela Praia das Maçãs em 1916, Carmen e Ramón ficaram alojados no
Grand Hotel (“una casa de madera que pasó de la categoría de barracón”), segundo o relato registado em
Peregrinaciones, op. cit., p. 432.
buRgos, La Flor de la Playa, op. cit., p. 320.
Ibid., p. 346.
Ibid., p. 360.
Carolyn Richmond analisa detalhadamente a faceta autobiográfica de La quinta de Palmyra no estudo
que acompanha a sua edição do romance, “Una sinfonía portuguesa ramoniana. Estudio crítico de La
quinta de Palmyra”, em Ramón Gómez de la Serna, La quinta de Palmyra, Madrid, Espasa-Calpe, 1982,
p. 13-151.
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ficação verossímil para a liberdade erótica de Palmyra, nem mesmo quando esta chega à conclusão
apoteótica da sua sequência de relações amorosas: a união com Lucinda, uma velha amiga que,
segundo informa o narrador, “tenía mucha fama de eso 29 ”. A felicidade estável e plena que Palmyra
encontra na relação lésbica com Lucinda, e que contrasta com o fracasso em série das suas relações
heterossexuais, pode ser equiparada — apesar das suas coordenadas mais transgressoras — com a
realização amorosa do casal espanhol em La Flor de la Playa, incluindo o anúncio do afastamento
iminente dos amantes no desfecho da novela. Este afastamento é representado como decorrente
do amadurecimento de Elisa, que, tendo ensaiado o papel da esposa de Enrique, percebe que lhe
agrada mais a vida de mulher solteira e trabalhadora 30 . Embora no caso desta personagem não se
detecte nenhum desvio explícito da orientação heterossexual, vale a pena notar que o regresso de
Elisa à vida de solteira significa também o regresso à coabitação com a sua amiga Remedios, com
quem divide o apartamento em Madrid. Não obstante as suas caraterísticas narrativas e estilísticas
muito distintas, La quinta de Palmyra também representa a fruição bissexual da protagonista como
um percurso de consciencialização ascendente que atinge o cúmulo na harmonização entre o amor
que Palmyra dedica desde sempre à sua quinta encantada (recorrentemente antropomorfizada no
feminino pela narração do romance) e a relação amorosa (e de coabitação) que estabelece com
Lucinda:
La compañera era un abismo, pero uno de esos abismos consoladores en cuya
sima hay un eco que responde. En el hombre, el eco a veces no responde y huye.
[…]
Las dos eran árboles que enlazaban sus raíces blancas, sus piernas desangradas
por la alucinación voluptuosa.
— Estoy como una galleta mojada en té — dijo Palmyra 31 .

Tem sido recorrente nos estudos críticos dedicados à experiência portuguesa de Ramón
Gómez de la Serna e Carmen de Burgos a constatação da visão romântica e idealizante de Portugal
projetada por ambos nas respetivas obras literárias que resultaram desta experiência. Inegável
enquanto tal, a idealização assume porém formas particularmente elaboradas no que diz respeito
às configurações ficcionais de género e sexualidade, tópico raramente abordado de maneira atenta
no referido repertório crítico. A minha hipótese é que foi precisamente graças à sua ambientação
em Portugal e, mais crucialmente, às observações potenciadas pelas relações portuguesas desenvolvidas pela companheira de Ramón que La quinta de Palmyra chegou a apoiar-se tão extensamente
“en la tradición lesbiana, con constantes alusiones y metáforas de la literatura lésbica” e a descrever “las relaciones entre dos mujeres con una carga de lirismo y sensualidad que resultan atípicos
29 . gÓmez de la seRna, Ramón, La quinta de Palmyra, Madrid, Espasa-Calpe, 1982, p. 304.
30 . Remetendo outra vez para o plano autobiográfico, note-se que Burgos, tendo enviuvado em 1906 (quando
já se encontrava separada do marido desde 1899), nunca mais voltou a casar e que uma das causas
feministas que mais a ocuparam nas primeiras décadas do século xx foi a militância pela legalização do
divórcio.
31 . gÓmez de la seRna, La quinta de Palmyra, op. cit., p. 311-12.
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en la literatura masculina […] sobre la experiencia lesbiana 32 ”, como procuro demostrar na secção
seguinte.

3 - Sinais da existência lésbica
No seu artigo fundacional, “Heterossexualidade compulsória e existência lésbica”
(1980), Adrienne Rich definiu o termo “existência lésbica” como remetendo para “tanto o fato da
presença histórica de lésbicas quanto da nossa criação contínua do significado dessa mesma existência 33 ”. Neste sentido, La quinta de Palmyra e os textos principalmente jornalísticos mas também
ficcionais (nomeadamente o romance O retorno) de Carmen de Burgos podem ser lidos como contribuindo para o mapeamento histórico da existência lésbica em Portugal, enquanto o presente estudo
procura dar um contributo para a “criação contínua do significado dessa mesma existência”, explicitando e relacionando os traços da presença de mulheres lésbicas portuguesas na época modernista
registados nas obras de Carmen e Ramón.
O principal índice da relação referencial que La quinta de Palmyra estabelece para com
a cultura lésbica em Portugal é a escolha de fragmentos poéticos de autoria de Judith Teixeira
(atribuídos anonimamente a “esas poetisas portuguesas dañadas por el mal insaciable”) como o
texto final e decisivo lido por Lucinda no encontro combinado com Palmyra, encenado por ambas
como o rito de passagem para a sua relação amorosa; é depois de ler os versos de Judith (citados no
romance, a seguir a um poema de Renée Vivien e excertos de prosa erótica de um livro “dedicado
por una mujer a otra”) que Palmyra e Lucinda consumam o seu desejo mútuo 34 . Gómez de la Serna
extraiu os fragmentos citados do volume Decadência (1923), o primeiro editado por Teixeira, que
incluía alguns poemas lesboeróticos e que logo após o lançamento foi alvo da violência censória da
campanha contra a “Literatura de Sodoma”, juntamente com Canções de António Botto e Sodoma
divinizada de Raul Leal 35 . Ao mesmo tempo, a conjugação do texto fragmentário de Teixeira com
excertos de expressão literária lesboerótica em francês e em espanhol indicia a importância dos
vínculos transnacionais para a formação da consciência coletiva partilhada por Palmyra e Lucinda.
Carolyn Richmond relacionou a lesbofilia de La quinta de Palmyra ao fascínio de Gómez de la Serna
por Natalie Clifford Barney, companheira de Renée Vivien e figura central na subcultura lésbica
parisiense da época 36 , mas outros sinais inserem esta referência (inegavelmente presente na obra)
numa rede franco-portuguesa mais complexa de afinidades e relações.
32 . simonis, Angie, “Retratos en sepia: las imágenes literarias de las lesbianas a principios del siglo xx”, in
Elina Norandi (coord.), Ellas y nosotras. Estudios lesbianos sobre literatura escrita en castellano, Barcelona,
Egales, 2009, p. 29 e p. 28.
33 . Rich, Adrienne, “Heterossexualidade compulsória e existência lésbica”, trad. Carlos Guilherme do Valle,
Bagoas - Estudos gays: gêneros e sexualidades, vol. 4, no 5, 2012, p. 35.
34 . gÓmez de la seRna, La quinta de Palmyra, op. cit., p. 307.
35 . KlobucKa, “Palmyra’s Secret Garden”, op. cit., p. 37-38. O início da publicação dos primeiros 17 capítulos de La quinta de Palmyra na revista La Pluma (Madrid) data precisamente de fevereiro de 1923,
coincidindo com a constituição da reacionária Liga de Ação dos Estudantes de Lisboa que mobilizou a
campanha com o apoio do Governo Civil de Lisboa.
36 . Richmond, “Una sinfonía portuguesa”, op. cit., p. 122-34.
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Se a procura de motivação para o nome da protagonista do romance levou Richmond
a sugerir uma referência à “rainha guerreira” Zenóbia que governara a cidade síria de Palmira,
eu mesma propus que o nome podia remeter também para Chez Palmyre, o afamado clube queer
em Paris frequentado e descrito por Colette 37 . Sem invalidar nenhuma destas hipóteses, acredito
agora que a motivação mais explícita para os nomes tanto de Palmyra como de Lucinda pode ser
localizada nas vivências de Carmen de Burgos em Portugal, refletidas nos seus textos jornalísticos
sobre as personalidades do país vizinho conhecidas e entrevistadas por ela desde agosto de 1915.
Não cabe nos limites deste estudo uma radiografia completa dos ecos dos textos de Carmen na
escrita de Ramón, mas sirva como um índice desta cumplicidade a personagem de doña Manolita,
“una viejecita española que apenas tenía para vivir, y que agradecía con locura los tés de Palmyra 38 ”,
reflexo provável de “don Manolito”, protagonista da novela epónima de Carmen, por sua vez baseado
no velho exilado que tanto Carmen como Ramón teriam conhecido na casa de Ana de Castro Osório.
Já em agosto de 1915, na sua primeira viagem a Portugal, Carmen conhece uma Palmyra
e pelo menos uma Lucinda: as atrizes Palmyra (ou Palmira) Torres 39 e Lucinda Simões, ambas presentes na festa de homenagem à escritora espanhola que se realizou a 30 de agosto. Ambas foram
também entrevistadas por ela naquela passagem por Lisboa, sendo que a entrevista com Torres
(publicada inicialmente na revista Gil Blas e depois integrada no segundo volume de Confesiones
de artistas) 40 provocou uma resposta da atriz, na qual Torres se dizia ao mesmo tempo agradecida e
indigna de atenção tão generosa:
O longo período que distancia a nossa entrevista da data do artigo deixou-lhe
esquecer que entre nós duas se encontrava então uma amiga comum, a brilhante
jornalista D. Virgínia Quaresma. Foi ela […] que lhe falou de mim; pela minha
parte, […] procurei apagar-me, sumir-me atrás dos nomes gloriosos das minhas
colegas Lucinda Simões, Virgínia, Lucinda do Carmo, Ângela Pinto, etc., de que
insistentemente lhe falei, para fugir à tortura e à injustiça de falar de mim, quando
elas existem 41 .

Deixando para já de lado o papel de Virgínia Quaresma no alargamento da rede das
relações portuguesas femininas de Carmen de Burgos (e, direta ou indiretamente, de Gómez de la
Serna), importa atender à figura da segunda Lucinda evocada por Torres. Embora menos celebrada
na história do teatro português do que Simões, Lucinda do Carmo partilhava com esta a reputação
de “atrizes letradas e inteligentes”, segundo a notícia da sua nomeação para professora do Conserva37 . KlobucKa, “Palmyra’s Secret Garden”, op. cit., p. 38.
38 . gÓmez de la seRna, La quinta de Palmyra, op. cit., p. 175.
39 . O nome da atriz aparece grafado de ambas as maneiras nas fontes da época, embora na segunda década do
século xx predomine já a grafia “Palmira”, no seguimento da reforma ortográfica de 1911 que eliminou a
letra y do alfabeto português. Carmen, porém, grafa o nome com y na sua entrevista com Torres incluída
em Confesiones de artistas.
40 . buRgos, Carmen de, “Palmyra Torres”, Confesiones de artistas, vol. ii, Madrid, V. H. de Sanz Calleja
Editores, ca. 1915, p. 171-77.
41 . “Palmira Torres e Colombine”, A Capital, 21/9/1915, p. 2. Nas citações das fontes de imprensa da época,
a grafia foi atualizada. Na recolha e identificação das referências utilizadas nesta secção foi-me imprescindível a consulta das entradas dedicadas a Palmyra Torres e Lucinda do Carmo no blog Fabulásticas,
mulheresilustres.blogspot.com.
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tório de Lisboa em 1912 42 . Nunca tendo casado e tendo vivido sempre com a mãe, em paralelo com
a sua “vida agitada de boêmia”, Carmo morreu aos 60 anos, no início de 1922, meros oito dias depois
do falecimento da mãe; a grande proximidade entre as duas foi destacada no mesmo obituário que
acabo de citar:
Vivera sempre em companhia de sua mãe, tendo-a acompanhado esta através de
toda a sua carreira de atriz […] em tournées ao Brasil e às ilhas e até a Espanha
[…]. Presa a este culto amantíssimo da mãe, Lucinda do Carmo vivia inteiramente
para ela e dela fazia a santa das suas devoções, pelo que lhe devia em admiração,
em afagos, em ternura […] Lucinda do Carmo, na hora do saímento do cadáver,
profetizou […] que não sobreviria, porque não saberia resistir à saudade e à paixão
pela morte de sua mãe. E, de facto, assim foi. […] Morreu tranquilamente, transparecendo da serenidade do seu rosto, quem sabe se o prazer infinito de voltar a
reunir-se para sempre àquela que, em vida, fora a sua companheira inseparável 43 .

No mesmo artigo citado no início desta secção, Adrienne Rich teorizou o conceito de
“continuum lésbico”, concebido para “compreender a abrangência da história e da psicologia feminina que permaneceu fora de alcance como consequência de definições mais limitadas, na maioria
clínicas, de lesbianismo” e definido pela autora como “um conjunto […] de experiências de identificação da mulher” que abarcaria, para além da relação sexual, “muito mais formas de intensidade
primária entre mulheres, inclusive o compartilhamento de uma vida interior mais rica, um vínculo
contra a tirania masculina, o dar e receber de apoio prático e político […] uma resistência ao casamento […] 44 ”. Neste continuum, caraterizado, em primeiro lugar, pela desidentificação das normas
da “heterossexualidade compulsória” imposta às mulheres pela cultura patriarcal, a “intensidade
primária” da relação familiar que Lucinda do Carmo mantinha com a mãe poderá ser abrigada
no mesmo espaço de análise que a relação propriamente lésbica entre as intelectuais e ativistas
açorianas Alice Moderno e Maria Evelina de Sousa, que depois de uma longa vida partilhada também morreram, em 1946, oito dias uma após a outra. E a presença do contínuo lésbico poderá ser
postulada igualmente em La quinta de Palmyra, onde Palmyra encontra na relação com Lucinda o
estado de harmonia isomorfa com o ambiente material e simbólico da sua casa que nenhuma das
suas relações masculinas lhe foi capaz de proporcionar.
Se Lucinda do Carmo pode ser apontada como uma possível inspiração para a personagem de Lucinda em La quinta de Palmyra 45 , a identificação de Palmyra Torres como o protótipo
da protagonista do romance parece-me razoavelmente segura, a sua descrição na conclusão da
entrevista de 1915 vindo a repercutir na caracterização ficcional de Palmyra Talares como uma
encarnação da alma portuguesa: “Vienen a llamarla y nos tenemos que despedir; pero Palmyra
Torres me ha dado una idea cabal de su patria. El paisaje de Portugal, el melancólico fondo de esta
tierra, su profunda alma, viven en Palmyra 46 ”. Serão semelhantes os termos em que José Osório de
42 .
43 .
44 .
45 .

“Medalhões. Lucinda do Carmo”, A Capital, 23/6/1912, p. 2.
“Lucinda do Carmo faleceu ontem de manhã”, Diário de Lisboa, 2/1/1922, p. 4.
Rich, Adrienne, “Heterossexualidade compulsória”, op. cit., p. 35-36.
Não será de descartar a hipótese de que a morte de Lucinda do Carmo no início de 1922, noticiada
como resultado inevitável da morte da mãe que fora a sua companheira constante e insubstituível, terá
fertilizado a imaginação do autor de La quinta de Palmyra, publicado (parcialmente) no ano seguinte.
46 . buRgos, Carmen de, “Palmyra Torres”, op. cit., p. 176.
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Oliveira (filho de Ana de Castro Osório e amigo de Gómez de la Serna) discorrerá, em 1963, sobre a
“melancolia portuguesa” patente em La quinta de Palmyra: “O romance La quinta de Palmyra não é
mais do que uma série de variações […] sobre o tema da mulher portuguesa, e da concordância da
sua alma com a paisagem de «finisterrae» da orla atlântica de Portugal 47 ”. Tal como Carmo, Torres
nunca chegou a casar, evadindo habilmente a curiosidade de Burgos a este respeito na entrevista
citada:
— ¿No se ha casado usted?
— No, no me he casado; creo en esa frase axiomática de que “el matrimonio es la
tumba del amor.”
— Ahora, como tienen ustedes establecido el divorcio, es menos temible el matrimonio;
— Soy viuda de un gran amor —dice 48 .

Noticiando a morte de Torres, em 1965, o Diário de Lisboa notou que a atriz “vivia
afastada do meio teatral, na companhia da Sr.a D. Laura de Jesus Felgueira, que a tratava por mãe,
embora não fosse da sua família, limitada apenas a alguns primos 49 ”. Não cabendo aqui uma discussão aprofundada sobre a assimilação, historicamente comum, das relações entre mulheres lésbicas
às formas socialmente aceites de parentesco, importa evocar, ainda assim, a prospeção exaustiva
da historiadora Martha Vicinus das maneiras como “as mulheres que amavam mulheres criavam
versões metafóricas da família nuclear heterosexual” para enquadrar e legitimar a sua convivência
doméstica no contexto da sociedade hegemonicamente heteropatriarcal 50 .
As múltiplas relações lesboafetivas que a jornalista Virgínia Quaresma manteve ao
longo da vida não se encontram refletidas na escrita de Carmen de Burgos, mas a presença de
Quaresma nos seus textos é recorrente e significativa 51 . A jornalista encontrava-se em Portugal
em agosto de 1915, tendo regressado recentemente (em maio) do Brasil, para onde partira em 1912
junto com a sua companheira Maria da Cunha Zorro para trabalhar nos jornais cariocas A Época e
Correio da Manhã 52 . A sua ligação ao jornal lisboeta A Capital, onde trabalhara antes de 1912 e para
onde voltou depois de regressar do Rio de Janeiro, terá sido a razão para a cobertura exaustiva que
A Capital dedicou à presença de Burgos em Lisboa. A jornalista espanhola reciprocou a atenção,
dedicando a Quaresma uma das correspondências de Lisboa que publicou no Heraldo de Madrid ao
longo do mês seguinte e afirmando que entre todas as jornalistas europeias e sulamericanas que conhecera não se encontrava nenhuma “del valor, de la modernidad, del atrevimiento de la periodista
47 . oliveiRa, José Osório de, “O monólogo de Ramón Gómez de la Serna sobre Portugal”, Colóquio, no 23,
Abril de 1963, p. 47.
48 . buRgos, Carmen de, “Palmyra Torres”, op. cit., p. 174.
49 . “Palmira Torres”, Diário de Lisboa, 1965, reproduzido (sem indicação de data exata) na entrada dedicada a
Torres no blog Fabulásticas. 18 de novembro de 2021. mulheresilustres.blogspot.com/2012/09/palmyratorres.html.
50 . vicinus, Martha, Intimate Friends: Women Who Loved Women, 1778-1982, Chicago, The University of
Chicago Press, 2004, p. xxv.
51 . Sobre Virgínia Quaresma, ver Eduardo da Cruz e Andreia de Castro, “‘O primeiro “repórter” feminino
do Rio de Janeiro’: Virgínia Quaresma no Brasil”, Convergência Lusíada, vol. 32, no 46 (jul-dez 2021),
p. 386-432.
52 . cRuz, Eduardo da; castRo, Andreia de, “O primeiro ‘repórter’”, op. cit., p. 409.
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portuguesa doña Virginia Quaresma; es verdaderamente original 53 ”. Tal como Torres, Quaresma
foi contundente na resposta à pergunta da entrevistadora sobre os seus planos matrimoniais: “Yo
no me casaré nunca. […] [E]stoy demasiado enamorada de mi arte para poder enamorarme de
outra cosa 54 ”. A resistência das mulheres ao casamento torna-se um dos tópicos recorrentes nos
textos “portugueses” de Carmen de Burgos, vindo também a ser trabalhada ficcionalmente, e com
investimento autobiográfico, na já aqui comentada novela La Flor de la Playa; sem transgredir de
modo explícito a norma heterossexual, estas explorações chegam, ainda assim, a questionar e alargar os limites normativos impostos às vidas femininas no espaço ibérico transnacional abarcado
pela autora.
Enquanto, na entrevista supracitada, Quaresma é caraterizada como uma repórter profissional a fazer um trabalho de homem e entre homens, no longo artigo de Colombine sobre as
escritoras portuguesas, publicado em 1921 na revista Cosmópolis, a jornalista atua no papel de guia
que ilumina o panorama histórico e contemporâneo da escrita e atividade intelectual de mulheres
em Portugal 55 . Tendo já desempenhado a função de mediadora e promotora do reconhecimento do
mérito feminino na sua interação original com Burgos em 1915, Quaresma voltou a ser convocada
para desempenhar o mesmo papel de forma mais assumida e central. Mas a sua encarnação mais
criativa nos textos de Carmen surge no ano seguinte, quando aparece como uma personagem no
romance espiritista O retorno, descrita na sua apresentação inicial como “Virgínia […] uma grande
jornalista, solteira e completamente dedicada à arte” que “falava em tom autoritário, como mulher
acostumada a mandar 56 ”. Sem assumir o lugar da protagonista do romance, Virgínia joga um papel
determinante em vários pontos da narrativa, centrada na iniciação espiritista e na morte misteriosa
de Afonso, um engenheiro espanhol que trabalhava nas obras de construção no Estoril. É ela que
organiza a primeira sessão espiritista a que Afonso e o seu amigo Barnabé assistem, e é a ela que
Barnabé recorre quando regressa mais tarde a Lisboa para investigar a morte súbita de Afonso,
depois de ser informado de que Afonso continuou as práticas espiritistas em Lisboa sob a orientação de Virgínia: “Quem sabe tudo é D. Virgínia. Ela é que o metia nestas danças… E depois veio
com muitas lágrimas e muitas coisas 57 ”. Tal como nos contextos não ficcionais já aqui comentados,
o avatar de Virgínia Quaresma, praticamente a única personagem feminina do romance a quem
não é atribuído nenhum vínculo amoroso (sendo heterossexuais todas as relações registadas em
O retorno), desempenha nele, no entanto, o papel de mediadora e orientadora, inclusivamente de
ligações eróticas sobrenaturais e, neste sentido, transgressoras. É no seguimento de uma das sessões espiritistas exclusivas que juntam Afonso, o médium Dora (por quem Afonso está apaixonado)
e Virgínia, e descritas por esta como saturadas de voluptuosidade intensa (“Apareciam figuras de
homens e de mulheres, grupos, coisas lascivas […] chegávamos a gemer de dor 58 ”), que Afonso
morre de uma hemorragia cerebral.
O romance O retorno, apresentado no frontispício como “basead[o] em factos reais”,
mereceria uma leitura mais atenta, tal como vários outros textos elencados para figurar nesta abor53 .
54 .
55 .
56 .
57 .
58 .

colombine, “Femeninas. La gran «reporter»”, Heraldo de Madrid, 30/9/1915, p. 3.
Ibid..
buRgos, Carmen de, “Literatura portuguesa: las escritoras”, Cosmópolis, no 29, 1921, p. 75-89.
Id., O retorno, trad. Maria de Lima, Lisboa, Lusitania, [1922], p. 38-39.
Ibid., p. 156.
Ibid., p. 164.
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dagem sumária. Espero ter demonstrado, ainda assim, que o arquivo transibérico de Carmen de
Burgos e Ramón Gómez de la Serna oferece materiais substanciais para uma reflexão sobre o potencial epistémico de olhares e escritas que tanto ultrapassam as fronteiras nacionais como pressionam
contra os limites normativos de sexualidade e género.
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O indizível desejo erótico
em Cabaré Vibrátil
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Resumo: Este texto procura entender como
as contribuições da dramaturgia, da filosofia e
da política cruzam-se na arena da crítica e escrita da masculinidade, tal como é vista ou imaginada, encorajando o diálogo entre disciplinas a fim de construir um quadro epistemológico como possível espaço de transgressão de
gênero, dos homens e do masculino. Discute
ainda, de que modo a arte pode contribuir a desconstruir essas categorias de maneira contracultural a partir da experiência do texto teatral
Cabaré Vibrátil (2019).

Résumé : Ce texte cherche à comprendre comment les contributions de la dramaturgie, de la
philosophie et de la politique se croisent dans
l’arène de la critique et de l’écriture de la masculinité telle qu’elle est vue ou imaginée, encourageant le dialogue entre les disciplines afin de
construire un cadre épistémologique envisagé
comme un espace possible de transgression du
genre, des hommes et du masculin. Il vise également à voir, comment l’art peut contribuer de
manière contre-culturelle à partir d’expériences
du texte théâtral Cabaré Vibrátil (2019).
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1 - Introdução
Esse texto procura entender como as contribuições da dramaturgia, da filosofia e da
política de subjetivação cruzam-se na arena da crítica e escrita da masculinidade tal como é vista
ou imaginada, encorajando o diálogo entre disciplinas a fim de construir um quadro epistemológico
como possível espaço de transgressão de gênero, dos homens e do masculino.
O uso proposital do termo singular — masculinidade — a nosso ver, refere-se a um
conceito nebuloso nascido da imaginação coletiva e como resultado de processos destinados a enquadrar e regular comportamentos masculinos baseados numa concepção androcêntrica do mundo.
Desse modo, atos de provocação, insolência, violência física, sexista ou homofóbica são prerrogativas tradicionais de um comportamento ritualizado de gênero e
[…] ajuda[m] a moldar uma compreensão da categoria gênero como um construto científico-cultural usado para explicar como as sociedades ocidentais — suas
normas, instituições e práticas — foram performadas a partir de atribuições rígidas, a mulheres e homens, de características binárias antitéticas quase imutáveis
(ou pelo menos assim percebidas), expectativas e definições do que significa ser
homem e mulher dentro de uma ordem cisgênera, em um contexto específico cujo
desenvolvimento seria necessário para a boa organização e governo da sociedade
[…] 1 .

Ou seja, não mais do que uma mulher nasce com qualidades femininas, nenhum homem sai do ventre da sua mãe com uma masculinidade inata. Tanto homens como mulheres são
submetidos a uma rigorosa tecnologia de gênero 2 , a “efeitos mais ou menos realistas de repetições
performativas decodificáveis como masculinas ou femininas 3 ” compatíveis com a desejada inteligibilidade cultural 4 , resultado social das “eficientes ficções performativas e somáticas convencidas de
sua realidade natural 5 ”.
Portanto, é como construto científico-cultural que as questões de gênero merecem ser
questionadas pelo teatro e, talvez, por isso, seu universo semântico (performance/mise en scène;
composição/construção) tenha gerado tanto interesse na sua relação com o gênero, haja vista os
numerosos estudos, desde a publicação da obra seminal de Judith Butler 6 .
A performatividade de gênero, aqui, passa a ser entendida como algo que não se limita
a uma diferença de sexo, mas que decorre da repetição de certos atos ou ações que fazem parte da
criação de uma determinada identidade, criando códigos relacionados com a noção de masculinidade que atravessam a sociedade e a cultura como um todo e são aplicadas, imitadas, representadas
1 . thÜRleR, Djalma; medRado, Benedito, “Masculinidades contemporâneas em disputa”, Periódicus, maioagosto de 2020, p. 1-8.
2 . lauRetis, Teresa de, “A tecnologia do gênero”, trad. Suzana Funck, in Tendências e impasses: o feminismo
como crítica da cultura, Heloisa Buarque de Hollanda (org.), Rio de Janeiro, Rocco, 1994, p. 206-242.
3 . pReciado, Paul B., Testo Yonqui, Madrid, Espasa-Calpe, 2008, p. 262.
4 . butleR, Judith, Problemas de gênero: feminismo e subversão da identidade, trad. Renato Aguiar, Rio de
Janeiro, Civilização Brasileira, 2003.
5 . pReciado, Paul B., Testo Yonqui, op. cit., p. 262.
6 . butleR, Judith, Problemas de gênero: feminismo e subversão da identidade, op. cit.
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ou reproduzidas consciente e inconscientemente, tanto dentro como fora do teatro, constituindo
aquilo a que poderíamos chamar de “fórmula de masculinidade 7 ” que, de alguma forma, ratifica a
existência de uma dominação masculina, nos termos de Bourdieu 8 .
Nosso objetivo aqui é olhar para a forma como essa masculinidade é desafiada e
pluralizada a partir da encenação de Cabaré Vibrátil, permitindo-nos, portanto, olhar para a
(des)construção deste primeiro sexo. Importa ressaltar que estamos entendendo encenação, como
a transposição da “escritura dramática do texto (texto escrito e/ou indicações cênicas) para uma
escritura cênica […]. É, em suma, a transformação, ou melhor, a concretização do texto, através do
ator e do espaço cênico, numa duração vivenciada pelos espectadores 9 ”.
Cabaré Vibrátil, enquanto dramaturgia construída sob os saberes de desaprendiza10
gens , tem a intenção de apresentar certa desestabilização da masculinidade singular através do
erotismo, da obscenidade e da pornografia, a fim de identificar e compreender melhor as construções culturais que ela articula. Examina, assim, vários temas: os sinais e marcadores de masculinidade(s), nomeadamente o comportamento, o uso do discurso, os objetos simbólicos, a própria ideia
de performance e o controle dessa performance. Centra-se na crítica de um pensamento simplista
daqueles que apenas querem ou podem imaginar os homens como um grupo (ou classe) incapaz de
se adaptar às nova configurações de gênero ou que compreendem os homens como um grupo de
“objetos” inanimados, incapazes de se adaptarem às novas circunstâncias criadas por movimentos
sociais muito diversos que desafiam a dominação masculina e incentivam a imaginação, a mistura
e a reencenação das masculinidades, nas formas de hibridação e transgressão contra normas sociais
ou culturais.

2 - O anseio erótico queer
As categorias erotismo e obscenidade, que passaram por mudanças semânticas ao longo
da História, têm sido progressivamente constituídas como objetos das artes em seu próprio direito
— embora provavelmente ainda marginal — e inscritos em uma oposição binária entre censura e
pornografia. Nosso olhar não pretende fazer qualquer julgamento desse tipo de produção cultural
propriamente dita, mas pensar especificamente como o erotismo tem sido abordado sob um ponto
de vista normativo, deixando de lado uma gama de diversidade e a história de suas características,
suas condições de produção, difusão e de seus usos.
Na esteira de Bataille, é importante questionar estes processos, refletir sobre a articulação entre normas relativas à sexualidade e sua expressão, representações e práticas sexuais cujo
7 . messneR, Michael, Taking the Field. Womem, Men and Sports, Minneapolis, MN: University of Minnesota
Press, 2002, p. 123.
8 . bouRdieu, Pierre, A dominação masculina, trad. Maria Helena Kühner, Rio de Janeiro, Bertrand Brasil,
2019.
9 . pavis, Patrice, Dicionário de Teatro, São Paulo, Perspectiva, 1999, p. 123.
10 . thÜRleR, Djalma, “Sabedoria é desaprender” — notas para a construção de uma política cultural das margens, Gimina Silva, Lucia Puga, Otávio Rios (org.), in Alfabetização política, relações de poder e cidadania:
perspectivas interdisciplinares, Rio de Janeiro, Letra Capital, 2018.
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poder emana da repressão do desejo e discutir, ainda, de que modo a arte pode contribuir para, em
sua aventura contracultural, dissolver, deslocar a ideologia do cistema (sic) e a arte que a perpetua — por isso lhe era indispensável —, produzindo uma representação outra das sexualidades não
hegemônicas a partir da construção de uma estÉtica (sua dimensão ética) da eroticidade — assim
mesmo, de forma substantivada — que nos autoriza a pensar em uma espécie de “eroti-cidade”.
Para pensar sobre a arte a partir dessa perspectiva contracultural, vamos utilizar a
experiência do espetáculo Cabaré Vibrátil, escrito e dirigido por mim em 2019.
Nesse caminho, a arte convida a sociedade a ir além de si própria, a descobrir-se naqueles que, historicamente, ela excluiu — e ainda exclui —; aqueles que não foram integrados ao cistema
(sic), absorvidos, neutralizados e reprimidos pelas normas sociais criadas pelos proprietários da
sociedade 11 e sua ambição conquistadora do poder-saber. Essa exclusão histórica e estrutural é o
que nos faz pensar, como em um país como o Brasil, a violência ainda é tão tolerável e tão explícita,
e como suportamos a violência obscena e ainda estigmatizamos as sexualidades dissidentes.
Esses outros, fabricados por esses proprietários, se tornam, agora, o lugar da experiência heterológica, aquela que inscreve este outro, estes corpos estranhos no discurso e deixa falar os
opostos, apostando na diferença que os separa e não na união que os aproxima. Trata o heterólogo, pois, de “um elemento estranho, um corpo estranho, portanto, diferente e alheio àquilo que é
normal, comum, afeito ao ambiente e ao entorno 12 ”.
Os elementos heterológicos produzidos por uma prática heterológica como o erotismo,
são definidos pela violência, que os desloca constantemente para além dos limites conceituais para
os quais a compreensão cistêmica (sic) tenta fixá-los. Resgatando uma expressão de Georges Bataille, seria a “ciência do que é totalmente outro 13 ”, ou em uma outra tradução possível, o “conhecimento do radicalmente outro”, que é, ao mesmo tempo, uma crítica aos modos de produção
de conhecimento coloniais, dominantes, hegemônicos e uma aposta em um “não saber” diante do
mistério do outro, do corpo do outro que, na heterologia de Bataille, assume um “valor de uso do
impossível 14 ”. Em outras palavras, erotismo é o desiquilíbrio, é perder-se a si mesmo e colocar-se
em questão. O ser em questão sou eu, você, aquele que vai se constituir na ordem, na consciênia e
na lei do cistema (sic).
As práticas obscenas seriam, em alguma medida, as que desestabilizariam uma ordem
hegemônica, que escapariam à homogeneidade social em detrimento das que privilegiam a ideia
de “normalidade”, daquilo que é definido em relação à lei, quase sempre instituída para reprimir os
impulsos irracionais, que constitui o mundo do trabalho e da razão, e estariam encenadas, especialmente nas cidades, devido à aproximação que essas cidades estabelecem com a alteridade, com a
diversidade e com as dissidências. Não é à toa, segundo Eribon, que “a cidade sempre foi o refúgio
dos homossexuais 15 ”.
11 . maffesoli, Michel, La transfiguration du politique, Paris, Ed. Grasset, 1992.
12 . bingemeR, Maria Clara Lucchetti, “Sobre racismo, heterologia e alteridade”, Jornal do Brasil, 18
jun. de 2020, 26 setembro de 2021 jb.com.br/pais/artigo/2020/06/1024280-sobre-racismo–heterologiae-alteridade.html.
13 . bataille, Georges, Oeuvres Complètes, Tome II, Paris, Gallimard, 1970, p. 61.
14 . oliveiRa, Eduardo Jorge de, “A literatura nos limites do corpo: o corpo matéria e a prática escatológica
da escritura a partir de Bataille”, Pandora Brasil, 2012, p. 18-27, p. 23.
15 . eRibon, Didier, Reflexões sobra a questão gay, trad. Procópio Abreu, Rio de Janeiro, Companhia de Freud,
2008.
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O erotismo, então, é transgressão e o seu território é o território da violação. Dessa
forma, a “eroti-cidade” é cenário, meio e passagem para a heterologia.
A presença da lei enquanto mecanismo de controle, no coração da obscenidade, abre
uma cadeia de contradições, criando uma tensão entre opostos (proibição/transgressão, trabalho/desejo, razão/excesso, homem/animal) e produziriam, assim, duas características importantes
para essa discussão, o tabu (em relação ao corpo físico) e o que é interditado (em relação ao que é
dominante no social) 16 . A sociedade racional que conhecemos hoje é constituída através desse jogo
paradoxal que a subjuga e a liberta. É ela que cria a lei que separa o homem da sua animalidade
através de proibições, mas, ao mesmo tempo, o terror de quebrar a norma faz dele um escravo da
proibição. Se concordarmos com Bertrand Cochard, em Érotisme, pornographie et imagification,
[…] toute érotisation exige a minima la projection d’un désir dans une image, et
la mise en scène de ce désir dans une trame narrative. Puisque le partenaire se
sent incapable de s’érotiser à nouveau en prenant pour objet de son désir le corps
de sa partenaire, il ferme les yeux et appelle des images — on supposera qu’elles
sont pornographiques — au secours de son érotisation […] 17 .

Toda a erotização requer a projeção de imagens onde o desejo é a fonte, ou seja, o
imaginário pornográfico, “constitui o conector obrigatório pelo qual forma-se qualquer representação humana 18 ”, por outras palavras, preexiste à atividade de composição da fantasia, e fornece as
molduras em que o desejo e a encenação se realizam.
Se assim for, somos capazes de supor que nossa educação erótica estabeleceu uma economia de imagens desejantes, economia do nosso repertório de imagens eróticas, quase sempre
preenchido por sujeitos e narrativas estabelecidas pela sociedade cisheteropatriarcal, uma tecnologia, um dispositivo de delineamento do desejo hetero-erótico.
O contrário disso seria o aumento de intensidade, de vibração, de força, de imagens
que irrompem os limites do possível, do concebível, do representável, do pensável, abrindo novas
possibilidades e indo em encontro ao excesso, explodindo, arrebentando os contornos, ou como
diria Audre Lorde, “reforzando, de manera abierta y audaz, mi capacidad de goce 19 ”.
A hipótese que então defenderemos é que o erotismo contemporâneo, sob a ótica da desaprendizagem, tem a ver com a humanização, tende a expandir nossa imaginação erótica, quebrar
os tabus e os interditos, cujas proibição e negatividade estão em contradição direta com o anseio
erótico queer. Ao olhar para esse conjunto epistêmico de desaprendizagem, que inclui a Teoria
Queer, as Teorias Decoloniais, Subalternas, Feministas, Transfeminsitas e Arruaceiras, podemos
considerar que a arte produzida sob essa perspectiva pode não tratar apenas das dissidências sexuais e de gênero, ou até mesmo não ser produzida por essas dissidências, mas sempre colocará em
16 . d’abReu, Patrícia Cardoso, Descabimentos de fala e formatação: a perspectiva da heterologia na análise
narrativa da sitcom, XXXIII Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação, 2010, p. 1-15.
17 . cochaRd, Bertrand, “Érotisme, pornographie et imagification”, in Bertrand Cochard ; Grégori Jean (org.),
La Sexualité en images : Regards croisés sur l’érotisation des corps, Paris, Hermann, 2018, p. 32-51, p. 35.
18 . duRand, Gilbert, O imaginário: ensaio acerca das ciências e da filosofia da imagem, Rio de Janeiro, Difel,
1998, p. 41.
19 . loRde, Audre, “Lo erotico como poder”, Conspirando: Revista Latimoamericana de Ecofeminismo, Espiritualidad y Teología, no 5, 1993, p. 21-23, p. 22.
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crise os modos de subjetivação dominantes, em busca de uma “subjetividade flexível”, como pensou
Rolnik 20 . O que poderíamos chamar, então, de anseio erótico queer trata de uma operação conceitual que pretende perseguir, dissolver, deslocar valores hegemônicos produzidos pelo cistema (sic)
heteropatriarcal, acentuar a fragmentação, dissolução, vadiação, vagabundagem, a desarrumação
“a navalhadas, deixando suas marcas em tudo aquilo que foi determinado pela colonização 21 ”. Neste
sentido, o queer faz parte de uma operação subversiva e estaria situado num sistema de contraprodução de técnicas corporais e sexuais que reforçariam o coro de que “um pau duro não acredita em
Deus 22 ”.
Antes de continuar, gostaria de oferecer uma breve visão geral da interface entre o
erotismo e o queer, para loucalizá-lo melhor. Em primeiro lugar, na esteira de Muñoz 23 , precisamos
estranhar a “teoria” da teoria queer. O termo “teoria”, quando aplicado ao queer, é bastante suspeito.
Não podemos falar de um sistema teórico completo e construído, entre outras coisas porque o
próprio conceito de queer está nos antípodas de qualquer conceituação unitária. Deveríamos antes
falar de um movimento queer. De acordo com a definição de Spargo 24 , a teoria queer não é uma
estrutura conceitual ou metodológica sistemática, mas um conjunto de compromissos intelectuais
com as relações de poder, hegemonia, normalidade e, claro, entre sexo, gênero e sexualidade. O
termo queer refere-se a uma série de práticas críticas, como Spargo as chama, incluindo leituras
da representação do desejo não heterossexual em textos literários, filmes e artes plásticas, análise
das relações de poder político no discurso das sexualidades etc. Seria, portanto, um movimento
intelectual e político que surgiu na comunidade lésbica, branca, burguesa e universitária dos Estados
Unidos nos anos 80.
O movimento queer defende o resgate de minorias sexuais ostracizadas pela intelligentsia gay assimilacionista e, em seu lado teórico, propõe uma concepção do gênero que vai além dos
binarismos masculino-feminino e sexo-gênero no qual todos os movimentos identitários haviam
caído e, ainda hoje, caem. A pedra-chave da concepção queer de gênero, como já dissemos, é a idéia
de performatividade. É esta a hipótese afirmada pela filósofa americana Judith Butler. O gênero
é recriado cada vez que é encenado: é uma paródia sem originalidade, não representa, já que não
tem nenhum objeto a representar. Ela própria, a performatividade, é o objeto a ser representado e
sua representação. O poder, aqui, é compreendido em seu sentido foucaultiano, o de produzir um
discurso “verdadeiro” ou, como pensou Segato, em coro com Butler, o de produzir uma “invenção

20 . RolniK, Suely, “Geopolítica da cafetinagem”, in Beatriz Furtado; Daniel Lins (org.), Fazendo Rizoma:
Pensamentos Contemporâneos, São Paulo, hedra, 2008, p. 25-44.
21 . hadocK-lobo, Rafael, Filosofia a golpes de navalha, in Luiz Antonio Simas; Luiz Rufino; Rafael HadockLobo (org.), Arruaças: uma filosofia popular brasileira, Rio de Janeiro, Bazar do Tempo, 2020, p. 25-29,
p. 27.
22 . thÜRleR, Djalma, ShortBus: aspectos da cidade (homo)erótica ou um pau duro não acredita em Deus!,
in Cosme Batista dos Santos; Paulo César García; Roberto Henrique Seidel (org.), Crítica Cultural e
Educação Básica: Diagnósticos, proposições e novos agenciamentos, São Paulo, Cultura Acadêmica, 2011,
p. 243-252.
23 . muÑoz, José Esteban, “Memory performance: Luis Alfaro’s “Cuerpo Politizado”, in Coco Fusco, Corpus
Delecti:Performance art of the Americas, 2000, p. 89-104.
24 . spaRgo, Tamsin, Foucault e a teoria queer: seguido de Ágape e êxtase: orientações pós-seculares, Belo
Horizonte, Autêntica Editora, 2017.
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de natureza 25 ”. A performatividade, assim, rompe com as hipóteses biológicas: nenhuma ligação
essencial entre sexo e gênero, o gênero não traduz nenhuma realidade biológica:
“[…] saber cozinhar não é algo que vem pré-instalado na vagina”, vai dizer Chimamanda na terceira sugestão de Para educar crianças feministas. “Cozinhar se
aprende. Cozinhar — o serviço doméstico em geral — é uma habilidade que se
adquire na vida, e que teoricamente homens e mulheres deveriam ter. É também
uma habilidade que às vezes escapa tanto aos homens quanto às mulheres 26 .

O que Chimamanda nos alerta é que a explicação e a compreensão do binômio masculino/feminino a partir de uma diferença de gênero tem sido um campo de pesquisa muito disputado.
Para o nosso ponto de vista, o corpo é um artifício histórico e não uma entidade natural que emanaria a verdade de si mesma. Assim, tanto o sexo, como a sexualidade e o gênero são o produto de uma
matriz heterossexual que afirma, fixa e supervisiona (pelas instituições sociais, pelos dispositivos
de controle) os papéis desses corpos, garantindo o bom funcionamento da sociedade. Nesta linha
de pensamento, todos os corpos que insistirem em escapar, todas as práticas desviantes, obscenas,
que não seriam incluídas neste cistema (sic), serão proibidas, serão práticas e identidades vistas
como insalubres, abjetas, porque não se enquadrariam na estrutura normativa dos corpos de “boa
sexualidade” ou nos corpos ditos “normais”.
É através destes mecanismos que se produzirá o conhecimento sobre os corpos, o que
nos leva a relevar que as produções científicas não estão fora do mundo social, elas são políticas. A
ciência e a racionalidade têm estado, por definição, no campo de homens, o que produz um efeito
político onde sujeitos/sujeitas que não são homens, não têm acesso a seus corpos e não podem
produzir, em consequência, conhecimento sobre este assunto. Antes do século xx, todo conhecimento do corpo estava ligado à ciência ou à medicina. É a matriz heterossexual, na qual reside
a produção de conhecimento, que parece ser o único detentor de acesso aos corpos, mas também
aos mundos da sexualidade e do gênero. É ela quem enquadra, quem aciona os órgãos de controle
para conformá-los ao funcionamento social. Neste contexto, o papel da ciência, dos cientistas que
produzem este conhecimento, é fundamental para a manutenção do cistema e as verdades do corpo
e do sexo, serão então aplicadas no campo público, seja no direito, na política, na sociedade ou no
domínio privado da intimidade.
Depois, a partir deste mesmo século, o corpo começa a se tornar parte da consciência
do sujeito, que pode ser acessível ao próprio sujeito, ou seja, em certa medida e progressivamente,
o corpo torna-se um espaço para a construção do eu, onde gradualmente se tornará possível falar.
Michel Foucault, em seu livro História da Sexualidade afirma que o sexo, como uma tecnologia
política da vida é, “efetivamente, ponto imaginário fixado pelo dispositivo da sexualidade, que todos devem passar para ter acesso à sua própria inteligibilidade (já que ele é, ao mesmo tempo, o
elemento oculto e o princípio produtor de sentido), à totalidade de seu corpo […], à sua identidade
[…] 27 ”. Capturar a historicidade da diferença sexual e do corpo se tornará um campo de trabalho
25 . segato, Rita, Contra-pedagogías de la crueldade, Cidad Autónoma de Buenos Aires, Prometeo Libros,
2018.
26 . adichie, Chimamanda Ngozi, Para educar crianças feministas: um manifesto, trad. Denise Bottmann,
São Paulo, Companhia da Letras, 2017, p. 10.
27 . foucault, Michel, História da Sexualidade, trad. José Augusto Guilhon de Albuquerque e Maria Thereza
da Costa Albuquerque, Rio de Janeiro, Graal, 13a ed., 1999, p. 145‑146.
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essencial, que tem sido feito em nossos tempos contemporâneos, penso eu, a partir daqueles saberes
de desaprendizagens que, afinal, é quando podemos questionar: quem até agora tem sido mantido
fora da política (gênero, papéis de gênero, identidade, etc.) e da família? Se cada um de nós esboçar
uma resposta, vamos perceber que, hoje, se tornou possível questionar o conhecimento arbitrário
que determinou essa estrutura cisheteropatriarcal da sociedade a partir do momento em que o corpo
privado se torna político.

3 - O teatro e o masculino
Agora tentaremos entender, do ponto de vista teatral, como o erotismo se deu no espetáculo Cabaré Vibrátil, de 2019, pensando em sua dimensão performativa (de quem atua) e simbiótica (na ordem da relação entre o que atua e o espectador). Recordar uma produção teatral encenada
há dois anos na Cidade do Salvador, Brasil, leva-me de volta a uma época particular da vida cultural,
política e sanitária brasileira, mas também, a uma época em que assistir a essa peça era um ato de
desidentificação.
Cabaré Vibrátil, produzido pela ATeliê voadOR, é anunciado como uma peça-festa de
variété, uma sucessão de música, dança e teatro que explorou um vasto leque das sexualidades
masculinas e, nesse sentido, reconhece a dolorosa dificuldade de conviver com o outro, de negociar
com a diferença. Trata-se, então, de um desafio, que é o de celebrar o prazer na relação com o
mundo e com o outro, a capacidade de dançar no caos. A festa como um vetor de resistência.
Essa relação com a festividade nos impulsionou a entender que a relação com o outro
não se dá apenas pela palavra enquanto comunicação, “como uma antena cultural para a difusão oral das literaturas 28 ”, mas, também, pelo olhar, pela linguagem corporal, pela convivência,
pelo compartilhamento de emoções, encarando o espaço onde essa festa se dá, como nos ensina
Baudrillard, como um espaço orgiástico, “o espaço da liberação em todos os domínios. Liberação
política, liberação sexual, liberação das forças produtivas, liberação das forças destrutivas, liberação
da mulher, da criança, das pulsações inconscientes, liberação da arte 29 ”.
Cabaré Vibrátil convida o público a abandonar o corpo social (produtivo, de mentalidade progressista, asséptico, emancipado do mal e da desordem, uno, individual, moralista, racional,
útil — por que não dizer, dócil — indivisível e lógico, o corpo-camisa-polo-sapatênis) e a experimentar o avesso, do avesso, que é corpo permeável, o corpo aberto, o corpo enquanto carne maleável,
passível de todas as experiências, o corpo que vive a ambivalência da contemporaneidade, a ambiguidade, a imperfeição, o tremor, a sedução, o incerto, o duplo, a sombra, o onírico, a complexidade,
o tesão, a paixão:
[…] uma experiência do corpo enquanto atravessamento de intensidades, fluxos, marés, ventos, ritmos, pulsações, temperaturas, densidades, energias…
28 . novaRina, Valère, Carta aos atores e para Louis de Funès, Rio de Janeiro, Sette Letras, 1999, p. 15.
29 . baudRillaRd, Jean. Após a orgia, trad. Estela dos Santos Abreu, in Machine Deleuze, 15 mai 2017. 13 de
agosto de 2021 machinedeleuze.wordpress.com/2017/05/15/apos-a-orgia-por-jean-baudrillard/.
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Constitui-se de uma conexão potencial com toda e qualquer célula, tecido ou
comunidade de tecidos (sistemas) do corpo e pela habilidade de transformar e se
deixar transformar no fluxo dos toques, das relações e das interações geradas nos
encontros com a alteridade, podendo esta última se referir tanto ao meio ambiente, aos outros seres humanos (e não humanos), como também a nós mesmos 30 .

Nesse espaço orgiástico que é o Cabaré Vibrátil, parece indiscutível em seu projeto subversivo, demonstrar a profunda mudança em que a nossa sociedade está envolvida a partir da crise
de legitimidade dos valores ligados ao patriarcado, a transição histórica e antropológica marcada
pela dissociação entre conjugalidade e paternidade, filiação e aliança, identidade e gênero. Cabaré
Vibrátil encena a mobilidade de identidades ininteligíveis, ou seja, aquelas que não respondem
a uma causalidade linear que seria natural: sexo, gênero, sexualidade e desejo 31 . Os atores Duda
Woyda, Leandro Villa e Talis Castro instituem todas as práticas e identidades que não podem existir
distantes da orgia. A orgia é integração completa do contraditorial 32 , é a comunhão e o teatro em si;
enquanto peça-festa, transgride, as normas espectatórias, diluindo o comportamento complacente,
racional da plateia, criando o sexpectador 33 . Esse sexpectador fica perplexo, maravilha-se com o
jogo que está sendo jogado, e quer superar seus tabus, aquilo que lhe foi interditado. O sexpectador
é alguém curioso, que está ali para escancarar as portas, desmantelá-las, todas elas, em busca de
pistas e pistas. O sexpectador está na pista.
Se a peça-festa transgride a noção de espectador, faz o mesmo com uma determinada
concepção de ator, cuja presença, ao contrário da identificação realista-stanislaviskiana, se projeta
enquanto ator-vibrátil que, dotado de um corpo-vibrátil, estilhaça a si próprio para o surgimento
de um elo coletivo, um pacto, a fim de revelar imagens e sentimentos ocultados — o indizível desejo
erótico 34 . A orgia é metáfora da troca, do troca-troca e Cabaré Vibrátil é o espaço em que as pessoas
gostam de trocar juntas, de trocar de identidades. Ali dentro, diferente da sociedade, o ator-vibrátil
sabe que gênero não decorre de um sexo, ele sabe que é um ato performativo e, por sê-lo, pode
deixar de ser, não ser mais, não ser nunca mais e poder voltar a sê-lo quando quiser. Afinal, o que
é culturalmente construído deve ser subvertido.
Cabaré Vibrátil, enquanto (tecno)cena 35 assume para seus espectadores que “o corpo
não pode ser compreendido como matéria passiva ou um mero receptáculo de todos os discursos
e práticas de gênero que atuam nele uma vez que se deve considerar sua própria manifestação 36 ”,
reconhece, também com Butler 37 que, se o gênero demonstra ser uma marca performativa que deve
30 . lima, Dani, “Body-mind centering: aprendizagem de um corpo vibrátil”, Revista Interinstitucional Artes
de Educar, Rio de Janeiro, v. 6, no 19 janeiro-abril, 2020, p. 345-359, p. 353.
31 . Ou seja, um chamado corpo feminino deve responder a um papel social da mulher, e fazer parte de uma
heterossexualidade onde somente o desejo é permitido diante do oposto, ou seja, o homem.
32 . maffesoli, M, À sombra de Dionísio: contribuição a uma sociologia da orgia, Rio de Janeiro, Graal, 1985.
33 . thÜRleR Djalma; woyda, Duda, O equilíbrio precário entre arte e realidade em Abel Azcona, Pontos de
Interrogação, v. 10, no 2, julho-dezembro, p. 43-66, 2020.
34 . Ibid.
35 . thÜRleR, Djalma; woyda, Duda; santos, Josué Leite dos, A (tecno) cena e a política cultural menor: cenas em diapasão com a vida, in Paulo César García; Emerson Inácio (org.), Intersexualidades/Interseccionalidades: saberes e sentidos do corpo Uberlândia, Sexo da Palavra, 2019, p. 317-334.
36 . Resenha. A contrassexualidade como superação das dicotomias de gênero e sexo. Estudos Feministas,
24(2): 292, maio-agosto de 2016.
37 . butleR, Judith, Problemas de gênero: feminismo e subversão da identidade, op. cit.
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ser constantemente repetida através de tecnologias sociais, institucionalizada, o Cabaré Vibrátil é
o espaço do desvio, do estancamento desse processo. Porque concordamos com Teresa de Lauretis,
a linguagem e as representações afetam corpos, práticas e comportamentos 38 , daí a disputa pelas
tecnologias e sistemas de representação de gênero presentes em nossa vida cotidiana. Mas se for
possível construir este tipo, então também é possível parodiá-lo e subverter o “natural” por sua
própria ficção.
O erótico vibrátil vai encontrar ecos evidentes no conceito de “corpo vibrátil”, de Suely
Rolnik, essa experiência de subjetividade “processada pela sensibilidade em seu exercício intensivo
e engendrada no encontro entre o corpo, como campo de forças, decorrentes das ondas nervosas
que o percorrem, e as forças do mundo que o afetam 39 ”.
É assim, em festa, que os atores Duda Woyda, Leandro Villa e Talis Castro abandonam
o corpo social e, com ele, a imagem dos homens que representam (brancos e negro), bonitos e que
performam a masculinidade viril, ativa, invertendo e conduzindo o mecanismo erótico do homem,
propondo o sequestro da sexualidade heteronormativa e os jogos de poder que dele resultam, acessando “uma experiência do corpo enquanto atravessamento de intensidades, fluxos, marés, ventos,
ritmos, pulsações, temperaturas, densidades, energias 40 ”.

Figura 1. — Leo Villa e Talis Castro. Foto: Caio Lírio. Arquivo do autor.

4 - Conclusão
O Cabaré Vibrátil, portanto, se apropria das diferentes questões que tratamos anteriormente para pensar o erótico em termos políticos, permitindo que o masculino possa ser lido
entendido em toda a sua potência plural e se constitua como reescrita e releitura radical das formas
dominantes da cultura ocidental, posicionando sexo e gênero como atos que existem através das
38 . lauRetis, Teresa de, “A tecnologia do gênero”, op. cit.
39 . RolniK, Suely, Fale com ele ou como tratar o corpo vibrátil em coma, São Paulo, PUCSP, 17 de março 2003,
p. 2. 5 de março de 2021 pucsp.br/nucleodesubjetividade/Textos/SUELY/falecomele.pdf.
40 . lima, Dani “Body-mind centering: aprendizagem de um corpo vibrátil”, op. cit. p. 353.
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relações e interação sociais. Em tempos onde o “identitarismo atual é unidimensional, sectário e
violento 41 ”, Cabaré Vibrátil vai na direção contrária e vislumbra identidades plurais, transigentes,
fluídas e leves e, trabalha sobre o afrouxamento das políticas de identidade, lembrando do velho
Jurandir Freire Costa 42 , tão esquecido nos últimos tempos, que as práticas sexuais estão dissociadas
da identidade. Nesse diapasão, Cabaré Vibrátil denuncia a censura e a proibição de certas práticas,
enfim, de toda uma dimensão de controle que também recai sobre o corpo masculino.
Gostaria de ilustrar o impacto dessa fluidez identitária numa das cenas mais instigantes
e excitantes da peça, uma cena de transição, um “intermédio 43 ” em que os atores faziam um quizz
com a plateia de perguntas genéricas sobre o panorama político de então. As respostas eram fáceis
porque a intenção era mesmo que fossem respondidas, porque quem acertasse ganhava um shot e
tinha o direito de dar um beijo no ator que fizera a pergunta. Na primeira semana, o intermédio
não funcionou bem; não é fácil ou simples desconstruir as amarras sociais, o público não respondia
e quando respondia e acertava, os beijos eram sociais e protocolares. Foi então que os atores combinaram entre si, que na próxima apresentação, eles mesmos responderiam as perguntas e dariam
o “tom” do beijo, anunciando ali o grau de liberdade que o público poderia ter.

Figura 2. — Cabaré Vibrátil. Foto: Caio Lírio. Arquivo do autor.

Daí em diante, em todas as sessões subsequentes, o intermédio se tornou a cena mais
disputada de toda a peça. Reparem que, na foto acima, que ilustra a hora do beijo, parte da plateia
parece não acreditar que aquilo era possível.
Quando o espetáculo termina, ao som de Gloria Groove, parece que azamiguinhas entenderam a convocação e, de fato, neste envolvente Cabaré, não dá pra ficar parado e há uma espécie
de “sexorcismo 44 ” que se desenrola em coro quando a cortina cai, a luz se apaga e a plateia delira:
“life is a cabaret!”.

41 . RisÉRio, Antonio, Sobre o relativismo pós-moderno e a fantasia fascista da esquerda identitária, Rio de
Janeiro, Topbooks, 2019, p. 35.
42 . costa, Jurandir Freire, Os amores que não se deixam dizer, SaúdeLoucura, no 3, 1992, p. 21-37.
43 . pavis, Patrice, Dicionário de Teatro, op. cit. p. 212
44 . bouRcieR, Sam. Sexpolitiques. Queer Zones 2. Paris: La Fabrique éditions, 2005, p. 157.
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Autorias e representações lésbicas
na literatura contemporânea
brasileira: fronteiras e futuros
Emerson Inácio & Claudiana Gois dos Santos
Universidade de São Paulo — USP

Resumo: O presente artigo busca delinear as
relações entre fronteiras territoriais, literárias e
de gênero a partir de suas ligações com a circulação de obras, com o mercado editorial e com
a crítica. Observa-se que leis que regulam tais
instâncias tendem a incidir sobre projetos que
desafiam a ordem dominante, embora estas leis
se mostrem insuficientes para compreender boa
parte das manifestações literárias contemporâneas. A incidência destas fronteiras bem como
a dificuldade em transpor estas leis causam lacunas importantes em termos de autoria e representação. Porém, algumas expressões têm
ultrapassado tais leis para criar escritas em que
os recortes de territorialidade, gênero, classe e
raça, em relação a autoria e a representação,

possam ser, a um só tempo, elementos estéticos
e políticos de intensa qualidade.
Palavras-chave: Literatura brasileira, poesia,
crítica literária feminista, feminismo negro.
Résumé : Nous cherchons, dans le présent
article, à définir les relations entre les frontières territoriales, littéraires et de genre à partir
de leurs relations avec la circulation d’œuvres,
avec le marché éditorial et la critique. Les lois
qui régulent de telles instances tendent à se
répercuter sur des projets qui défient l’ordre
dominant, même si celles-ci sont insuffisantes
pour comprendre une bonne partie des manifestations littéraires contemporaines. L’incidence
de ces frontières, ainsi que la difficulté à dépasser ces lois, causent d’importantes lacunes en
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termes de représentation et de création. Cependant, certaines voix ont dépassé de telles lois
pour créer de la littérature. Dans ces œuvres, les
questionnements concernant la territorialité, le
genre, la classe et la race par rapport à la créa-

tion et à la représentation sont des expressions
littéraires de qualité tant sur le plan esthétique
que politique.
Mots-clés : Littérature brésilienne, poésie, critique littéraire féministe, féminisme noir.

A delimitação de fronteiras é fenômeno atuante sobre territórios, corpos e criações
ficcionais. Em paralelo a isso, projetos de nação, de identidade nacional e de formação de literatura
tendem a se estabelecer, cada qual com suas possibilidades de agência e intersecções, sob o jugo de
instâncias identificadas com o poder patriarcal. As fronteiras territoriais, textuais e corporais são,
cada vez mais intensamente, espaços de constante disputa.
É do interior do patriarcado que, não raro, surgem leis que regulam o espaço físico e
subjetivo que os corpos ocupam, além de determinar quais corpos e como estes devem ou não participar de seus projetos de nação. As ideias de diversidade e alteridade, que, via de regra, desafiam
tais leis, também são aquelas sobre as quais o patriarcado tenta incidir com maior rigor. No entanto, sabemos que tais leis, mesmo imiscuídas nas fibras mais fundas de muitos projetos de nação,
identidade e literatura, quando olhadas mais detidamente, se mostram, no mínimo, insuficientes
para compreender certas manifestações identitárias e/ou literárias fronteiriças.
A literatura brasileira, nas últimas duas décadas, sobretudo, tem presenciado o surgimento de projetos literários cuja autoria e a representação ficcional desestabilizam pressupostos de
setores mais tradicionais da crítica, bem como tais projetos tendem a evidenciar problemas literários e sociais contundentes. No presente artigo, serão analisadas as relações entre territorialidades,
circulação de obras e projetos literários, principalmente nos casos em que o corpo que escreve e/ou
o corpo do texto desconstroem as fronteiras patriarcais de território, gênero e cânone literário.
Para desenvolver esta ideia parto do diálogo entre o ensaio/artigo “Sobre literatura
lésbica e ocupação de espaços”, de Natalia Borges Polesso 1 e do ensaio recém traduzido em português A nova nação mestiza: um movimento multicultural, de Gloria Anzaldúa 2 , para observar as
implicações do espaço material de produção, em termos de autoria, e do espaço ficcionalizado, em
termos de representação, no livro de poemas Lundu, 3 de Tatiana Nascimento.
O texto de Natalia Borges Polesso é um recorte de seu trabalho de pós-doutoramento
intitulado Geografias Lésbicas. No artigo, são mapeados textos ficcionais feitos por mulheres lésbicas e/ou a respeito de mulheres lésbicas, segmentando a produção em autoria e representação. No
texto mencionado, Polesso afirma que “As violências e opressões são exercidas sobre os corpos e a
1 . polesso, Natalia Borges, “Sobre literatura lésbica e ocupação de espaços”. Estudos de Literatura Brasileira
Contemporânea, 2020. www.scielo.br/j/elbc/a/M6fvQXLjWw8fjzjbCTn8RPv/.
2 . anzaldÚa, Gloria, “A nova nação mestiza: um movimento cultural”, in A vulva é uma ferida aberta e
outros ensaios, Glória Anzaldúa (trad. Tatiana Nascimento), Rio de Janeiro, A Bolha Editora, 2021, p. 181209.
3 . nascimento, Tatiana, Lundu, Brasília, Padê editorial, 2017 (2.ª ed.).
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gravidade social delas vai depender do corpo e do espaço que este ocupa 4 ”, desse modo, trazendo
a discussão para o campo da produção literária e considerando a dupla perspectiva de autoria e
representação, podemos começar a considerar as diferenças entre os percursos de escritoras que
transitam ou não pelos grandes centros urbanos brasileiros.
De acordo com a Análise da indústria editorial brasileira e o papel do Programa Nacional do Livro Didático 5 , a produção e a compra de livros no Brasil se mantêm como um reflexo de
décadas atrás, ou seja, a concentração de editoras de grande porte, que detêm boa parte do poder
de circulação de obras, continua situada na região sudeste, mais especificamente nas capitais dos
estados de São Paulo e Rio de Janeiro. Este é um dos entraves materiais e territoriais que escritoras
residentes em outros espaços do país enfrentam em relação à publicação de suas obras.
É certo que há muitas outras editoras nas diversas regiões brasileiras cujo trabalho colabora com a descentralização da circulação de literatura pelo país, proporcionando a diversidade
nas formas de ver e representar literariamente a realidade nacional. Entretanto, quando consideramos fatores como concorrências em editais e premiações, participação em feiras literárias e ampla
divulgação das obras na mídia especializada, percebemos que ainda há muito por fazer.
Entre as medidas que buscam minimizar estas disparidades, encontram-se editais que
promovem o custeio de publicações ou a realização de eventos literários para além dos grandes
centros do Sudeste. Entre essas ações, existem exemplos como os editais de fomento à cultura do
Fundo Elas de Investimento Social 6 , que financiaram projetos como a Padê Editorial. Entre 2015 e
2017 a editora foi responsável pela publicação de mais de 60 livros escritos por autoras autodeclaradas lésbicas, bissexuais e transexuais, entre as quais 80% negras e residentes em regiões diversas das
capitais mencionadas. Como vemos no artigo de Maria Rosário Pereira e Samara Miriam Coutinho,
[a] Padê Editorial cumpre uma importante função ao trazer à baila livros de temática lésbica escritos por mulheres lésbicas — e também bissexuais, transsexuais
e transgêneros —, em sua maioria negras. Na página de créditos de seus livros,
lê-se: “padê editorial é um coletivo editorial artesanal que publica autoras negras y/ou lgbtqi+, fundado por Tatiana Nascimento y Bárbara Esmenia, em brasília/DF.” Ressalte-se a originalidade desse projeto editorial, precedido, no Brasil,
pela Editora Brejeira Malagueta, fundada em 2008 por Laura Bacellar e Hanna
Korich, e extinta em 2015, a qual se autoproclamava “a primeira editora lésbica
na América Latina”. No entanto, a Padê acrescenta a variável racial a suas publicações, agregando um novo elemento para se refletir sobre o papel ocupado por
essa pequena editora em um cenário um tanto quanto excludente 7 .
4 . polesso, Natalia Borges, Geografias lésbicas: literatura e gênero, Revista Criação & Crítica, no 20, p. 3-19,
2018. 19 de setembro de 2021. www.revistas.usp.br/criacaoecritica/article/view/138653.
5 . RodRigues, Mateus Gomes da Silva, Análise da indústria editorial brasileira e o papel do Programa
Nacional do Livro Didático, 36 p, Monografia: PUC, 2020. 26 de setembro de 2021. ftp.econ.pucrio.br/uploads/adm/trabalhos/files/Mateus_Gomes_da_Silva_Rodrigues_Mono_20.1.pdf.
6 . O Fundo Elas de Investimento Social se autodenomina “o único fundo brasileiro de investimento social voltado para a promoção do protagonismo das mulheres”. 25 de setembro de 2021
www.fundosocialelas.org/institucional.asp
7 . peReiRa, Maria do Rosário A, coutinho, Samara M, “Padê Editorial e Nega Lilu: representatividade
feminina no mercado editorial independente”, Estudos de Literatura Brasileira Contemporânea. no 62.
jan/abri. 2021, p, 1-14. periodicos.unb.br/index.php/estudos/article/view/37414.

Autorias e representações lésbicas na literatura contemporânea brasileira

35

Iberic@l, Revue d’études ibériques et ibéro-américaines
Desse modo, apesar da importância das iniciativas de pequenas e médias editoras espalhadas pelo território nacional e da promoção de editais de fomento à cultura, é perceptível o quanto
ainda predomina a autoria de escritoras que não apenas residem nestes grandes centros urbanos do
Sudeste, mas que também ambientam suas narrativas e poesias nestes espaços. Certamente o poder
de ficcionalização das autoras pode conduzi-las a escrever sobre a realidade que melhor lhes aprouver; não se trata de condicionar o espaço territorial físico ao espaço escolhido para a ficcionalização,
no entanto, o que uma análise breve em produções contemporâneas nos leva a observar é que boa
parte das obras com autoria de mulheres, lésbicas ou não, que traz em seus enredos personagens ou
vozes enunciativas lésbicas, se passa em espaços urbanos, majoritariamente no sudeste brasileiro,
sendo estas personagens uma espécie de reflexo muito próximo em termos de recorte de raça e
classe, das pessoas que as criaram 8 .
Assim, quando pensamos em projetos literários conscientes destes atravessamentos
materiais que, com maior ou menor intensidade, afetam a escrita, é preciso considerar que “nos espaços as estruturas da opressão e do privilégio são móveis. Os cruzamentos culturais, econômicos,
raciais, de classe, nos interpelam a todo o momento, por todos os lados, fazendo com que tudo o que
tentemos construir seja sempre muito instável 9 ”; por isso, se de um lado a imposição econômica e
territorial direciona, de uma forma ou de outra, quais corpos terão maiores ou menores condições
de escrever ou de ser representados na escrita literária (devido a questões como espaço geográfico,
gênero, classe e raça), de outro lado são perceptíveis as tentativas de romper as fronteiras geográficas e econômicas. Essas tentativas têm se mostrado como importantes estratégias para a ampliação
da diversidade de autorias, enredos e representações. Pese-se aqui também a importância editorial,
em quais editoras estas obras eventualmente são publicadas e, qual será o poder de circulação,
considerando também a recepção da crítica.
Para ilustrar essa ideia retorno ao exemplo da Padê Editorial, responsável pela publicação do livro de poemas Lundu,. Neste livro, a autora Tatiana Nascimento faz uso de temas como
gênero, lesbianidade, ecologia e vivência na cidade de Brasília, Distrito Federal. Além disso, o
trabalho estético em metáforas originais para construir sua poesia, bem como em sua produção
teórica e crítica, destaca as obras de Tatiana Nascimento no cenário da literatura contemporânea,
incluindo também seu trabalho como tradutora de importantes obras teóricas de autoras ligadas ao
feminismo negro e interseccional.
Importante demarcar que os textos presentes em Lundu, em muito diferem da perspectiva que a poesia de autoria ou de representação lésbica habitualmente nos tem trazido, sobretudo
em relação à exploração dos espaços geográficos e dos espaços sociais. Não que Brasília não seja
um grande centro urbano como Rio de Janeiro e São Paulo, nem tampouco que o livro prescinda
8 . Na dissertação A Bruta Flor do Querer: Amor, performance e heteronormatividade na representação das
personagens lésbicas há um breve levantamento de obras escritas com personagens lésbicas, da segunda
metade do século xx até a primeira década dos anos 2000. Das obras nacionais mencionadas, apenas
duas têm como espaço outras cidades que não Rio de Janeiro ou São Paulo, entre estas apenas uma
trata de vivências em espaços rurais. As menções a personagens fora dos extratos de classe média, ou
de personagens negras é igualmente pequeno, ver mais em santos, Claudiana. G. dos. A Bruta Flor
do Querer: amor, performance e heteronormatividade na representação das personagens lésbicas, 144 p.
Dissertação: FFLCH USP, São Paulo, 2018.
9 . polesso, Natalia Borges. “Geografias lésbicas: literatura e gênero”. Revista Criação & Crítica, no 20,
p. 3-19 jan/ abr 2021. www.revistas.usp.br/criacaoecritica/article/view/138653.
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de poesias que falem do amor entre mulheres com o lirismo esperado. No entanto, na perspectiva
utilizada em Lundu, a ênfase é voltada para o confronto desta paisagem com detalhes peculiares
ao cerrado e aos elementos das religiões de matriz africana, enunciado por uma voz que se coloca
subjetivamente como uma mulher que ama outra mulher. Isso, sem dúvidas, torna a representação
literária destes espaços bastante original.
Por isso, se concordarmos com o exposto por Natalia Borges Polesso, quando afirma
que “O ponto de vista existe por meio da experiência, que é sempre subjetiva. A paisagem se
instaura no pensamento, por um olhar e esse olhar faz parte de um corpo, o modo fundamental do
ser no mundo, no tempo […]. A experiência do sujeito delimita o conjunto da paisagem 10 ” então, é
possível compreendermos melhor as marcas destes traços que perpassam os poemas de Lundu,. É
justamente o amálgama entre o trabalho estético e temático com os elementos típicos do território,
da religiosidade, da consciência de classe e de raça que diferenciam a enunciação presente no livro.
Essa mescla de temas e forma perpassada pela enunciação da experiência lésbica em um centro
urbano diverso do majoritariamente publicado torna a poesia de Tatiana Nascimento singular, e,
assim como algumas outras produções literárias contemporâneas, promove inovações temáticas
e estéticas frente às fronteiras estabelecidas econômica e socialmente em boa parte da literatura
contemporânea brasileira.
É a partir de exemplos como o livro Lundu, que podemos repensar certas lacunas em
termos de representação literária. Como seriam ou são, por exemplo, as enunciações lésbicas na
literatura de espaços rurais de outras regiões do Brasil? Se considerarmos o impacto do espaço
territorial na criação artística e literária, precisaremos pensar também os motivos que levam a escrita com autoria ou representação lésbica ser mais evidenciada em espaços urbanos. Para além das
questões econômicas, há condições de publicação e recepção para estas obras em pequenas cidades interioranas, sobretudo naquelas em que predominam tendências conservadoras? O espaço de
pequenas comunidades permite o exercício de imaginação da vivência não heterossexual? Como
seriam as narrativas ou poesias que tomam para si estes espaços tradicionalmente heteronormativos de ficcionalização? Haveria com isso impactos estéticos notáveis, para além da diversidade
temática, nas obras? Qual alcance de circulação teriam estas produções, considerando inclusive
a concorrência em editais de prêmios literários, a demanda de mercado por estas produções, a
participação de escritoras e escritores em feiras para divulgação extrarregional?
Embora algumas destas questões a princípio nos pareçam exteriores ao exercício da
criação literária, bem como distantes do nosso papel enquanto leitores críticos, nos convém lembrar,
como já mencionou Adrienne Rich, em Blood, Bread and Poetry, que “Toda arte é política, no sentido
de quem a pode produzir, do que lhe dá origem, de como e por que ela entra no cânone, e, porque
razão continuamos a ocupar-nos dela 11 ”.
Assim, escritas ficcionais, como vemos na poesia de Tatiana Nascimento, que trazem
em seu bojo perspectivas que desconsideram as fronteiras espaço-geográficas e de perspectiva temática, se mostram como uma espécie de resposta positiva ao chamado feito por Gloria Anzaldúa
em seu ensaio A nova nação mestiza: um movimento cultural no sentido de sua capacidade de “criar
10 . Ibid., p. 11.
11 . Rich, Adrienne, Blood, bread and poetry: selected prose 1979-1985, New York/London, W W Norton &
Company, 1986, p. 95. Tradução nossa.
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poesia, arte, pesquisa e livros que não podem ser assimilados 12 ”, uma vez que colaboram com a
ampliação da diversidade e a quebra de estereótipos na criação literária.
Não há como delimitar fronteiras quando a autoria está em constante movimento, seja
em termos de gênero literário, de perspectiva temática ou de escolha de como tratar o espaço na
poesia desta autora. Há sim um amálgama complexo que por momentos privilegia o trabalho com
o gênero literário, por outros, o gênero enquanto orientação sexual, o espaço enquanto movimento
geossocial ou o espaço como a vivência em determinada territorialidade, deslizando entre o enfoque
de um para outro ponto, sem, no entanto, abdicar de nenhum. É justamente esta movimentação
e a consciente expansão de perspectivas que alinhava o diálogo entre as poesias de Lundu, e as
proposições de Gloria Anzaldúa sobre a nova mestiza.
No ensaio anteriormente mencionado a pesquisadora chicana e norte-americana
aponta que:
[…] a nova mestiza é um sujeito liminar que vive nas fronteiras entre as culturas,
raças, linguagens e gêneros. Neste estado de entre-lugar a mestiza pode mediar,
traduzir, negociar e navegar por estas diferentes localidades. […] Para mestizas
não é suficiente apenas se reinscrever nas culturas tradicionais das quais emergiram, e se firmar numa posição binária de nós-estamos-certas/eles-estão-errados.
Perspectivas baseadas em representação problematizam essa binariedade interrogando como pessoas negociam mundos múltiplos todos os dias. Minha identidade
está sempre em fluxo: ela muda conforme eu caminho e cruzo muitos mundos a
cada dia 13 .

Assim não é difícil observar os poemas contidos em Lundu, pela perspectiva “mestiza”
de Anzaldúa, visto que os textos deslizam ou derivam entre as fronteiras territoriais, fonteiras de
gêneros literários e de gêneros corporais, colocando à prova, simultaneamente, as leis que estabelecem os limites do gênero poesia, as expectativas temáticas e espaciais em relação a um livro
com enunciação lésbica e das expectativas em relação a enunciação de e sobre os corpos negros e
femininos.
Antes da análise de alguns poemas a título de exemplo, é importante pensar como
as escritoras brasileiras contemporâneas têm se colocado publicamente em relação ao seu ofício de
escrita. Em Cuíerlombismo literário: poesia negra desorbitando o paradigma da dor, espécie de ensaio
manifesto, Tatiana Nascimento comenta as bases para sua escrita poética “feito política afetiva,
hormonal, palavreira, cultural, sexual, revolucionária”, a poesia deveria se conectar, na concepção
da autora, “a um projeto epistêmico negro-sexual-dissidente atravessado por disputas narrativas 14 ”.
A escritora afirma também a necessidade de romper a imaginação social que espera de textos de
enunciação negra certa restrição temática à denúncia, à dor, ao sofrimento, ou ainda, à sensualidade
heterocentrada, sobretudo quando se trata de mulheres negras.
12 . anzaldÚa, Gloria, “A nova nação mestiza: um movimento cultural”, A vulva é uma ferida aberta…,
op. cit., p. 197.
13 . Ibid.,
14 . nascimento, Tatiana, Cuírlombismo literário: poesia negra LGBTQI desorbitando o paradigma da dor, São
Paulo, N-1, 2019, p. 19.
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No caso de Natalia Borges Polesso, que, como Tatiana Nascimento, atua como pesquisadora e escritora, vemos que seus livros, como a coletânea de contos Amora (2015) e os romances
Controle (2019) e A extinção das abelhas (2021), foram concebidos dentro de um projeto literário
que pensa criticamente a representação de personagens lésbicas. Sobre sua concepção de projeto
literário, temos a seguinte afirmação, que igualmente orbita entre sua produção teórica e literária:
[…] penso em questões de leituras identitárias hegemônicas e não hegemônicas
há algum tempo. Por exemplo, penso no significado de ser escritora há muito
tempo. Muitas respostas me agradam. Sou escritora porque escrevo, sou escritora porque publico, sou escritora porque posso ser e isso não é simples, sou
escritora porque me leem, porque tenho distribuição, sou escritora porque tenho
recepção crítica, sou escritora porque dizem que sou escritora e se todas essas
respostas deixarem de ser verdade, ainda assim, serei escritora, porque quero
exercitar o ofício da escrita. Assim, a questão reside parte em minha atuação
no campo e parte em sua legitimação. Agora, o que quer dizer ser lésbica, afinal?
Há quanto tempo tenho pensado minha própria sexualidade, minha lesbianidade,
minha cisnormatividade, meu sentimento ou pertencimento queer, minha branquitude, meu estar geográfico. Há quanto tempo tenho pensado em como me
encaixo e me desencaixo de algumas estruturas? […] essa aceitação precisa também estar fora de mim, a meu redor, nos outros, na composição social dos espaços,
na busca por bem-estar, conforto físico e emocional. Sendo assim, a aceitação não
pode estar apenas vinculada a mim; quando eu habito o mundo, ela reside parte
em assumir minha identidade, parte em sua legitimação nos campos sociais. Há
questões complexas que são estruturais, e isso não quer dizer que sejam abstratas
e anônimas, ao contrário, estão profundamente enraizadas nas práticas sociais
(coloniais), nas opressões hierárquicas sofridas ou perpetradas do racismo, do
machismo, da LGBTQfobia, do classismo, da gordofobia, entre outras e que são
reproduzidas diariamente por todos nós. Então, pensar profundamente sobre a
dimensão política principalmente da minha lesbianidade, bem como de todos esses atravessamentos interseccionais, como exercício de escrita é algo urgente 15 .

Desse modo, produções teóricas e ficcionais como as de Natalia Borges Polesso e Tatiana Nascimento evidenciam, a um só tempo, uma preocupação intensa com um projeto literário
engajado, no sentido de comprometimento com suas questões de ser e estar nos espaços que habitam, como também primam pelo trabalho estético com a palavra como forma artística e meio de
intensificar a projeção de seu pensamento em suas atuações como teóricas e como escritoras de
ficção e/ou poesia. E, em diálogo com o ensaio de Gloria Anzaldúa, tanto Natalia Borges Polesso
quanto Tatiana Nascimento nos trazem a perspectiva da literatura como um espaço em que também
as noções de territorialidade, fronteira, delimitação de gêneros textuais e identitários se manifestam
e se colocam na disputa política pela diversidade de autoria e de representação.
Essa disputa política, conforme já foi dito, abrange todos os entre-lugares de modo
interseccional. Pensando em Lundu, mais especificamente, temos uma linha comum que cruza a
15 . polesso, Natalia Borges, Sobre literatura lésbica e ocupação de espaços. Estudos de Literatura Brasileira
Contemporânea, 2020, p. 1.
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maior parte dos poemas: a enunciação de uma voz feminina, negra e lésbica. É nesta enunciação
que incidem todos os outros pontos interseccionalmente; é este o corpo que sente a cidade, que
vive as fronteiras, os limites da linguagem no corpo do texto e os limites do corpo diante de uma
linguagem cuja gramática tece novos conceitos. Tudo isso é moldado por uma concepção de amor
pouco usual entre as enunciações literárias contemporâneas.
Uma das leituras possíveis a respeito do amor entre mulheres enunciado em Lundu,
pode ser feita a partir da concepção do amor definido como ação que ocasiona o crescimento de si
mesma e de quem aceita receber este afeto 16 . Uma ação ética e conscientemente escolhida, não algo
incontrolável ou inesperado, mas sim como uma forma de estar no mundo responsável consigo
e com a realidade ao redor, que ecoa muito além de si e da pessoa amada. Até mesmo porque,
se concordarmos que o espaço interfere nas subjetividades é preciso uma profunda transformação
social para que os corpos/enunciações que desafiam as ordens patriarcais tenham seus espaços
de cidadania plena e de enunciação literária. Assim, o amor, no universo de Lundu, seria algo
intrinsecamente ligado ao senso de justiça e de pertencimento social.
No livro Tudo sobre o amor: novas perspectivas, bell hooks traz a proposta de “abandonar
a ideia de que o amor é apenas um sentimento e passar a entendê-lo como ética de vida 17 ”, como
oposição ao capitalismo imiscuído nas formas de pensar as relações, que faz com que pessoas sejam
vistas como produtos a serem consumidos e, ao mesmo tempo, pensar no papel do amor em qualquer movimento por justiça social. Seja quando se fala em amor próprio e afirmação antirracista,
amor por outras pessoas ou ainda amor pela existência de um modo mais abrangente, que vise
tornar os territórios espaços de existência plena para todas as pessoas.
Por essa perspectiva, quando Tatiana Nascimento aparentemente se desloca do tema
do amor entre mulheres, que predomina no poema que intitula o livro, para criar poesias que falam
sobre o solo do cerrado, por exemplo, por mais que os temas possam parecer desconexos, há no
projeto integral do livro, o diálogo, que perpassa cada um dos textos, com esse desejo de uma
existência plena para todos os seres.
Um dos exemplos mais pungentes em relação à representação dos espaços, por exemplo, encontra-se em “manhã (v./01/016)”. Neste poema, Tatiana Nascimento mescla sua percepção
da paisagem do cerrado com as interferências arquitetônicas de Brasília. Da fronteira movediça de
um espaço que é geográfico, mas também é estabelecido pela interferência humana no ambiente,
lemos, a partir das primeiras estrofes, o choque entre os elementos do espaço no poema:
minha mãe é de vento
todo dia cedo eu vou me abraçar dela no ponto de estrangulamento da paisagem
onde o concreto aparente do arquiteto só não se derramou mais ainda sobre a réstia mais valente do cerrado porque em algum lugar eles tinham que instalar
uma malha de eletricidade né
os postes, com seus braços rígidos estendidos pro
céu, não abraçam
16 . hooKs, Bell, Tudo sobre o amor: novas perspectivas, São Paulo, Elefante, 2019, p. 45-48.
17 . Ibid.
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Oyá.
eles só reverenciam o maquinário da cidade dividida
por ruas estreitas, esburacadas, de alta velocidade,
baixa reciprocidade.
de um lado tem prédio de 35 andares, do outro condomínios inacreditáveis, 5 suítes cada castelo, sete
garagens pra todas as carruagens.
cubículos [coloniais] pra criadagem.
eu ando por um mei de mato onde os anús inda conseguem montar ninho a despeito da desova de cachorro
morto, entulho, embalagens de todo tipo de plástico
da mesma natureza
petrólea.
as redes de eletricidade sólida fazem um zunido constante que na minha cabeça cê… lembra aquele filme
da pretty woman lutando contra o câncer comendo as
vísceras das crianças por morarem perto demais de
uma malha de eletricidade?
os aviões passam longe levando gente que num conheço
pra num sei onde mas não me dá saudade daqui,
quase nada me dá saudade daqui […] 18

Ainda que em Lundu, predominem os poemas sobre o amor entre mulheres e a constante aparição deste tema norteie a leitura, ao mesmo tempo, há o espaço para a crítica social aos
espaços urbanos. Em trechos como os do poema acima temos a mescla da percepção da natureza e
de animais típicos do cerrado, como o anú (presente em outras poesias ao longo do livro), em concomitância com a experiência religiosa e a desigualdade social presente em costumes que evocam
o período colonial brasileiro.
A singularidade dos jogos estabelecidos entre a forma de segmentar os versos, provocando a criação de mais de uma possibilidade de sonoridade e/ou semântica, alargam a compreensão
da poesia, evidenciando o trabalho estético da autora. Um dos exemplos do uso deste recurso está
em “de um lado tem prédio de 35 andares, do outro con-/domínios inacreditáveis”. Aqui, o corpo
que enuncia o amor entre mulheres em outros poemas é o mesmo perpassado pela alta tensão, pela
arquitetura urbana que reflete as desigualdades sociais e pela experiência com a natureza e com a
religiosidade.
O deslizamento temporal presente entre as experiências narradas (o passeio matinal,
a percepção da construção da cidade e as marcas coloniais que persistem na arquitetura urbana, a
questão da alta tensão e seus possíveis danos futuros) também conduz a leitura por uma experiência
de percepções temporais simultâneas, uma vez que, como afirmou Gloria Anzaldúa, “o passado está
constantemente sendo construído de inúmeras formas 19 ”. Deste modo, realizar novas (e diversas)
18 . nascimento, Tatiana, Lundu, Brasília, Padê editorial, 2017 (2.ª ed.), p. 60.
19 . anzaldÚa, Gloria. “A nova nação mestiza: um movimento cultural”, in A vulva é uma ferida aberta e
outros ensaios, Gloria Anzaldúa (trad. Tatiana Nascimento), Rio de Janeiro, A Bolha Editora, 2021, p. 181.
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representações do passado está intrinsecamente ligado à construção de imaginários de um futuro
possível.
Além disso, a realidade fronteiriça da desigualdade social e os problemas de um processo de urbanização que não contempla as franjas da cidade também são demarcados a partir do
diálogo com o filme Erin Brockovich (2000), estrelado por Julia Roberts. A experiência da vida na
cidade não é transbordada pelos sentimentos da voz enunciativa, a experiência com a natureza,
a subjetividade, a religiosidade e a percepção do seu local social estão demarcados concomitantemente, como a delimitação de uma fronteira borrada na qual uma série de elementos tentam se
sobrepor uns aos outros e da qual não se sente saudade.
Esse efeito de proximidade com a cidade e os impactos na enunciação subjetiva talvez
ganhe uma carga extra de autenticidade devido ao espaço em que a voz enunciativa se coloca. Já
não se trata da observação distante de um espaço ao qual não se pertence, ou mesmo, da tentativa
de neutralidade do corpo poético abstraído da experiência, mas sim, uma enunciação rés do chão,
como vemos no já mencionado ensaio de Natália Borges Polesso:
Piso essa geografia como quem deseja dominar o espaço. Um pé firme sobre o
chão e depois o outro, movimento diligente. E tropeço. Penso que agora deveria
estar em pé, no alto de uma montanha, como na pintura do caminhante à espera
da dissipação do mar de névoa, mas à distância não posso observar as minúcias da
paisagem nem sua humanidade. Também, não se pode cartografar impunemente.
Ou se escala a montanha e dali se observa o todo ou se vai ao rés do chão para
se observar o mínimo, a gruta, a curva, o capim molhado, os edifícios, por trás de
suas vidraças, as casas e as gentes. Desejar apenas o olhar vertical sobre o mapa é
privar-se da viagem, do percurso, da experiência, do que pode ser o horizonte, e o
que vem depois. Mas quem adentra o espaço tampouco o domina integralmente.
Toda dominação é falsa. Ilegítima. No sentido de que nunca será completa. Há
escolhas. Há sempre brechas. Portanto, é impossível não me colocar no mundo de
duas formas para esta discussão sobre lesbianidades, literatura e espaços. Preciso
estabelecer pontos de vistas. Preciso ter a noção de que os lugares em que me
coloco não são estáticos e afetam a minha visão, privilegiando algo em detrimento
de outro algo. Mesmo assim preciso pisar a geografia e tropeçá-la 20 .

Portanto, a voz enunciativa presente no poema “manhã (v./01/016)” se coloca como
quem efetivamente vive a experiência corpórea de habitar, pensar, viver aquele espaço. Em outro
texto de Lundu, o poema “terra estéreo”, temos:
terra estéreo
a frequência do mono é sempre
sádica:
tempero sódico
20 . polesso, Natalia Borges, “Sobre literatura lésbica e ocupação de espaços”. Estudos de Literatura Brasileira
Contemporânea, 2020. 20 de setembro de 2021
www.scielo.br/j/elbc/a/M6fvQXLjWw8fjzjbCTn8RPv/?format=pdf&lang=pt
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namoro gâmico
o lato fúndico das culturas
mono
fásicas
nas faíscas
das enxadas
disputando:
os herdeiro do sol na bala
y os desterro do sal na cara
e na cor
agem 21 .

Utilizando recursos característicos de sua escrita poética como a quebra dos versos que
formam novas interpretações sonoras e semânticas, Tatiana Nascimento intensifica sua visão crítica
dos espaços territoriais que a cercam. A partir das trocas de algumas letras desde o título do poema,
a escritora acrescenta novas camadas de leituras possíveis. A começar pelo jogo sonoro entre as
palavras estéreo e estéril, evocando, ao mesmo tempo, um som único, ou ainda, a raiz grega da
palavra estereótipo (stereo) e os jogos semanticamente possíveis entre a referência à produção ou
reprodução de um único plantio, ou ainda a impossibilidade reprodutiva de um bioma tão diverso,
quanto tornado cada vez mais escasso pelos danos da monocultura no cerrado 22 . Tal jogo é apenas
o começo da comparação que a poeta traça entre as questões do desmatamento do cerrado, dos
latifúndios e das leis patriarcais, que, no caso deste poema, surgem a partir da monogamia.
Desse modo, a comparação entre temas aparentemente tão distantes tem como ponto
convergente a crítica às ideias de tradição, família e propriedade. Não raro estas ideias surgem em
discursos de setores da política brasileira, sobretudo naqueles mais ligados à defesa de monoculturas
no cerrado. Nas ideias de tradição, família e propriedade, é possível observar as principais raízes
do patriarcado, uma vez que a manutenção do domínio de terras geralmente é acompanhada pela
vontade de organização e poder sobre os corpos e costumes sociais, ou seja, entre outros fatores, a
implantação da monogamia, que visa garantir a transmissão da herança, normalmente está ligada
ao domínio territorial 23 .
Não obstante, nos cabe lembrar a direta relação entre o domínio da terra e o domínio
dos corpos no processo de colonização das Américas, e a decisiva participação do cristianismo neste
processo colonial de dominação e implantação do capitalismo no chamado novo Mundo 24 . Ainda
que a colonização das Américas seja um marco histórico de mais de cinco séculos, ainda hoje a
disputa pelas terras, bem como a disputa pela regulação dos costumes, é tema de disputa política
em diversas partes do mundo.
Portanto, as ligações entre o espaço territorial, o corpo textual e o corpo que escreve ou
é representado na literatura, tem implicações profundas. Quando uma escritora decide se enunciar,
21 . nascimento, Tatiana, Lundu, Brasília, Padê editorial, 2017 (2.ª ed.)
22 . de oliveiRa, Érika Munique. “O significado do processo de modernização agrícola e os impactos ambientais em áreas de cerrado”. Revista Cerrados (Unimontes), v. 16, no 1, p. 40-58, jan/abr. 2018.
www.redalyc.org/pdf/5769/576963552004.pdf.
23 . Rubin, Gayle, Políticas do Sexo, São Paulo, Ubu Editora, 2017.
24 . fedeRici, Silvia, O Calibã e a Bruxa: mulheres, corpo e acumulação, São Paulo, Elefante, 2017, p. 400-403.
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dentro de seu projeto literário, a partir da delimitação de seu espaço no mundo, ou seja, a partir de
como lê e como pode ser lida nos espaços físicos, além dos espaços subjetivos que ocupa, em termos
de gênero, de raça e classe e todos os fluxos possíveis entre estes elementos, ela demarca com isso
seu projeto literário política e esteticamente.
Se retornarmos às ideias (ou às ficções políticas naturalizadas) dos projetos de nação e
de identidade literárias brasileiras veremos quantas camadas de exclusão foram colocadas sobre o
corpo de mulheres negras e lésbicas ao longo da história social e literária brasileiras. Reitero aqui
a maior incidência deste fenômeno quando se observa a autoria e a representação fora das grandes
capitais do sudeste do país.
A tendência de setores mais tradicionais da crítica literária de desconsiderar as especificidades das obras de mulheres negras e/ou não heterossexuais na literatura não é novidade. Parte
da crítica age como se dentro de uma só segmentação temática negra e lésbica coubessem as multiplicidades de experiências de produção e de representação literária. Isso muitas vezes evidencia a
diferença dos níveis de atenção dadas ao trabalho estético de um grupo em detrimento de outro.
A respeito dessa diferença, em termos de crítica literária, é importante pensar o quanto
discussões que colocam a literatura como um espaço neutro tendem a reduzir “as reivindicações
dos grupos historicamente discriminados a uma questão específica, identitária, como se identidade
fosse coisa pouca 25 ”, a ilusão da neutralidade é mais uma destas ficções naturalizadas com as quais
setores da crítica ainda convivem. Para grupos que muitas vezes foram impedidos de manifestar-se
artisticamente o papel da escrita e da enunciação por meio da literatura é, de fato, um ato político.
Se compreendermos a literatura enquanto ato político, ou mesmo como sua potência,
como afirma Evando Nascimento, na introdução do livro Essa estranha instituição chamada literatura: uma entrevista com Jacques Derrida, ou ainda se considerarmos:
A potência da literatura, enquanto instituição ligada às modernas democracias,
com o poder praticamente infinito de dizer tudo, consiste em encenar esse desejo
de justiça ali mesmo onde até o mais simples direito falta […]. O empenho literário, verdadeiro penhor para poder dizer tudo e, paradoxalmente, também poder
silenciar, se separa do engajamento proposto por Sartre, embora com ele dialogue. Menos do que um comprometimento político em sentido estrito o que levaria
decerto a uma reprodução de ideologias, importa esse investimento formal que
reinventa os jogos do real via linguagem. Sem a mediação lúdica da linguagem,
nenhuma obra literária sustenta seu poder mobilizador e questionador 26 .

Portanto, a partir do momento em que grupos minorizados passam a produzir artística
e criticamente suas próprias enunciações, a crítica tradicional se vê demandada a rever muitas
de suas posições em relação à neutralidade da autoria e da representação, e não só, encontra-se
também interpelada a observar a pluralidade de pontos de vistas possíveis dentro do que antes
era posto em grandes categorias como literatura feminina, literatura negra e outras denominações,
como se fossem produções homogeneamente tratáveis.
25 . polesso, Natália. Borges. “Geografias lésbicas: literatura e gênero”, Revista Criação & Crítica, no 20,
p. 10, 2018. 19 de setembro de 2021. www.revistas.usp.br/criacaoecritica/article/view/138653.
26 . nascimento, Evando, “A Literatura à demanda do outro”, in Essa estranha instituição chamada literatura:
uma entrevista com Jacques Derrida, Jacques Derrida, Belo Horizonte, Editora UFMG, 2014, p. 25-26.
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Por isso, obras como Lundu, entre outras produções da literatura contemporânea brasileira, podem ser consideradas como importantes mudanças nos níveis político e estético das fronteiras demarcadas por setores do poder patriarcal. Sobretudo se considerarmos que o projeto literário
da autora tenta ocupar lacunas importantes no setor editorial nacional, em termos de produção e de
criação artística. Além disso, considerando o trabalho de autoria de Tatiana Nascimento, em termos
de trabalho com a linguagem, vemos que a abordagem temática e estética da enunciação lésbica se
pulveriza por temas que ultrapassam o sentido mais estrito e convencional da vivência amorosa,
para repensar o mundo ao seu redor e todas as instâncias materiais e imateriais, de acordo com
uma concepção de amor outra, não aquela do sujeito romântico para o qual o mundo era a pessoa
amada e nada mais, mas com uma visão mais abrangente do amor intrinsecamente ligado ao senso
de justiça e de cidadania plena para todas as pessoas.
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Vestígios de uma relação:
ler Virgínia Victorino no arquivo de
Olga Morais Sarmento
Eduardo da Cruz
UERJ/USP/CNPq

Resumo: Procura-se resgatar alguns aspectos
biográficos e as redes de sociabilidade de duas
escritoras portuguesas das primeiras décadas do
século xx, Olga de Morais Sarmento e Virgínia
Victorino, e perceber como essas informações
podem propor novas leituras para a obra poética
desta. Toma-se como fonte o arquivo de Olga
deixado ao seu amigo e herdeiro, Tomás Ribeiro
Colaço, que levou esse material para o Brasil.
A apresentação de alguns itens dessa coleção,
que se misturou com a do próprio Tomás, revela vestígios de relacionamentos homoafetivos
entre as duas autoras e outras personalidades,
permitindo que se leia, principalmente a partir de anotações manuscritas junto aos versos
de Apaixonadamente (1923), o objeto amoroso
desses poemas como sendo feminino, apesar do

trabalho estético de desidentificação de gênero
perpetrado por Virgínia.
Palavras-chave: arquivo, correspondência,
poesia, Virgínia Victorino, Olga de Morais Sarmento.
Résumé : Nous nous proposons de récupérer
certains aspects biographiques ainsi que les réseaux de sociabilité de deux écrivaines portugaises des premières décennies du xxe siècle,
Olga de Morais Sarmento et Virgínia Victorino,
afin de démontrer comment ces informations
peuvent apporter de nouvelles lignes de lecture pour l’œuvre de cette dernière. Les archives
de Olga de Morais laissées à son ami et héritier, Tomás Ribeiro Colaço, qui les a emportées
au Brésil, constituent notre base de travail. La
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présentation de certains items de cette collection, qui s’est mélangée à celle de Ribeiro, laisse
transparaître des traces de relations homoaffectives entre les deux écrivaines et avec d’autres
personnalités. Ceci nous permet d’identifier,
principalement à partir des notes manuscrites
portées aux vers du recueil Apaixonadamente

(1923), l’objet d’amour de ces poèmes comme
étant de sexe féminin, et ce malgré le travail esthétique de désidentification du genre mené à
bien par Victorino.
Mots-clés : archives, correspondance, poésie,
Virgínia Victorino, Olga de Morais Sarmento.

Pode ser um bom exercício refletir sobre a formação do cânone literário. Quando se
olha para manuais de Literatura Portuguesa, é possível encontrar algumas raras escritoras, principalmente no caso extremo que é a primeira metade do século xx. Há quem apenas reconheça
Florbela Espanca (1894-1930) como autora desse período. Há também aqueles que sabem da existência de dezenas de outras escritoras, mas que as confundem e as diluem, como se não tivessem
voz própria. Todas são ignoradas ou diminuídas como autoras de “literatura feminina”, com valor
simbólico muito menor no campo literário para serem consideradas pela crítica. Contudo, nos
últimos anos, quando questões identitárias e de gênero começaram a serem determinantes para os
estudos literários, pesquisadores e pesquisadoras procuraram resgatar certas obras com temática
homoerótica e algumas escritoras olvidadas pelo tempo.
De algum modo, este ensaio alinha-se a essa proposta de resgate, ao procurar lançar luz
nova sobre vida e obra de duas mulheres que, pouco conhecidas hoje, foram destaque, por motivos
diversos em seu tempo. No entanto, não se pretende a inscrição na historiografia literária a partir de
premissas de continuidade genealógica-patriarcal e territorial-nacionalista. Busca-se, aqui, analisálas à luz de uma “herstory 1 ” literária, de modo descontínuo, problematizante e transnacional, como
indica Anna Klobucka 2 . Ou melhor, procura-se perceber como uma rede internacional ampla ligada
à Olga de Morais Sarmento pode suscitar leituras diversas da obra de Virgínia Victorino, a quem
esteve afetivamente ligada por mais de 20 anos.
Em 2011, Vanda Anastácio, em seu artigo intitulado “O que é uma autora? Reflexões
sobre a presença feminina no campo cultural luso-brasileiro antes de 1822”, parte de uma discussão
iniciada nos anos 1960, quando Barthes (1968) declarara a morte do autor, ou seja, a defesa de que a
biografia do autor não era importante para se ler um texto literário, e Foucault (1969), que defendia
a existência de uma “função autor”, de modo que a reputação e o reconhecimento do nome de um
autor condicionavam a leitura de sua obra. Anastácio continua suas reflexões com Chartier (2000),
que ampliou a discussão levantada por Foucault ao perceber que havia outras formas de legitimação
1 . “Herstory, neologismo da língua inglesa cunhado por Robin Morgan, feminista norte-americana, em
seu livro Sisterhood is forever: the women’s anthology for a new millennium (1970), que ao reescrever a
palavra História (History, “his-story”), enfatizava mudanças de sentidos com ênfase na inserção feminina
na História (her story). O termo caiu em desuso na década de 1980, mas possui uma forte carga semântica
que bem indica a nova perspectiva instituída pelos estudos de gênero naquela época”. in lugaRinho,
Mário César, O homem e os vários homens: masculinidades nas Literaturas Africanas de Língua Portuguesa,
Tese para a obtenção do título de Livre-Docente, São Paulo, 2012, p. 53.
2 . KlobucKa, Anna, “Sobre a hipótese de uma herstory da literatura portuguesa”, Veredas, dez./2008, vol. 10.
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e modalidades de autoria anteriores ao mercado livresco. Ela argumenta que para estudar as autoras
de língua portuguesa “é fundamental olhar para os bastidores e tentar ver aquilo que o discurso
oficial escondeu 3 ”. Ao se ampliar o estudo para as autoras ao longo do século xix e das primeiras
décadas do xx, percebe-se que, à primeira vista, a publicação de seus textos na imprensa ou em
livros funcionava como legitimação. Todavia, a crítica continuou a atribuir um valor simbólico
menor a essa produção. Logo, se o fato de ser uma mulher a escrever impactava a recepção da
obra e se isso suscita atualmente estudos de resgate dessa produção, aspectos biográficos importam
na leitura de textos de autoria feminina. Além disso, é necessário ter em conta que a dominação
masculina também condicionava como e sobre quais assuntos as mulheres poderiam escrever para
poderem publicar seus textos. Inclusive, como o exemplo de Judith Teixeira (1880-1959) comprova,
abordar a temática homoerótica era ainda mais complicado para as mulheres. Ao mesmo tempo,
Virgínia Victorino (1895-1967) foi a poetisa mais vendida em seu tempo, com sucessivas edições de
seus três livros, em Portugal e no Brasil, sem falar no sucesso que também obteve como dramaturga.
Olga de Morais Sarmento (1881-1948), por outro lado, tem uma produção literária irregular. Apesar de alguns poemas publicados em jornais na juventude, quando vivia nos Açores
enquanto o marido participava de campanhas em Angola. Sua obra é principalmente composta
de conferências sobre diversos temas, realizadas em Portugal, Espanha, França, Bélgica, Brasil e
Argentina, algumas publicadas em livro, além de uma produção dispersa em periódicos, até a publicação de suas próprias memórias, em 1948. Sobre essas, Fernando Curopos 4 já comentou que
são o retrato de uma mulher emancipada frequentando os melhores salões de Paris da Belle Époque,
um discurso público de exibição de uma ampla rede de sociabilidade, incluindo importantes nomes
de feministas e de mulheres reconhecidas hoje como tendo mantido relações homossexuais, mas
ocultando as intimidades de portugueses. Seus próprios relacionamentos afetivos foram suprimidos, como o que manteve com a baronesa Hélène de Zuylen de Nyevelt de Haar por mais de 30
anos, a quem o livro é dedicado, ou como o com a própria Virgínia Victorino, que aparece em
suas memórias apenas como um novo talento feminino, nas palavras de Branca de Gonta Colaço
(1880-1945), numa seção curta na qual também incluiu Fernanda de Castro (1900-1994).
Assim, para melhor compreender as vivências e as produções dessas duas autoras portuguesas, procuramos seguir algo próximo de uma metodologia queer, que Halberstam chama de
«scavenger methodology 5 ”. Essa busca por vestígios, detritos, restos, de algo que teria ficado para
trás, abandonado, foi o que me motivou a tentar localizar algo íntimo de Olga de Morais Sarmento.
Em minha pesquisa sobre escritoras portuguesas que estiveram no Brasil entre o final
do século xix e o início do xx, a participação da Olga me suscitou algumas questões. Ela fez uma
digressão por várias cidades da América do Sul para conferências, tendo sido muito bem recebida,
especialmente no Rio de Janeiro. No acervo do Real Gabinete Português de Leitura, há uma carta de
3 . anastÁcio, Vanda, “O que é uma autora? Reflexões sobre a presença feminina no campo cultural lusobrasileiro antes de 1822”, Matraga, vol. 18, no 19, jul./dez., 2011, p. 220.
4 . cuRopos, Fernando, «Les Mémoires de Maria Olga de Morais Sarmento: discours public, amours secrètes», Inverses, no 11, 2011, p. 23-32.
5 . “A queer methodology, in a way, is a scavenger methodology that uses different methods to collect and
produce information on subjects who have been deliberately or accidentally excluded from traditional
studies of human behavior. The queer methodology attempts to combine methods that are often cast as
being at odds with each other, and it refuses the academic compulsion toward disciplinary coherence”.
halbeRstan, J., Female masculinity, Durham and London, Duke University Press, 1998, p. 13.
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Teófilo Braga 6 , recomendando-a para conferências. O jornal francês do Rio de Janeiro, L’Étoile du
Sud, de 4 de junho de 1911, agradece que Juliette Adam também a tivesse recomendado. Em Buenos
Aires, Olga estabelece um prêmio anual de 50 pesos para o melhor soneto em concurso literário
feminino 7 . Em seu retorno à então capital brasileira, a autora foi entrevistada pela repórter portuguesa Virgínia Quaresma. Após essa entrevista, Olga conseguiu também um contrato com o jornal
carioca A Epoca, como correspondente de Paris, provavelmente por intermédio de Quaresma. Esses
indícios apontavam que a conferencista era muito culta, com algumas posses e muito bem relacionada. Importa destacar o apoio de Juliette Adam (1836-1936) nessa viagem, indicando já uma rede
de sociabilidade franco-luso-brasileira articulada pela escritora portuguesa. Faltava compreender
melhor os bastidores dessas relações.
Olga doou à Câmara Municipal de Setúbal um rico acervo de arte e sua coleção de autógrafos, que ela temia que fosse destruída ou saqueada durante a Segunda Guerra Mundial. Esse
arquivo possui alguma correspondência pessoal, como cartas de Carolina Michaëlis de Vasconcelos (1851-1925), mas pouca coisa se comparada à rede que ela apresenta em suas memórias. Por
isso, procurei por mais informações em arquivos que poderiam pertencer a familiares de Branca
de Gonta, bem relacionada com diversas escritoras. Isso me fez localizar um vasto material que
pertenceu à Olga Sarmento e que foi herdado pelo filho de Branca, o também escritor Tomás Ribeiro Colaço, que se exilou no Rio de Janeiro em 1940 8 . Esse material inclui cadernos com recortes
de jornais com produções da Olga ou menções a ela, fotografias, menus de jantares, convites para
conferências, postais, imagens sacras, frontispícios de livros com autógrafos e dedicatórias, algumas
informações manuscritas tanto com a letra dela quanto com a de Tomás Colaço, um caderno com
fotografias, um álbum com textos de amigos e conhecidos, bem ao gosto oitocentista, do período
em que ela viveu nos Açores, poemas manuscritos de Virgínia Victorino, cartões de visita, alguns
livros e uma quantidade substancial de correspondência de vários períodos de sua vida, de diversas
personalidades, em português, francês e espanhol. Parte dessa correspondência começou a ser tratada pelo próprio Colaço. Dado o caráter privado e familiar desse arquivo, ele está misturado com
o de Tomás, inclusive cartas dirigidas a ele por Olga Sarmento desde o período nos EUA, cadernos
com referências a ela, recortes de jornais e outros itens que pertenceram à Olga ou à Branca. O
modo como estava guardado impede de saber se está completo e quando chegou às mãos de seu
herdeiro.
Ainda não me foi possível ler completamente a correspondência, mas a organização
desses itens e a leitura mais atenta de alguns remetentes me permitiu conhecer um pouco de sua
vida pública, escolhas políticas e artísticas e de sua intimidade, inclusive pelas ausências totais ou
parciais de correspondentes nesse arquivo. A mistura de materiais, de datas e de antigos proprietários revela sentimentos na seleção e na guarda, tanto da parte de Olga quanto da de Tomás.
Especialmente, ao comparar o que ela doou para o público, para Setúbal, e o que ela explicitamente
deixou a cargo de seu amigo e herdeiro, é possível perceber algo que Ann Cvetkovich comenta
sobre os arquivos LGBT, preservados por “individuals who insisted that their lives and the records
they left behind were history even when the rest of the world, includind public archives, didn’t
6 . BR/RGPL/B-17
7 . Correio Paulistano, no 17644, 06/09/1912, p. 4.
8 . Agradeço ao sr. Jorge Colaço o acesso a esse material.
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care or didn’t want to know 9 ”. A própria Cvetkovich, ao tomar contato com o arquivo material de
Gertrude Stein e Alice B. Toklas, percebe que “there is still work to be done in excavating the queer
modernities embedded in the ephemeral everyday lives and social networks of the famous and elite
in Paris 10 ” e indica que os objetos arquivados têm seu charme não apenas no material e nas relações
sociais, “but also in its muteness, which merely hints at the stories it might tell 11 ”.
Esse arquivo da Olga de Morais Sarmento também é interessante por seu mutismo.
Alguns exemplos são óbvios e corroboram o que também não se revela nas memórias. Não há
nenhuma carta de Virgínia Victorino ou de Hélène de Zuylen, como eu esperava encontrar. Não
é possível saber se essa ausência foi fruto das condições causadas pela guerra, que levaram Olga
a fugir, atravessando a Espanha até Portugal e, de lá, até os EUA, para salvar a baronesa, ou se
foi destruída pela própria Olga ou pelo herdeiro em algum momento, ou ainda se ficou em sua
casa em Lisboa, tomando outro destino. Afinal, era usual as mulheres rasgarem ou queimarem
correspondência íntima de amantes homens, muito provavelmente o mesmo deveria ocorrer em
relações com o mesmo sexo. No entanto, essas duas mulheres estão presentes no arquivo, de modo
que não houve coragem ou desejo de ocultar, em fotografias, em literatura, ou em discursos de
terceiros e para terceiros.

Figura 1. — Olga e Virgínia em Cambo

Quanto à Virgínia Victorino, alvo deste ensaio, há um álbum de fotos (figura 1) dela e de
Olga juntas no verão de 1924 e de 1926, no Marrocos, no Egito, na Espanha e em Hendaia 12 , e outras
9 . cvetKovich, Ann, “The Queer Art of the Counterarchive”, in Cruising the Archive: Queer Art and Culture
in Los Angeles, 1945-1980, David Frantz and Mia Locks (eds.), Los Angeles, ONE National Lesbian and
Gay Archives, 2011, p. 32.
10 . Id., “Personal Effects: The Material Archive of Gertrude Stein and Alice B. Toklas’s Domestic Life”, No
More Potlucks no 25, 2013. 14/01/2020 nomorepotlucks.org/site/personal-effects-the-material-archiveof-gertrude-stein-and-alice-b-toklass-domestic-life-ann-cvetkovich
11 . Ibid.
12 . Hendaye, em francês. Na fronteira com o país basco espanhol, a estação Hendaye-Irun era a porta
de passagem entre a França e a Espanha, antes da guerra civil espanhola e da 2a Guerra Mundial. Olga
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sem indicação de lugar ou data, além de algumas fotos em caderno de recortes. Também há poemas
manuscritos de Virgínia: um longo poema intitulado “Saudade”, aparentemente incompleto, com a
dedicatória “A ti, minha adorada Olga, só a ti, visto que só tu, com a tua ausência, poderias ter-me
inspirado estes saudosos versos sobre a Saudade!” 13 e um outro, sem título, descoberto por Tomás
Colaço, que fez questão de o comentar no caderno de recortes onde o incluiu: “Numa moldura,
estava esta imagem de Santo Antonio, entre as coisas da Olga. Tirei a imagem para a guardar entre
as lembranças. Atraz, estava este ‘poema’. Não está assinado mas é letra de Virginia Victorino”.
Esse objeto, desmontado e revelado pelo Colaço, representa muito bem essa vida com um lado
público — a imagem do santo português (figura 2) —, e o secreto — o poema de amor de Virgínia
para Olga composto no dia do santo casamenteiro:

Figura 2. — Imagem de Santo Antônio, que pertenceu à Olga, com o poema que ficava guardado oculto por ela.

Nem tudo passa e esquece, meu amor!
Eu, por exemplo, creio firmemente,
com a mais certa e pura convicção,
que hei-de adorar-te sempre com fervor,
e que o teu adorado coração
terá de pertencer-me eternamente.
…
É isto que supplico a Santo Antonio,
visto que n’este mundo
nem tudo esquece e passa…
n’esta ardorosa fé de que me innundo,
peço-Lhe mais ainda,
inicialmente se hospedava no Eskualduna, depois adquiriu “Néré-Kabiá (isto é, em basco, ‘o meu ninho’),
pequeno e alegre, cheio de sol”. saRmento, Olga de Moraes, As minhas memórias (tempo passato, tempo
amato…), Lisboa, Portugália Editora, 1948, p. 253.
13 . Mantive, em todas as citações, a ortografia original e os destaques, que aparecem aqui em itálico.
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pois que a minh’alma ainda mais deseja:
Que a tua vida seja sempre linda
e sempre gloriosa.
Que sempre te proteja
a refulgente luz que o illumina,
e caia sobre ti a benção radiosa
da sua graça divina!
[Poema, quasi em prosa…
feito em 13 de Junho
de 1931 — Lisboa]

Essa diferença entre a vida pública de mulher independente e os amores secretos, que
deveriam ser preservados, parece funcionar muito bem com Victorino. Há alguns de seus livros
com dedicatórias à Olga que permitem, inclusive, ajudar a datar o relacionamento entre as duas.
Um exemplar da sexta edição de Namorados traz os dizeres: “Minha adorada Maria: Todos os meus
versos te pertencem e estes, feitos ainda antes de conhecer, nem por isso te pertencem menos.
Acceita-os com o coração, com a infinita e doce ternura da tua Virginia. Março de 1923”. É, no
entanto, a publicação de Apaixonadamente, em 1923, que melhor permite essa duplicidade de leitura. O Museu de Setúbal 14 possui um exemplar que pertenceu à Olga, também com dedicatória
de Virgínia, com os dizeres: “A Olga de Moraes Sarmento, a querida, inteligente, incomparavel
amiga, a quem eu tanto e tanto devo! Ao seu espirito elegante e requintado! Com a maior admiração, com a maior ternura da sua dedicada e sempre agradecida Virginia Victorino. Junho 1923”
(figura 3). No entanto, Tomás Colaço ficou com outro exemplar da mesma edição desse livro que
também pertenceu à Olga, no qual se lê: “Á minha querida Olga de Moraes Sarmento este pobre
livro que ella sabe sentir como ninguém e estes quatro versos que n’uma hora de muita saudade
eu lhe fiz: / Peço a Deus hoje, que partes, / hoje, que fico sósinha, / que eu seja na tua vida / o
que tens sido na minha! / Virginia Victorino/ Hendaye. Verão de 1923” (figura 4). Esses mesmos
quatro versos aparecem num dos cadernos de recortes, onde se lê: “versos da Virginia Victorino
gravados n’uma cigarreira por ella oferecida a Olga de Moraes Sarmento”. Havia, desde o princípio,
um exemplar para mostrar publicamente a admiração da poetisa mais famosa de Portugal, e outro,
apenas para os íntimos. Nota-se, claramente, a dedicatória quase oficial no livro que Olga doou
a Setúbal, destacando a elegância e o requinte da amiga, enquanto o exemplar datado de Hendaia
remete ao sentimento, presente no título do volume de poemas, que seria sentido por Olga como
mais ninguém sentiria, e os versos que deveriam também fazer parte do cotidiano, para serem lidos
toda vez que pegasse a cigarreira.
A correspondência preservada também evidencia que, mesmo entre amigos, alguns
amores não deveriam ser escritos, mas deixavam vestígios. Uma de suas correspondentes com
grande volume guardado é a ex-rainha D. Amélia de Orleães (1865-1951) 15 . Há preservadas mais de
14 . Agradeço aos funcionários do Museu de Setúbal — Convento de Jesus, que, gentilmente e diligentemente,
compartilharam comigo o catálogo de manuscritos da Olga e a lista de alguns livros, além de terem cedido
a digitalização de certos itens da correspondência e a dedicatória desse exemplar de Apaixonadamente.
15 . Última rainha consorte de Portugal, esposa do rei D. Carlos, assassinado em 1908.
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Figura 3. — Dedicatória de Apaixonadamente existente no Museu de Setúbal — Convento de Jesus

Figura 4. — Dedicatória do Apaixonadamente, guardado por Olga.

50 mensagens, entre cartões, cartas, bilhetes e telegramas, entre 1915 e 1948, todas muito protocolares, mas que demonstram amizade e gratidão mútua. Várias vezes se encontraram para conversar,
talvez mais intimamente, pois algumas cartas são marcações de encontros ou observações sobre
as visitas privadas. Surgem, então, comentários sobre Virgínia Victorino, que acompanhou Olga
algumas vezes. Não há nenhuma correspondência entre 20/11/1916 e 24/08/1923, quando Virgínia
aparece pela primeira vez: “Hoje remeto-lhe esta minha carta d’agradecimento, para o grande Poeta que se chama Virginia Victorino”. A de 18/10/1924 demonstra que Olga gostava de apresentar a
Virgínia às suas relações: “A minha Irmã Guise escreveu-me que tinha tido m.to gosto em a receber
em Larache, bem como a Virginia Victorino — e as minhas sobrinhas também me mandaram as suas
m.to agradáveis impressões”. Escrevendo de Capodimonte, Nápoles, em 30/04/1927: “Bem me lem54
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bro da sua visita aqui, com a Virginia Victorino, no anno passado — pouco antes da minha viagem a
Palermo». Uma carta de 20/06/1933 indica que Olga Morais Sarmento enviou à rainha uma cópia do
poema que inspirou: “Venho agradecer-lhe ter me mandado o Poema sobre a Saudade, da Virginia
Victorino; é realmente admirável de sentimento, tão profundo — e de magestade. Commove; posso
assegurar-lh’o — li e reli, e gostava que a Virginia Victorino o soubesse”. Portanto, a interlocução
com a Virgínia se dava ao escrever para a Olga.
Esse poema, a que já me referi, tem a saudade como tema, que se diz sentimento irmão
do amor, mas que não coabitam a mesma alma: “Onde estou nunca ele vem”. Uma estrofe apresenta
bem essa dualidade entre o fervor amoroso e o sofrimento da ausência da pessoa amada:
Ao coração de quem ama
dá o amor falsas venturas,
loucas ardências de chamma;
eu, horas calmas e puras…
Que estranha e linda fogueira
elle acende quando passa!
Tudo arde no seu caminho!
E eu, depois, devagarinho,
venho ser a companheira
da amargura e da desgraça.

Essa vida de amor e de saudade, do tempo que passavam juntas e do afastamento posterior, ciclos que se repetiam ano a ano nas vidas de Olga e Virgínia, acompanham a temática dos
poemas de Apaixonadamente, que aquela “sabe sentir como ninguem”. Diferentemente do exemplar doado a Setúbal, o que Olga guardou traz mais do que uma dedicatória. Alguns poemas são
acompanhados de anotações manuscritas de Virgínia, com local e data de composição, tornando-se
uma espécie de diário da paixão entre as duas, apesar da reorganização realizada pela autora, que
não os dispôs no livro em ordem cronológica de composição nem os aproximou pelo local onde
foram escritos.
Anna Klobucka já havia reparado que, diferentemente de Namorados, no qual alguns
sonetos ainda identificam o objeto do amor como masculino, “em Apaixonadamente e em Renúncia
o discurso de amor é inteiramente neutro em termos de género, sem uma única exceção” e que sua
poesia “serviu de veículo de comunicação afetiva entre mulheres que foi claramente potenciada por
um impulso compartilhado para a desidentificação anti-heteronormativa 16 ”. Também Sara Barbosa
reconhece que Victorino “possui a capacidade de manter em torno de si uma certa aura de mistério
e de separar a escrita e a vida pública das suas vivências privadas 17 ”. As dedicatórias aqui referidas
confirmam essas ideias. Virgínia e Olga ainda não estavam juntas, provavelmente ainda não se
conheciam, quando da publicação do primeiro livro, cuja dedicatória foi posterior. A neutralidade
do objeto amoroso nos poemas dos dois volumes seguintes permite à Virgínia alcançar um público
16 . KlobucKa, Anna M., “Entre mulheres: Virgínia Vitorino e a poesia ‘feminina’ portuguesa na década de
1920”, in Actas do Colóquio Internacional Virgínia Victorino na cena do tempo, Alcobaça, ADEPA, Clepul,
CICS.NOVA, 2019, p. 230.
17 . baRbosa, Sara Marina, “Em torno do sucesso de Namorados (1921), de Virgínia Victorino”, in Actas do
Colóquio Internacional Virgínia Victorino na cena do tempo, op. cit., p. 120.
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amplo e evitar escândalos, ao mesmo tempo que podem ser lidos, como o foram por quem entendia,
como poemas de amor entre mulheres. Mais do que isso, são versos com algum caráter biográfico
dessas duas escritoras.
Assim anotado, é possível saber que alguns poemas foram compostos na famosa viagem
com Olga em 1921, pelo menos dois em Capri, que suscitou a crônica “Os tipos e a paisagem de
Capri», publicada no Diário de Lisboa em fevereiro do ano seguinte, já comentada por Martina
Matozzi 18 e por Anna Klobucka 19 . Capri era, na época, um dos destinos de homossexuais de toda
a Europa e Olga apresentou à Virgínia um grupo bem variado, incluindo uma mulher mais butch,
que teria desagradado a poetisa, e outra com um “estilo ‘feminino’ cuidadosamente cultivado 20 ”,
mais atraente à portuguesa. O primeiro, “Impossível”, traz a anotação “Capri 12 de Setembro 1921
(madrugada) ”. Esse poema em que a sinestesia aliada aos elementos da natureza cria um ambiente
levemente erótico, com “ansia e febre e lume 21 ” desvela também um sentimento de arrependimento
por algo que se perdeu e que não volta. Já “Um sonho”, anotado com “Capri 19 de Setembro ̶ 1921»,
apresenta a paisagem local ̶ “a minha alma sonhou, numa ansiedade infinda, / enquanto o mar
bramia em volta dos rochedos! 22 ” e “o infindo mar galgando a crista dos rochedos! 23 ”. Esse poema
desenvolve também o tema do arrependimento por um sonho que se desfez: “Sonhou? Nem sei
dizer se era sonho ou certeza/ que alguma voz do Além dentro em mim repetisse; / sei que hoje,
ao ver crescer a vaga da tristeza, / mais do que nunca eu sinto as coisas que te disse! 24 ”. E segue
numa mescla de desejo de morte e de erotismo: “Sinto que chega o instante… E, ̶ vês? — o meu
desejo / é deixar-me cair… É sentir num segundo, / o coração do mar tremer sob o meu beijo… / ̶
dar a vida num beijo, ao grande mar profundo! 25 ”. A noite inspiradora que não volta é a mesma dos
segredos, das confissões, do desejo de morte beijando o mar na queda. A voz vibrante da pessoa
amada é como o bramir da água nos rochedos. Esse encontro do corpo do eu lírico com o corpo
do mar, que também tem um coração que treme com o beijo, e esse sonho de morte, que evitaria
desenganos futuros ao guardar a pessoa amada só para si, indicam o desejo do encontro sexual
apresentado numa dicção neorromântica por meio de alegorias. Reparo, inclusive, na crônica de
Victorino, datada apenas como “Capri, 18” (de setembro?), o passeio à Gruta Azul, onde a cor do
mar envolve tudo e se reflete nos olhos das mulheres: “Ali, ̶ ia jura-lo! — todas as mulheres do
mundo teriam os olhos azues. Porque o ambiente que se respira, a luz que nos surpreende, tudo,
tudo é azul! 26 ”. Em Capri, as mulheres são como o mar que tudo inunda. O coração do mar profundo
que treme com o beijo é um corpo de mulher, como também o é o do sujeito lírico, assumidamente
feminino, que deseja morrer (la petite mort?) levando a amada no coração, com uma “certeza febril”
18 . matozzi, Martina, “Percursos da literatura de viagem feminina: Virgínia Victorino por França, Itália
e Tunísia nos “loucos anos 20”, in Actas do Colóquio Internacional Virgínia Victorino na cena do tempo,
op. cit.
19 . KlobucKa, Anna M., “Entre mulheres”, op. cit.
20 . Ibid., p. 224.
21 . victoRino, Virgínia, Antologia poética, Casal de Cambra, Oro, 2018, p. 86.
22 . Ibid., p. 102.
23 . Ibid., p. 104.
24 . Ibid., p. 102.
25 . Ibid., p. 103.
26 . victoRino, Virgínia, “Os tipos e a paisagem de Capri. Um chá em casa de Romaine Brooks. As sinas da
Condessa Vanotelli. A Santa Azul. O símbolo de uma multidão despreocupada”, Diário de Lisboa, no 265,
13 de fevereiro de 1922, p. 3.
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e “doida segurança”, ou seja, com “as loucas ardências de chamma” do amor. Um poema construído,
claro, com o objeto amoroso sem gênero definido, mas que Olga saberia sentir.
No entanto, chama a atenção o arrependimento e uma tristeza que também acompanham esses dois poemas. Mesmo com essas indicações, ainda há um mutismo nesse arquivo que
impede revelar completamente a intimidade das duas escritoras. Mas é curioso observar na crônica
um tom reprovativo para certa “doutora” russa “que entendeu dever masculinizar-se, na toilette,
nas atitudes, no cachimbo de marinheiro inglês que adoptou 27 ”. Afinal, algumas fotografias de viagens mostram tanto Olga Sarmento quanto Virgínia Victorino com vestimentas um tanto quanto
masculinas, não só no Egito (figura 5), como também em Hendaia (figura 6).

Figura 5. — Olga e Virgínia no Egito em 1926.

Além disso, não é possível ignorar a longa epistolografia de Juliette Adam para Olga. O
Museu de Setúbal/Convento de Jesus possui dois cartões de La Grande Française, um comentando
a rainha D. Amélia e outro sobre uma “Elle” que, por ser parte dessa guarda pública planejada
por Olga, deve também ser referência à rainha. O arquivo privado deixado ao Colaço possui 56
correspondências de Juliette, sua “«maman de France» 28 ”, cartas, cartões e bilhetes, alguns não
datados, outros dirigidos a ela entre 2 de janeiro de 1908 e 27 de outubro de 1921. Pelas datas, já
era esperado que não houvesse referências a Victorino. Também não há nada que indique qualquer
relação com Helena. Contudo, essas epístolas são mais do que convites para os encontros na Abadia
27 . Ibid.
28 . saRmento, Olga de Moraes, As minhas memórias, op. cit., p. 296.
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Figura 6. — Duas fotos de Virgínia Victorino em Hendaia no verão de 1924.

de Gif 29 . Apesar da dificuldade de leitura pela caligrafia frágil da autora já próxima dos 80 anos, as
cartas de Juliette, com a intimidade de uma «maman», são reveladoras de outras relações de Olga
de Morais Sarmento nada ou pouco referidas em sua autobiografia. Há algumas notas sobre Mme de
Lauribar, amiga em comum de Olga e Juliette. Provavelmente, Paul de Lauribar, pseudônimo pelo
qual era conhecida a escritora, conferencista e feminista Maria Elisabeth Pauline Eugénie Mignaburu (1853-?). Em carta de 4 de agosto de 1913, Adam informa: «Je vous ai fait remettre le paquet
des lettres de la Reine que vous m’aviez laisser par Mme de Lauribar. J’espère que vous l’avez en
mains». Indício, portanto, de que Olga gostava de exibir suas redes e suas relações aos amigos mais
íntimos, tal como no envio do poema sobre a saudade para D. Amélia.
Todavia, seus contatos franceses não impediam que ela fosse alvo de falatórios. Em
uma carta de 6 de janeiro de 1913, escrita de Callian para Paris, Juliette Adam fica feliz que Olga
tenha feito boa viagem, mesmo sozinha; faz indicações financeiras sobre onde e com quem ela
deveria deixar seus investimentos e, como uma maman preocupada, faz recomendações pessoais:
«Ne vous inquietez pas des ragots toutes les jolies femmes seules en ont leur charge — ne vous
masculinisez pas. Pas de chapeau d’homme ou de canne — cela prête aux ragots». Logo, por
esse trecho, percebe-se que Olga deveria estar aproveitando sua liberdade longe dos olhos de seus
29 . Juliette Adam vivia em Gif, nos arredores de Paris, onde governava “o seu salão literário e mundano”.
Ibid., p. 258.
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conterrâneos para se vestir como desejava, masculinamente, trajando chapéu de homem e bengala.
Afinal, foi sua recusa às maledicências portuguesas por ela não querer vestir o luto tradicional ao
enviuvar que a levou a partir de Lisboa.
Outra reprovação de La Grande Française surge em carta escrita no Grand Palais de
Nice a 9 de dezembro de 1916 (figura 7):

Figura 7. — Primeira página da Carta de Juliette Adam à Olga Morais Sarmento, de 9 de dezembro de 1916.

Ma chère Olga
Dans ma longue existence j’ai toujours vu des amitiés de femmes aussi intimes se
briser ! Mon seul étonnement était que la vôtre dure si longtemps. — Je reprochais
à cette amitié de vous faire vivre dans un luxe que peut-être votre situation de
fortune ne vous permet pas. J’avais peur que votre petite installation qu’« elle
meublait », me disiez-vous, soit au-dessus de vos moyens. Je reste inquiète même
des meubles qu’elle vous a donnés.
Il est impossible que vous n’ayez pas vu auprès d’elle des envieux et peut-être des
haines de domestiques.
J’avais peur sans cesse et voilà que vous souffrez de une rupture d’amitié — Je
vous plains, mais elle plus que vous dans ses injustices. Votre amie de vrai cœur
Juliette Adam 30
30 . Foram corregidas duas ocorrencias do adverbio “peut-être” às quais faltava o hifen.
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A carta seguinte, também de Nice, de 25 de dezembro, começa assim: «Chère Olga, en
hâte vu la marquise — pas um mot de vous. Elle était triste d’avoir quitté une charmante jeune
fille». A questão é quem seria essa mulher rica que mantinha Olga em Paris com uma vida de luxo
além de suas posses, de quem ela se separou no final do ano de 1916 e que era marquesa, também
triste por se separar de uma jovem encantadora. Pois a «chère marquise» que aparece diversas
vezes na correspondência de Juliette para Olga entre 1914 e 1916 é referida como sendo a Marquesa
de Val-Flor 31 . No entanto, ela aparece en passant nas memórias, num “jantar agradabilíssimo 32 ”, tal
como os outros afetos.
Há quantos anos essa “amizade íntima” existiria para que Juliette Adam considerasse
que era muito tempo? Seria ela a causa dos ciúmes de Virgínia, que lamenta no soneto “Confissão”,
composto “A caminho de Marselha — á tarde — Mar Alto — 5 — X — 921”: “Viveste horas febris,
horas serenas… / Não as lamento, não. Lamento apenas / as que tu não guardaste para mim! 33 ”?
O poeta é mesmo um fingidor e a poetisa também o é. Essas leituras de cariz biográfico
esbarram, claro, nessa questão. Primeiramente porque, como se vê, ela trabalhava seus poemas
para torná-los legíveis e apropriados a qualquer tipo de casal, sobretudo pela desidentificação do
objeto amoroso. Talvez por isso a também poetisa Beatriz Delgado (1900-1993), ao chegar no Rio de
Janeiro para divulgar a própria obra, fortemente marcada pelo erotismo, apresentasse Victorino em
termos quase sá-carneirianos: “dá-me a ilusão dum magnifico marmore a que o esculptor se tivesse
esquecido de dar vida. Um pouco mais de chamma, e seria a mais bela fogueira portuguesa 34 ”. Além
disso, Virgínia também não parece ter se guardado para Olga, ao menos, não totalmente. Dentre os
poemas anotados, os mais antigos são de Alcobaça: os sonetos a Pedro e Inês, de 1917; “Crepúsculo”,
de 1919; e “Carta”, de setembro de 1920. Este último, aparentemente prosaico, inclusive pelo título,
que não é “Epístola”, remetido a uma Maria, demonstra, na verdade, a diferença de temperamentos
e de vidas entre a destinatária e a remetente, que se assina Virgínia. Maria é uma mulher da cidade,
agitada, que se deita de manhãzinha, acorda quase ao meio-dia, lê jornais, pinta-se, veste-se com
roupas estrangeiras, vai ao teatro e fuma cigarros ingleses, enquanto Virgínia é a moça da aldeia
e afirma: “Esta boa gentinha cá da aldeia, / se te visse, benzia-se três vezes 35 ”. O que temeria o
povo do campo ao ver Maria? Seria apenas o estilo citadino? A reação a algo sobrenatural me faz
crer que seja algo menos conhecido daquela gente. Ora, a dedicatória e a anotação de lugar e data
permitem aproximar a destinatária da imagem de Olga, na verdade, Maria Olga. Porém, a inclusão
desse poema em Apaixonadamente não implica que ele tenha sido escrito para ela, pois, como indica
a dedicatória da edição de 1923 de Namorados, todos os versos lhe pertenceriam.
Isto posto, o arquivo apresenta outros indícios. Num dos livros de recortes preparados
por Tomás, junto a uma fotografia de uma pianista retirada de revista, está a seguinte nota: “Em
1919, quando comecei a namorar Virginia Victorino, ela era aluna de Adelia Heinz — com a qual
concluiu o curso de piano no Conservatorio. Foi portanto um nome muito citado e muito ouvido
por mim, durante esse período. — Este retrato é de 1922”. Essa afirmação leva a crer que os dois
podem ter tido mesmo algum tipo de relacionamento amoroso, mas é curioso o detalhe da repetição
31 .
32 .
33 .
34 .
35 .
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do nome da professora de piano durante todo o período de namoro. Klobucka já comentou o fato
de um poema de Namorados “dirigido a uma pessoa amada de género não especificado 36 ” ter tido
publicação prévia, em 1917, com dedicatória a essa professora, cuja remoção “terá sido motivada
pela cautela extrema de Victorino 37 ”. Outro documento que importa aqui é uma carta em cujo
sobrescrito está a seguinte anotação de Tomás: “Carta de Fernanda de Castro escrita na minha casa
de Parada de Gonta e lacrada com o meu sinete”. No cabeçalho, além do local e data, 16/08/1920,
pouco tempo antes da escrita do poema, há as observações, uma de cada lado: “Cuidado com esta
carta. Rasga-a.” e “Só para ti”. Não se sabe hoje quando teria sido repassada a Tomás. Esta carta
em quatro páginas fala brevemente de um “ele”, provavelmente o próprio Tomás, dono da casa,
que sofria ainda por Virgínia, mas é na verdade uma longa declaração de amor num tom desesperado, temendo a quebra de relação por, ao que parece, Fernanda ter mostrado alguma das cartas de
Virgínia a alguém. Maria Quadros, como assina, procura por vários meios demonstrar sua paixão,
lembrar momentos da relação para dar provas de confiança, além de pedir veementemente que
a amada ainda escrevesse. Alguns trechos já bastam para compreender os sentimentos de Maria
Fernanda naquele momento:
Minha sempre adorada:
Tenho finalmente nas minhas mãos uma carta tua, pequena, lacónica, e quasi
indiferente mas com notícias, com frases que tu pensaste com palavras que a tua
mão escreveu. Adorada! Adorada! Amiga da minha alma! Se tu soubesses como
ele continua a pensar em ti e a gostar de ti, terias logo a certeza de que tudo isto é
sacrifícios e vontade, e não desejo ou falsidade. Querida, que saudades eu tenho
de ti! Ninguem conseguirá nunca impor na minha alma o lugar único e unanime
que tu ocupas; ninguem saberá nem poderá nunca conseguir de mim a emoção
que tu consegues.
[…]
Querida, querida da minha alma! Lembras-te? Há um ano, para Castelo Novo,
dizias a mesma coisa. Que saudades essa frase me faz! E como eu vejo d’aqui a
tua boca contraída n’um jeito meigo e os teus olhos habituados aos meus beijos
levemente húmidos […]
Olha Virginia. Se não me escreveres, imediatamente, eu faço uma loucura. […]

Percebe-se, pela reação de Fernanda e pelas frases reproduzidas da última carta de Virgínia, que esta era muito mais contida, com dificuldade para declarar seu amor, mesmo num gênero
mais íntimo como a carta. Seria o receio de que alguém as lesse? As indicações no cabeçalho explicitam esse medo inclusive em mulheres que assumiam seu amor por escrito. Logo, esse documento
explica a quase impossibilidade de se encontrar cartas assim em espólios de escritoras.
As memórias de Fernanda de Castro relembram o primeiro encontro dela com Virgínia,
no Conservatório, como bem apontam Mafalda Ferro e Anna Klobucka. A primeira destaca a proximidade entre a casa de Fernanda e essa instituição como fator importante “na convivência quase
36 . KlobucKa, Anna M., “Entre mulheres”, op. cit., p. 228.
37 . Ibid., p. 229.
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diária entre as duas amigas 38 ”. A segunda acredita que a presença constante da madrinha de Virgínia, tanto quando as amigas se conheceram no Conservatório quanto nas visitas frequentes que
Fernanda também fazia ao apartamento de Virgínia, como indícios de um relacionamento íntimo
entre afilhada e madrinha, o que pode ser verdade. No entanto, retomo a mesma citação de Cartas
para além do tempo (1990) na qual Fernanda recorda que Victorino rapidamente lhe explicou que
aquela mulher ao seu lado era sua madrinha e prima, como se quisesse indicar que estava desimpedida, informação que deve ter motivado uma aproximação maior da poetisa de Ante-Manhã.
O poema de Virgínia, que atribui à vida exaustiva da cidade a excitação dos nervos e a
ansiedade de Maria, termina por oferecer um quarto na aldeia, “— o que fica ao lado da glicínia —”.
Essas flores, além de rimarem com Virgínia, simbolizam uma amizade terna e delicada. Se o relacionamento entre Maria Quadros e Virgínia estava terminando em agosto de 1920, restava apenas a
amizade. Assim, creio que haja mais de Maria Fernanda do que de Maria Olga na Maria de “Carta”.
Esses exercícios de aproximação entre a obra poética de Virgínia Victorino e o arquivo
de Olga Morais Sarmento, assim em conjunto com documentos e objetos de Tomás Ribeiro Colaço
e Branca de Gonta, permitem dar “um pouco mais de chama” aos seus versos. Inclusive, acredito
que recuperar os indícios do que ela laboriosamente procurou remover de seus poemas demonstra
sua qualidade estética enquanto poetisa.
O arquivo de Olga aponta vestígios de muitas relações, de histórias, de sentimentos,
não apenas de sua própria vida ou das de suas companheiras, sobre as quais a documentação mantém ainda forte mutismo, mas também de uma comunidade que vivia ao seu redor. Sobretudo no
caso das mulheres que conviveram com Olga Morais Sarmento, há muito ainda a se descobrir para
melhor se escrever essa “herstory”. Independentemente de seus amores e de seus posicionamentos
políticos, muitas ou foram olvidadas ou tiveram parte de suas vidas e de suas ações deliberadamente
obliteradas. Se aqueles anos das primeiras décadas do século xx em Portugal foram, nas palavras de
Fernando Curopos, «presque Folles 39 », o foram por pressões sociais. A coleção de Olga Morais Sarmento, aqui apenas brevemente trabalhada, revela intimidades e protocolos sociais, vivências que
não estão completamente disponíveis, mas indiciam também o desejo de que sua história pessoal
fosse preservada além do que as instituições da época permitiam.

38 . feRRo, Mafalda, “Virgínia Victorino e Fernanda de Castro: uma amizade para além do tempo”, in Actas
do Colóquio Internacional Virgínia Victorino na cena do tempo, op. cit., p. 143.
39 . cuRopos, Fernando, Lisbonne 1919-1939 : des Années presque Folles, Paris, L’Harmattan, 2019.
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Resumo: Neste artigo, discutiremos noções de
temporalidade nas autobiografias de Madame
Satã (1972) e de Jorge Laffond (1999), a partir de perspectivas filosóficas que apresentam
a vida humana integrada à vida da natureza,
diferentemente de perspectivas ocidentais que
pressupõem cisões existenciais. Estudaremos
como noções temporais africanas e ameríndias
nos apontam a integralidade das expressões literárias, étnicas e de sexo/gênero das autobiografias em questão. Para isso, as noções de memória e de ancestralidade serão pensadas como
acontecimento presente que reatualiza os princípios cosmológicos de certos povos ao fundar
o tempo no aqui e agora.

Palavras-chave: autobiografia, tempo, memória, estudos étnicos, estudos de gênero.
Résumé : Dans cet article, nous débattrons des
notions de temporalité des autobiographies de
Madame Satã (1972) et de Jorge Laffond (1999),
à partir de perspectives philosophiques qui présentent la vie humaine intégrée à la vie de la
nature, contrairement à des perspectives occidentales qui présupposent des scissions existentielles. Nous verrons comment des notions
de temporalité africaines et amérindiennes actualisent l’ensemble des expressions littéraires,
ethniques et de sexe/genre présentes dans les
autobiographies en question. C’est pourquoi
les notions de mémoire et d’ancestralité seront
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pensées comme un événement présent qui réactualise les principes cosmologiques de certains peuples en fondant le temps dans l’ici et
le maintenant.

Mots-clés : autobiographie, temps, mémoire,
études ethniques, études de genre.

Ontem eu tive esse sonho, nele encontrava com você.
Não sei se sonhava o meu sonho ou se o sonho que eu
sonhava era seu 1 .

O tempo, assim como a linguagem, não são iguais em todas as culturas. Há diferentes maneiras de vivenciá-los. Nas bases das culturas ocidentais que nos colonizam, por exemplo,
tal como Ailton Krenak aponta, o tempo é vivenciado como uma flecha, como lemos no trecho:
“acredito que nossa ideia de tempo, nossa maneira de contá-lo e de enxergá-lo como uma flecha —
sempre indo para algum lugar —, está na base do nosso engano, na origem do nosso descolamento
da vida 2 ”. O tempo seria, assim, um movimento progressivo que divide a experiência da vida em
três instâncias apartadas umas das outras: passado, presente e futuro. Nessa perspectiva, o futuro
ocupa um lugar central nas especulações do capitalismo, também chamado de “máquina de comer
mundo”, por Krenak 3 . Esse projeto de mundo levado a cabo pelo ocidente provoca, segundo o autor,
um descolamento dos seres humanos em relação à vida, que não se reconhecem mais como parte
do mundo natural, mas como senhores, proprietários da Terra.
O descolamento dos seres humanos em relação à vida na natureza poderia ser percebido
como um dos sintomas do tempo vivido como ideia, abstração ou conceito, e não mais como ciclo
dos fenômenos naturais 4 . Nesse sentido, o tempo passa a ser para o ocidente um instrumento
canônico de medida e de regulação dos processos de trabalho, de produção e de acumulação de
capital. Daí expressões comuns em nosso cotidiano como “perder tempo” ou “faltar tempo”, que
indicam a hegemonia de uma “cosmovisão cumulativista 5 ”, própria do mercado capitalista e de suas
imposições de lucro e de acúmulo de excedentes como forma única de vida.
A linguagem atada a essa noção de tempo cumulativista estaria, por sua vez, descolada
da vida narrada como testemunho, isto é, do conteúdo de vida presentificado pela voz. Muniz Sodré,
ao analisar filosofias nagô, aponta que “também a escrita, que legitima o ser moderno é outra experiência autorizada pelo tempo 6 ”. No sentido apontado, a narrativa moderna estaria fragmentada
e apartada do espaço, pois o tempo, instrumento de medida e ideia orientada para o futuro, seria
a marca fundamental dessa escrita. Já o deslocamento do corpo viajante e o movimento do tempo
1 . zumbi, Nação, Um sonho, 2014, Compact disc, (5 min 51 s).
2 . KRenaK, Ailton, A vida não é útil, São Paulo, Companhia das Letras, 2020, p. 70.
3 . Conforme entrevista no programa Roda Viva em 19 de abril de 2021. 28 de julho de 2021.
youtu.be/BtpbCuPKTq4.
4 . sodRÉ, Muniz, Pensar Nagô, Petrópolis, Vozes, 2017, p. 181.
5 . Ibid., p. 115.
6 . Ibid., p. 184.
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aliado ao espaço seriam próprios de uma narração unida à experiência vivida pelo testemunho
corpóreo, que já não existiria na Modernidade ocidental 7 .
Nas autobiografias selecionadas para este estudo, analisaremos temporalidades que
confrontam esses moldes culturais hegemônicos e que propõem outras perspectivas espaço temporais. Estudaremos, assim, características de culturas não-hegemônicas, ou melhor, de vivências
humanas que não estão apartadas das vivências da natureza, o que reformula a própria noção de
cultura como oposição à natureza. Além disso, avaliaremos como essas narrativas autobiográficas
podem ser lidas como experiências fundantes de outro tempo/espaço literário, ao se diferenciarem
de noções canônicas e ocidentais do que seria considerado como autobiografia.
O livro Memórias de Madame Satã foi publicado em 1972, pela editora Lidador, no Rio
de Janeiro. Tais relatos teriam sido transcritos a partir de gravações de entrevistas feitas por Sylvan Paezzo, escritor de telenovelas e romances com temáticas de marginalizações sociais. Dessa
maneira, as memórias de Satã passaram por um tipo de tradução ou de recodificação literária que
poderíamos chamar de uma coautoria autobiográfica. Nesse processo, a voz do redator está tão
implicada na estilização do texto quanto na reformulação da linguagem oral de Satã em linguagem
escrita.
No texto, Satã relata episódios de sua vida, desde sua infância até aproximadamente
os 70 anos de idade. Nesses textos, lemos histórias de sua infância em Pernambuco, no início do
século xx, em que as práticas escravistas permaneciam presentes, ainda que simbólica e formalmente a abolição já tivesse sido assinada. Satã cita a Lei do Ventre Livre ao narrar sua ascendência,
de uma avó escravizada e de pais livres que tiveram destinos muito próximos, servindo patrões e
donos de posses em fazendas. Nenhum deles, assim como Satã, possuiu documentos ou registros
de nascimento 8 .
Em sua infância, Satã foi mercadoria de uma barganha entre sua mãe e um comerciante
de cavalos. Consciente da situação de escravidão pós-abolição em que se encontrava depois da troca
de sua pessoa 9 por uma “egüinha castanha clara que respondia pelo nome de Amorosa 10 ”, Satã fugiu
para o Rio de Janeiro, onde transitou a maior parte da vida.
Nesse contexto, recebeu o reconhecimento como “artista travesti 11 ”, e teve fama com
suas imitações de cantoras, como Carmen Miranda, em cabarés, e com desfiles de fantasia em bailes
de carnaval. As vivências artísticas e os trabalhos no teatro, ainda que breves, parecem ter conferido
a Satã a sensação de ascensão e de reconhecimento social que constantemente lhe eram retirados 12 .
O teatro era uma profissão, na perspectiva de Satã, diferente da boêmia e da malandragem, na qual
esteve ao longo da vida e a partir da qual obteve exposição midiática por seu desempenho em brigas.
Satã passou quase trinta anos em cárceres e sua vida na malandragem foi permeada por violências
7 . Ibid., p. 184.
8 . satÃ, Madame, Memórias de Madame Satã, Rio de Janeiro, Lidador, 1972, p. 5.
9 . A expressão “minha pessoa” é utilizada com frequência nos relatos de Madame Satã, o que expressa uma
não-binaridade de sexo/gênero que gostaríamos de ressaltar e de aplicar em nosso texto, a saber, não
utilizando marcas de gênero na linguagem que restrinjam as expressões e vivências de Satã, faremos o
mesmo em relação a Jorge Laffond.
10 . satÃ, Madame, Memórias de Madame Satã, op. cit., p. 8.
11 . Ibid., p. 60.
12 . Ibid., p. 2.

Sobre temporalidades nas autobiografias de Madame Satã e Jorge Laffond

65

Iberic@l, Revue d’études ibériques et ibéro-américaines
e perseguições policiais que são relatadas como situações compulsórias, não como escolhas de sua
pessoa 13 .
Nos relatos, localizamos por volta de oito menções a “três molequinhos” com os quais
Satã brincava em sua infância e que, na vida adulta, lhe ofereciam proteção, ajuda e orientação por
meio de sonhos. Satã lhes fazia pedidos e esperava por sua visita, como lemos no seguinte trecho:
Queria sonhar com os três molequinhos que tinham aparecido para mim na infância e tinham brincado comigo tantas vezes. Os molequinhos que nunca ninguém
viu só eu. Molequinhos que mais tarde quando eu cresci não cresceram. E que
não vieram mais quando eu estava acordado mas voltaram para me dar conselhos
nos sonhos meus. Mas eu só conseguia sonhar com os policiais 14 .

Notemos como, nesse trecho, a comunicação com os molequinhos foi obliterada pelas
perseguições e violências policiais que marcaram a vida adulta de Satã. Algumas citações revelam
a falta que os molequinhos faziam quando não visitavam Satã, como na passagem: “nem os três
molequinhos apareciam nos meus sonhos para me falarem como eu deveria agir 15 ”. A partir desses
relatos, refletiremos como a cumplicidade, narrada oralmente e transcrita no livro, permite que
encontremos expressões de outra temporalidade nas brincadeiras e nos sonhos de Satã com os
três molequinhos, diferente das matrizes temporais do ocidente moderno, isto é, do tempo como
abstração e instrumento de medida.
Os relatos de Satã revelam uma perspectiva espaço-temporal em que os sonhos coabitam com a vida cotidiana sem que haja uma cisão ou uma dicotomia, que é característica na
cultura ocidental moderna, entre o imaginário ou o sonho e o real. Na perspectiva não hegemônica
dos sonhos de Satã, outras comunicações são possíveis, de modo que os molequinhos atuam como
companhias tão presentes quanto as pessoas de sua convivência. Ailton Krenak, ao dialogar sobre
perspectivas indígenas, expressa o ato de sonhar em termos de uma instituição:
Quando eu sugeri que falaria do sonho e da terra, eu queria comunicar a vocês um
lugar, uma prática que é percebida em diferentes culturas, em diferentes povos,
de reconhecer essa instituição do sonho não como uma experiência cotidiana de
dormir e sonhar, mas como exercício disciplinado de buscar no sonho as orientações para as nossas escolhas do dia a dia 16 .

Krenak fala sobre o sonho como uma instituição no sentido de um ato criativo e um
costume cultivado por diferentes povos na prática de orientação para fazer escolhas e tomar decisões cotidianas. Satã parece tratar do sonho com os três molequinhos no mesmo sentido, a saber,
como uma maneira de se comunicar para saber como agir, ou seja, como orientação ética. Além
disso, Satã também se comunicava com os molequinhos em busca de avisos sobre o que está por vir.
Por exemplo, na ocasião de um julgamento, Satã recebe, em sonho, bons presságios por meio das
brincadeiras e mensagens dos molequinhos 17 . Assim, o sonho atua como uma ponte entre instâncias
13 .
14 .
15 .
16 .
17 .
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de comunicação que expandem a percepção de Satã sobre sua vida, lhe permitindo aprimorar sua
conduta e se informar sobre possíveis acontecimentos.
Essas comunicações ocupam um lugar especial nos relatos de Satã. Ao longo de sua
obra, os três molequinhos parecem ser a melhor e mais confiável companhia. Além de contar com
eles como guias, também lhes fazia pedidos de proteção 18 . Sendo o sonho o meio de reencontro, na
vida adulta, entre Satã e os molequinhos, poderíamos pensar que o ato de sonhar é, segundo essa
perspectiva, uma plataforma ou instituição “onde as pessoas aprendem diferentes linguagens, se
apropriam de recursos para dar conta de si e do seu entorno 19 ”. Ou seja, o sonho pode ser tido como
instância espaço-temporal em que dimensões de enunciação se cruzam e fundam encontros éticos
e de acolhimento de si.
Seguindo os sentidos de Krenak, notamos que o sonho é continuidade da vida desperta,
sem que haja uma diferenciação ontológica, isto é, de existência, entre essas instâncias de comunicação. Essa perspectiva está ligada, segundo Krenak 20 , à harmonia que seus ancestrais tinham
entre o ritmo da natureza e o tempo de trabalho que era necessário diariamente. Dessa maneira,
o tempo não era uma unidade de medida abstrata regulada pelo mercado de trabalho capitalista,
mas uma experiência vivida espacialmente na integralidade da vida em natureza. Essa perspectiva
temporal estaria aliada à instituição do sonho, como percebemos nas seguintes palavras do autor
sobre a harmonia entre vida e trabalho: “em todo o resto do tempo você podia cantar, dançar,
sonhar: o cotidiano era uma extensão do sonho” 21 . Cosmopercepções como as narradas por Krenak
nos auxiliam a notar o estatuto de integralidade na comunicação entre Satã e os três molequinhos.
Não havia entre eles nem separações espaço-temporais nem cisões ontológicas. Assim, dicotomias
ocidentais como ficção/realidade ou sonho/vida desperta não se aplicam às expressões culturais de
Satã em seus relatos.
O pertencimento étnico das experiências de Satã é perceptível em descrições feitas
sobre sua ascendência, de pessoas escravizadas pelo sistema colonialista que foram obrigadas a
trabalhar e servir nas Américas. Outro exemplo se encontra em uma entrevista ao jornal “O Pasquim”, feita por Millôr Fernandes, Sérgio Cabral e Chico Júnior, em que Satã passa pela seguinte
interpelação sobre os três molequinhos: “os três eram pretos?”, ao que Satã responde: “eram três
negrinhos 22 ”. Há uma diferença semântica entre a interpelação feita por Millôr Fernandes e a resposta de Satã na marcação da cor dos molequinhos, a saber, o entrevistador, de pele branca clara,
escolhe o termo “preto”, que é utilizado em sentidos racistas em certos contextos brasileiros. Já
Satã os nomeia, por sua vez, como “negrinhos”. Essa denominação não aparece na autobiografia
de Satã, apenas na entrevista mencionada. Percebemos, assim, que tal demarcação só surge a partir da interpelação do entrevistador, que parece necessitar marcar as vivências de Satã como uma
alteridade étnico-racial.
No Brasil, o termo “preto” é comumente utilizado com uma semântica racista, a saber, de desumanização e inferiorização existencial, por pessoas conectadas às matrizes culturais
hegemônicas da branquitude. O uso desse termo e a necessidade interpelativa de Millôr Fernandes
18 .
19 .
20 .
21 .
22 .

Ibid., p. 151.
KRenaK, Ailton, A vida não é útil, op. cit., p. 34.
Ibid., p. 46.
Ibid.
cabRal, Sergio, “Um marginal de Ipanema transando na Lapa”, O Pasquim, no 95, 05/05/1971, p. 4.
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em relação às vivências de Satã pode ser lida como um movimento compulsório de marcação da
alteridade, tal como descreve Jota Mombaça na seguinte passagem:
“O outro” — diagrama de imagens de alteridade que conformam as margens dos
projetos identitários dos “sujeitos normais” — é hipermarcado, incessantemente
traduzido pelas analíticas do poder e da racialidade, simultaneamente como invisível como sujeito e exposto enquanto objeto 23 .

Percebemos a objetificação das experiências de Satã tanto em marcações étnico-raciais
como a que apontamos, quanto na insistência da nomeação de Satã como “homem 24 ” por parte de
seus entrevistadores. Os jornalistas parecem necessitar atribuir nomeações e marcações de negritude e de masculinidade a Satã tanto para garantir suas vozes como universais quanto para circunscrever as vivências de Satã em categorias criadas pela matriz cultural hegemônica que representam.
Essa prática de conformação de singularidades e diferenças culturais a um universal hegemônico é
descrita por Judith Butler como uma “violência ética 25 ”. Nesse sentido, a nomeação racial e a nomeação de sexo/gênero de Satã podem ser interpretadas como violências éticas compulsórias, como
imposições de uma certa inteligibilidade cultural sobre uma existência estranha a esses modelos.
Na autobiografia de Madame Satã, localizamos uma pluralidade de nomeações que revelam as tensões dos movimentos de violência que indicamos. “Madame Satã” surgiu como nome
em uma das várias interpelações policiais pelas quais passou ao longo de sua vida. Satã conta que,
devido à comparação de uma de suas fantasias de desfile de rua ao filme estadunidense homônimo,
lançado em 1930, um policial lhe atribuiu esse nome 26 . Outros nomes que encontramos em seus
relatos são: “Mulata do Balacochê 27 ”, que foi seu nome teatral de “artista travesti 28 ”; “Caranguejo da
praia das virtudes 29 ”, seu nome de malandro anterior ao nome “Madame Satã”, que inicialmente lhe
parecia um “apelido de veado 30 ”, mas que depois se tornou seu nome de malandro mais reconhecido;
e “Brás”, nome que recebeu de uma mulher para quem trabalhava, como lemos no trecho: “ela me
chamava de Brás porque a família dela tinha um escravo muito parecido comigo que respondia pelo
nome de Brás 31 ”.
Com esses exemplos, percebemos a presença de um processo de assimilação cultural 32
imposto pelas matrizes colonialistas sobre as vivências de Satã. Isto é, a plurinomeação de Satã em
seus contextos sociais, por um lado, e a ausência de documentos oficiais somada a um nome de
nascimento masculino e português 33 , por outro, expressam as conformações das expressões de Satã
às ordens culturais das matrizes colonialistas e a marginalização de suas diferenças culturais, como
23 . mombaÇa, Jota, “Rumo a uma redistribuição desobediente de gênero e anticolonial da violência”, Revista
OIP, 32° Bienal de São Paulo, 2017, p. 11.
24 . cabRal, Sergio, “Um marginal de Ipanema transando na Lapa”, op. cit., p. 4.
25 . butleR, Judith, Relatar a si mesmo: crítica da violência ética, São Paulo, Autêntica, 2015.
26 . satÃ, Madame, Memórias de Madame Satã, op. cit., p. 64.
27 . Ibid., p. 1.
28 . Ibid., p. 60.
29 . Ibid., p. 5.
30 . Ibid., p. 64.
31 . Ibid., p. 27.
32 . william, Rodney, Apropriação cultural, São Paulo, Sueli Carneiro/Pólen, 2020, p. 35.
33 . cabRal, Sergio, “Um marginal de Ipanema transando na Lapa”, op. cit., p. 2.
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seu pertencimento étnico e suas expressões de sexo/gênero. É nessa complexidade interseccional,
ou seja, de expressões e de “opressões cruzadas 34 ” que encontramos indícios de matrizes culturais
não hegemônicas como, por exemplo, matrizes culturais africanas.
As brincadeiras de Satã com os três molequinhos no campo da fazenda em que seus pais
serviam em sua infância, junto aos encontros por meio dos sonhos em sua vida adulta, são parte
de um sistema de comunicação que expressa acontecimentos que não se orientam pelo paradigma
espaço temporal hegemônico do ocidente, a saber, que se divide em passado, presente e futuro.
A aparente atemporalidade dos três molequinhos, indicada por Satã por meio do fato deles não
envelhecerem, é indício de uma temporalidade íntegra, em que o passado é tão presente quanto o
futuro. Por isso, também, os presságios recebidos e esperados por Satã. Nessa expressão cultural,
encontramos proximidades com a temporalidade africana nagô, que Muniz Sodré descreve como
“um eterno retorno ou um eterno renascimento, um logos circular 35 ”, uma comunicação que funda o
próprio espaço/tempo a partir do acontecimento do encontro.
A circularidade descrita por Sodré poderia ser pensada geometricamente como um movimento cíclico plano, como no cosmograma Kongo apresentado por Bunseki Fu Kiau na seguinte
imagem:

Figura 1. — Cosmograma Kongo 36 .

Nessa representação, a circularidade compreende tanto a repetição quanto a diferença
dos estados da vida e de seus ciclos naturais, nos quais a vida humana está integrada. O cosmograma
Kongo, difundido nas culturas do tronco linguístico bantu, indica a formação de toda mudança dos
processos da vida 37 . Essa noção se aproxima à de Sodré, ao mencionar o conceito nietzscheano
34 . aKotiRene, Carla, Interseccionalidade, São Paulo, Sueli Carneiro/Pólen, 2019, p. 15.
35 . sodRÉ, Muniz, Pensar Nagô, op. cit., p. 97.
36 . santos, Tiganá Santana Neves, A cosmologia africana dos bantu-kongo por Bunseki Fu Kiau: tradução
negra, reflexões e diálogos a partir do Brasil, Tese (Doutorado em Tradução), São Paulo, USP, 2019, p. 31.
37 . Ibid., p. 101.
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de “eterno retorno”, em que a igualdade e a diferença coabitam sem se excluírem. Nas filosofias
nagô e bantu, a noção de repetição e de igualdade diferem das noções ocidentais na medida em
que a mudança e a diferença estão sempre presentes na igualdade. Exemplo disso encontramos
na seguinte passagem acerca da filosofia nagô: “os dedos não são idênticos (iká ko dogbá), mas
são iguais na medida em que a diversidade formal dos singulares atinge a igualdade, por potência,
no envoltório da mão 38 ”. Assim, a integralidade da vida em comunidade, entre seres humanos e
natureza, realiza a igualdade por meio da potência da união das diferenças, que funda o eterno
retorno dos processos da vida.
Outra representação gráfica possível para a circularidade seria sua forma tridimensional, como no conceito de “tempo espiralar” de Leda Maria Martins, onde “nas espirais do tempo,
tudo vai e tudo volta 39 ”. O “tempo espiralar” de Martins aproxima os cosmogramas Kongo das perspectivas nagô sobre memória e tempo, na medida em que esses sistemas expressam a valorização da
ancestralidade a partir de vivências e ritualizações circulares e curvas, diferentes de uma concepção
linear de temporalidade da vida 40 . A diferença entre o círculo e a espiral, nesse sentido, está além das
noções geométricas ocidentais clássicas, pois o círculo do cosmograma Kongo contém e é contido
pelo movimento projetivo de vai e vem da espiral. Nessas duas formas, que são uma, se encontra o
entrecruzamento das diferenças dimensionais do espaço/tempo do presente.
Essa perspectiva temporal parece ser partilhada por filosofias nagô, bantu e ameríndias.
O campo de dimensões passadas e futuras se presentifica a cada acontecimento, como no princípio
cosmológico bantu de Kalunga, ou “força que continuamente gera 41 ”, contendo em si a memória de
passados que não passaram inteiramente 42 e de futuros possíveis que se anunciam em presságios.
Sodré nomeia também como Arkhé, conceito grego, o princípio cosmológico que funda o tempo
na filosofia nagô. Ailton Krenak, por sua vez, menciona que “a recriação do mundo é um evento
possível o tempo inteiro 43 ”. Essas perspectivas se assemelham, pois vivenciam a temporalidade
como presentificações de suas origens e de seus princípios cosmológicos a cada acontecimento.
Sendo assim, a memória não se restringe às histórias escritas ou aos registros imagéticos, mas se
refunda continuamente em ritos e em comunicações como parte de uma vivência humana integrada
à natureza.
O presente ou o agora, que contém passado na medida em que é habitado pela ancestralidade, e que também contém o futuro, a partir do qual se funda a prática da adivinhação 44 , pode
ser entendido como uma presentificação circular ou espiralada que se abre a cada acontecimento a
partir de um campo de possibilidades.
No centro das análises de Leda Maria Martins, encontramos o conceito de “encruzilhada”, que também notamos ser o eixo do cosmograma Kongo, e que descreve um “lugar radial
de centramento e descentramento, […] unidade e pluralidade, origem e disseminação 45 ”. A encru38 . sodRÉ, Muniz, Pensar Nagô, op. cit., p. 139.
39 . maRtins, Leda Maria, “Performances do tempo espiralar”, Performance, exílio, fronteiras: errâncias territoriais e textuais, Belo Horizonte, UFMG, Poslit, 2002, p. 84.
40 . Ibid., p. 84.
41 . santos, Tiganá Santana Neves, A cosmologia africana…, op. cit., p. 22.
42 . sodRÉ, Muniz, Pensar Nagô, op. cit., p. 186.
43 . KRenaK, Ailton, A vida não é útil, op. cit., p. 71.
44 . sodRÉ, Muniz, Pensar Nagô, op. cit., p. 107.
45 . maRtins, Leda Maria, “Performances do tempo espiralar”, op. cit., p. 73.
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zilhada está conectada ao tempo espiralado na medida em que também presentifica a potência do
encontro entre o que está passando, o que já passou e o que está para passar, sendo, assim, uma
noção espaço/temporal de origem aliada ao destino. Martins ressalta que a encruzilhada possui
um centro que se desloca sem se fixar, o que revela como a noção de movimento é fundante nessa
perspectiva temporal.
A noção de encruzilhada dialoga, por sua vez, com Exu, divindade e princípio cosmológico nagô a partir do qual Sodré desenvolve a noção de “temporalidade”. O autor analisa o seguinte
aforismo nagô: “Exu matou um pássaro ontem com a pedra que atirou hoje 46 ”, como uma quebra
da linearidade temporal da Modernidade. Exu é, assim, o princípio da reversibilidade, um princípio
de trocas, ofertas, recebimentos e restituições, que se opõe às lógicas dos sistemas de poder e de
dominação 47 . O princípio da reversibilidade fundado e garantido por Exu atua como “dinâmica
ontológica do sistema como um todo 48 ”, ou seja, ele também atua sobre o tempo, inventando-o a
cada acontecimento e fazendo-o reversível como sua pedrada.
Sodré descreve Exu como aquele que surgiu da união entre o princípio feminino da terra
com o princípio masculino da água, vindo a ser a unidade entre essas expressões de sexo/gênero,
como lemos em: “a diferença masculino/feminino — que pode ser logicamente radicalizada como
uma disjunção —<sub></sub> se relativiza já na própria função constitutiva de Exu, ao mesmo
tempo masculina e feminina 49 ”. A lógica disjuntiva, segundo o autor, sustenta o poder e a dominação. Exu é, assim, um princípio cosmológico africano alheio às dicotomias e hierarquias de
sexo/gênero tão fundamentais para o Ocidente. Como princípio dinâmico e princípio da comunicação, Exu é aquele que “transita sem obstáculos 50 ”. Dessa maneira, notamos como perspectivas de
sexo/gênero em matrizes culturais africanas possuem polissemias e aberturas simbólicas e ontológicas que o Ocidente, por sua vez, interdita.
As expressões de sexo/gênero de Madame Satã e de Jorge Laffond parecem estar aliadas
a essa cosmologia nagô, por não corresponderem às lógicas disjuntivas entre humanidade/natureza,
masculinidade/feminilidade e sonho/realidade, e por proporem noções de temporalidade que fundam no presente comunicações com suas origens ancestrais. Nesse sentido, seguiremos nossas
análises com a autobiografia Bofes & Babados, por Vera Verão, de Jorge Laffond, publicada em 1999
pela editora CC&P, no Rio de Janeiro.
O livro possui a assinatura de “Vera Verão”, que contaria a vida de Jorge Laffond. Nos
relatos, Vera Verão e Laffond se misturam e compõem a unidade de “uma personalidade multifacetada, um quanto surrealista 51 ”. Laffond, assim, descreve certa dificuldade social de compreensão da
sua personalidade, o que nos permite perceber como sua matriz cultural diferia do contexto social
em que vivia. Laffond teve uma grande projeção na mídia brasileira em programas de humor, talvez
por isso sua autobiografia tenha sido organizada como um tipo de almanaque com fotos, recortes
de jornal, depoimentos e jogos que contém como foco a especulação de um romance entre Laffond
e um famoso jogador de futebol.
46 .
47 .
48 .
49 .
50 .
51 .
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Laffond descreve Vera Verão como parte da comunidade das “travas 52 ”, a menciona
brevemente como uma personagem 53 e como parte de sua personalidade, como lemos no trecho: “a
‘Vera Verão’, que eu considero faceira, encantadora, libidinosa, eu acredito, que é: a ‘pura essência
do prazer’, porém, com a sutileza que somente a ela é permitido ter. Eu trago esse mistério! 54 ”.
Segundo tal perspectiva, mencionar Vera Verão como uma personagem não provoca
uma cisão entre a personalidade de Laffond e de Vera, mas indica um desdobramento de si, como fica
explícito na frase final do trecho citado. Nesse sentido, retomamos a noção de encruzilhada como
campo de possibilidades ou de dobras 55 que recriam a cada acontecimento o próprio tempo e a vida,
para que pensemos Laffond e Vera Verão como presentificações de existência que se desdobram dos
princípios cosmológicos de suas culturas ancestrais.
Anteriormente ao trecho citado, Laffond anuncia o mistério da seguinte maneira: “eu
trago comigo o mistério das ‘Iabás’ […]. Eu nasci assim, este ser de luz própria 56 ”. A luz indicada
por Laffond emana do anunciado pertencimento às tradições africanas nagô que têm as “Iabás”
como suas orixás, mães e princípios cosmológicos 57 . As expressões de sexo/gênero de Laffond, dessa
maneira, se inscrevem na cosmologia de sua ancestralidade. Tanto Satã 58 quanto Laffond 59 anunciam
em seus livros seus pertencimentos ao candomblé, o que nos permite perceber a instituição, isto é,
o espaço/tempo de recriação e de refundação, das culturas africanas das quais descendem.
Essas forças de geração e memórias existências 60 ancestrais são desenvolvidas por Laffond no seguinte trecho: “se eu tivesse nascido em Nova York, com certeza, eu seria uma grande
estrela da Broadway. Se eu tivesse nascido na África-mãe, eu teria sido contemplado com um
orixá próprio. Mas nada disso aconteceu. É aqui que eu nasci. Uma coisa muito simples 61 ”. Essa
passagem revela trânsitos espaço-temporais que permitem Laffond imaginar ou prever campos de
possibilidade de sua vida segundo uma encruzilhada de três vias. Na primeira delas, está o contexto
nova-iorquino que permitiria Laffond alcançar realizações artísticas reconhecidas pelo cânone ocidental das artes cênicas. Na segunda via, Laffond remonta suas rotas ancestrais e localiza seu
pertencimento à “África-mãe”, cujos mistérios ainda carrega, desde a diáspora forçada de seus antepassados. Por fim, Laffond indica que nenhum desses caminhos veio a ser acontecimento, ainda
que permanecessem como potências.
Ter nascido no Brasil parece significar para Laffond o acontecimento de uma realidade possível, dentre outras. No Brasil, como contexto colonialista, certos sonhos ou orientações
que habitavam Laffond, como a fama na Broadway ou a morada na África-mãe, não aconteceram,
ainda que remanescessem latentes em sua perspectiva. Dessa maneira, suas possibilidades estavam
52 .
53 .
54 .
55 .
56 .
57 .
58 .
59 .
60 .
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Conceito desenvolvido oralmente pelo professor e Babalorixá Sidnei Nogueira em suas falas públicas.
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61 . laffond, Jorge, Bofes & Babados, por Vera Verão, op. cit., p. 63.
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conformadas a “uma coisa muito simples”. Essa “coisa” pode ser lida como os acontecimentos da
vida de Laffond, codificados parcialmente em sua autobiografia.
Os textos de Satã e de Laffond apresentam, como pudemos analisar, perspectivas temporais distintas do cânone ocidental moderno, de um tempo linear orientado como uma flecha que
só caminha para o futuro. Escolhemos ler seus movimentos a partir de filosofias africanas e indígenas que pudessem abrir campos de percepção que se aproximassem das experiências relatadas por
Satã e Laffond. Nesse processo, nos inspiramos na metodologia de Muniz Sodré em Pensar nagô,
que é descrita como “uma comunicação transcultural, que entendemos como uma dialogia semiótica,
não um diálogo ‘entre’ formações que se pretendam verdadeiras e estanques, mas a lógica do trans
ou do vai e vem ‘através’ dos limiares do sentido 62 ”. Assim, sugerimos que as autobiografias de Satã
e de Laffond possam ser pensadas como comunicações transculturais que se abrem em pontes de
memórias.
Podemos considerar as enunciações de Satã e de Laffond para além de um “pacto au63
tobiográfico ”, que se baseia em uma relação lógica de referencialidade entre o que se diz e uma
suposta verdade factual, subjacente ao texto e conectada a ele como correspondência entre duas
instâncias apartadas. Nas autobiografias selecionadas, percebemos proposições literárias distintas
desse pacto na medida em que expressam culturas não-hegemônicas, cuja temporalidade se funda
na presentificação da memória a cada acontecimento. A memória narrada, assim, não é orientada
por um pacto de correspondência, mas por expressões simbólicas, sensíveis e polissêmicas que
organizam o real da vida 64 .
As autobiografias de Satã e de Laffond não determinariam relações estáticas e exatas
entre palavras e fatos ocorridos, mas refundariam suas ancestralidades a partir do ato de narrar
suas histórias. Contar sua vida seria, então, produzir a memória no presente como um novo campo
de possibilidades, de caminhos, e potências emanadas de suas culturas ancestrais. Em certa medida,
esse ato narrativo pode ser interpretado também como uma viagem no tempo, um deslocamento
espaço-temporal que reatualizaria o que foi vivido, permitindo revivê-lo sensível simbolicamente
no agora. Encontramos em obras como Bará: na trilha do vento (2015), de Miriam Alves, e Kindred:
laços de sangue (2019), de Octavia Butler, viagens no tempo semelhantes à que estamos descrevendo,
e que não partem da inteligibilidade disjuntiva ficção/realidade, mas que narram transitando sem
obstáculos, como preconizam os princípios cosmológicos nagô que estudamos.
Por fim, gostaríamos de ressaltar que o estudo dos textos de Satã e de Laffond nos permitiu perceber como expressões étnicas e de sexo/gênero estão imbricadas e emanam de matrizes
culturais que são subalternizadas pelo colonialismo, mas que seguem se presentificando e se refazendo em meio aos contextos de marginalização que lhes são impostos. A aglutinação entre ancestralidades étnicas e expressões de sexo/gênero que indicamos também se encontra na afirmação, de
Castiel Vitorino Brasileiro 65 , do tempo como encruzilhada experienciada a partir do devir travesti,
isto é, da reatualização de ancestralidades kimbanda e tibira, existências africanas e ameríndias que
62 . sodRÉ, Muniz, Pensar Nagô, op. cit., p. 22.
63 . lejeune, Philippe, O pacto autobiográfico: de Rousseau à internet, Jovita M. G. Noronha (org.), Belo Horizonte, Editora UFMG, 2014.
64 . sodRÉ, Muniz, Pensar Nagô, op. cit., p. 226.
65 . Conforme a fala no vídeo “Incorporar 500 anos” (2020). 30 de julho de 2021.
youtube.com/watch?v=JLSedmjWNeU&t=689s.
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não correspondem aos moldes colonialistas de masculinidade/feminilidade e de homem/mulher. As
comunicações transculturais propostas por Castiel, presentes também nas expressões e nomeações
de Satã e nos mistérios das Iabás portados por Laffond, revelam a continuidade espaço temporal de
estruturas de sexo/gênero que não seguem a lógica disjuntiva e hegemônica do ocidente.
No sentido das diversidades de sexo/gênero como memórias ancestrais de culturas subalternizadas e colonizadas pelo escravismo europeu, Tatiana Nascimento dos Santos escreve os
seguintes versos:
cola-velcro — é da diáspora
qüenda-neca — é da diáspora
morde — fronha — é da diáspora
gilete (“cortapros-2-lado”) — é
da
diáspora 66 .

Essas perspectivas nos permitem compreender que certas práticas e expressões de
sexo/gênero são fenômenos que atravessam o tempo, se atualizando a cada acontecimento, a despeito das perseguições e condenações impostas pelo colonialismo. Mesmo com os genocídios e com
todas as interdições impostas pelas matrizes culturais hegemônicas ocidentais, compreendemos que
culturas, como as africanas e ameríndias estudadas, continuamente se refundam no presente, resistindo aos apagamentos, pois emanam princípios cosmológicos que refundam a si mesmos para
além dos sistemas espaço temporais do Ocidente.
Esperamos, assim, ter apresentado as temporalidades encontradas nas autobiografias
de Madame Satã e de Jorge Laffond como expressões de sistemas cosmológicos não-ocidentais que,
ainda que sigam sendo subalternizados pelas matrizes culturais hegemônicas, permanecem como
acontecimento e refundação de suas origens e princípios de vida nas narrativas de seus descendentes.

66 . dos santos, Tatiana Nascimento, 07 notas sobre o apocalipse ou poemas para o fim do mundo, Rio de
Janeiro, Garupa e Kzal, 2019, p. 35.
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Un dandi en las pampas:
masculinidades alternativas
1
en Arturo Jacinto Álvarez
Jorge Luis Peralta
ADHUC (Centre de investigación Teoría, Género, Sexualidad) — UNED (Universidad
Nacional de Educación a Distancia)

Resumen: El presente artículo propone un análisis de las representaciones disidentes de la
masculinidad en la obra de traducción y creación literaria del argentino Arturo Jacinto Álvarez (1921-2003). Con ese objetivo, se analiza en
primer lugar la construcción de la figura pública
del autor que llevaron a cabo otros escritores y
el propio Álvarez, y que orbitó en torno a un
dandismo claramente afiliado a una disidencia
sexo-genérica. En un segundo momento, se estudia el interés de Álvarez por la obra del inglés
Denton Welch (1915-1948), de quien tradujo, en
1968, el cuento “At Sea” [“En el mar”]. Dicho in-

terés, como proponemos demostrar, se apoya en
la identificación con los modelos alternativos de
masculinidad que despliega Welch en su narrativa, y que tuvo una poderosa influencia sobre la
obra del propio Álvarez. Sostenemos que el encuentro con Welch alentó a Álvarez a explorar
visiones de la masculinidad muy alejadas de los
patrones dominantes en la literatura argentina
de mediados del siglo xx.
Palabras clave: literatura argentina, literatura
inglesa, Arturo Jacinto Álvarez, Denton Welch,
masculinidad, disidencia.

1 . Este trabajo forma parte del proyecto de investigación “Memorias de las masculinidades disidentes en
España e Hispanoamérica” (PID2019-106083GB-I00) del Ministerio de Ciencia e Innovación (Gobierno
de España).
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Resumé: Cet article propose une analyse des
représentations dissidentes de la masculinité
dans le travail de traduction et de création
littéraire de l’Argentin Arturo Jacinto Álvarez (1921-2003). Dans ce but, nous analysons
d’abord la construction de la figure publique
de l’auteur réalisée par d’autres écrivains et
par Álvarez lui—même, qui gravite autour d’un
dandysme clairement affilié à une dissidence
sexuée. Deuxièmement, nous étudions l’intérêt
d’Álvarez pour l’œuvre de l’Anglais Denton
Welch (1915-1948), dont il a traduit la nouvelle ”At Sea” en 1968. Cet intérêt, comme nous

nous proposons de le démontrer, se fonde sur
l’identification aux modèles alternatifs de masculinité que Welch déploie dans son récit, et qui
ont eu une puissante influence sur le propre travail d’Álvarez. Nous soutenons que la rencontre
avec Welch a encouragé Álvarez à explorer des
visions de la masculinité très éloignées des modèles dominants de la littérature argentine du
milieu du xxe siècle.
Most-clés: littérature argentine, littérature anglaise, Arturo Jacinto Álvarez, Denton Welch,
dissidence.

1 - La invención de “Arturito”
Arturo Jacinto Álvarez ha sido más conocido, hasta ahora 2 , por sus excentricidades de
aristócrata a lo Des Esseintes que por su labor literaria, a la que le dedicó, sin embargo, no pocos
esfuerzos, y por la que obtuvo el reconocimiento de algunas de las figuras más prominentes de
la época 3 . Antes de avanzar en el análisis de su obra conviene detenerse en la construcción de su
figura, porque esa imagen —un tanto (auto)mitificada— de dandi frívolo y extravagante constituye
un primer indicio de las infracciones a la masculinidad dominante que el escritor llevaría a cabo en
su tarea de traductor y en su literatura.
Uno de los primeros en llamar la atención sobre el escritor fue Juan José Sebreli. En
un capítulo de Buenos Aires, vida cotidiana y alienación dedicado a “Las burguesías” incluye una
nota al pie sobre Álvarez cuando hace referencia a las “ostentaciones del ocio” de esa clase social,
y lo describe como un “personaje casi mitológico […] clave en varias novelas”, entre ellas Invitados
en El Paraíso (1957) de Manuel Mujica Lainez y Dar la cara (1962) de David Viñas” 4 . El sociólogo
vuelve a referirse al autor en “Historia secreta de los homosexuales en Buenos Aires”, dentro de
2 . La editorial Mansalva prevé publicar, en 2022, un volumen que reunirá todos los escritos del autor.
3 . Rosa Chacel reseñó en Sur su novela Esvén, 1932-1938, cuyas solapas incluyen elogiosos comentarios
de —además de Chacel— Manuel Mujica Lainez, Silvina Ocampo, Silvina Bullrich, Juan José Hernández,
Omar del Carlo y Catherine Ward.
4 . sebReli, Juan José, Buenos Aires, vida cotidiana y alienación, Buenos Aires, Siglo Veinte, 1964, p. 45.
Álvarez apareció también como personaje en Adán Buenosayres (1948) de Leopoldo Marechal, Luz era su
nombre (1961) de Silvia Moyano del Barco, Cecil (1972) de Manuel Mujica Lainez, El común olvido (2002)
de Sylvia Molloy y La brasa en la mano (1983) de Oscar Hermes Villordo.
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un apartado dedicado al dandismo porteño: “Arturo Jacinto Álvarez fue quien llevó al extremo el
esteticismo decadente.. […] Su neurosis destructiva lo llevó a perderlo todo […]. Mujica Lainez
decía de él: «Siendo pobre siguió siendo interesante, lo cual es raro» 5 ”. La frase de Mujica Lainez
citada por Sebreli aparece en uno de los nueve álbumes de fotos y collages del autor de Bomarzo
que se conservan en su casa museo “El Paraíso” en Córdoba. Concretamente, en el primero de
estos volúmenes, Mujica colocó una foto de Álvarez —ataviado como un personaje del siglo xviii
(guantes, capa, peluca) y dando de comer a un perro caniche— junto con la siguiente descripción:
Arturo Jacinto Álvarez, curioso dandy, snob y escritor argentino, autor de la novela Esvén. Famoso por haber sido dueño del Parade; por su baile con perros amaestrados, objetos ilustres; por sus palcos en el Colón; sus frases y su generosidad.
Todo lo tuvo y todo lo perdió. Pobre, siguió siendo interesante, lo cual es raro. En
verdad, se trata de un ser auténtico, en quien la pureza asume insólitos disfraces.
Esta foto, naturalmente, corresponde a su gran época 6 .

Resulta comprensible que, frente a la frase de Mujica reproducida por Sebreli, María
Moreno exclame: “Qué tonto, Manucho 7 ”. El comentario completo registrado en el álbum permite
constatar, sin embargo, que esa boutade maliciosa iba seguida de una observación mucho más sincera, menos dirigida al dandi que al autor, según confirma además el texto de Mujica en la solapa de
Esvén: “para escribir un libro así es necesario no sólo ser un gran artista, sino también algo mucho
más difícil de encontrar: un hombre que aún frecuenta los ángeles de la infancia 8 ”. También posee
muchos matices el retrato indirecto de Álvarez que Mujica trazó en Invitados en El Paraíso a través
del personaje de Tony: “el [mundo] que lo rodeaba eran tan insólito que la idea que se forjó de la
realidad resultó en verdad extravagante 9 ”.
Otro testimonio que apunta a la faceta más “superficial” de Álvarez aparece en el diario
íntimo de Oscar Hermes Villordo. En la entrada correspondiente al 28 de mayo de 1972, el autor de
La brasa en la mano describe la siguiente escena:
Arturito entró al Edelweiss, en camisa, cuello de piel postizo encima, pantalones flojos y bastón. Tenía puesta la peluca para la que, por el color —según me
confesó—, debe pintarse las cejas. (Pero también se había pintado la cara). Caminó
tambaleándose. […] Hizo dos o tres gestos ridículos, tratando de sostenerse, y vi
su cara de mejillas abotagadas, su boca en trompa; esa cara caprina que da aspecto
tan trágico a sus ojos, solos allá arriba. ¿Por qué, para qué venía a mostrarse? […]
5 . sebReli, Juan José, “Historia secreta de los homosexuales en Buenos Aires”, en Escritos sobre escritos,
ciudades bajo ciudades, Buenos Aires, Sudamericana, 1997, p. 302-303.
6 . mujica Lainez, Manuel, Mis fotografías (tomo 1), 1963, Casa Museo Manuel Mujica Lainez, inédito, p. 31.
Este texto aparece citado también, incompleto, en VilloRdo, Oscar Hermes, Manucho. Una biografía de
Mujica Lainez, Buenos Aires, Planeta, 1991, p. 209. Sobre el telón de Picasso adquirido por Álvarez que
menciona Mujica Lainez, ver donato, Marcelo, El telón de Picasso, Buenos Aires y California, Argus-a,
2020, que incluye además una interesante autobiografía “imaginaria” del autor de Esvén.
7 . moReno, María, “Árturo Álvarez. La pérdida del reino”, Vida de vivos. Conversaciones incidentales y retratos sin retocar, Buenos Aires, Sudamericana, 2005, p. 185.
8 . ÁlvaRez, Arturo Jacinto, Esvén, 1931-1938, Buenos Aires, La Perdiz, 1961, solapa.
9 . mujica Lainez, Manuel, Invitados en El Paraíso, Buenos Aires, Sudamericana, 1980, p. 94.
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pasó a nuestro lado, y temblé, temblamos de que nos viera […] tomé el diario e
hice como que leía, pero en seguida me sentí culpable 10 .

Si en el caso de Mujica la mención del dandismo de Álvarez no apunta directamente a su
(homo)sexualidad —aunque la sugiera, dada la estrecha vinculación de esa figura con la disidencia
sexual— 11 , el retrato de Villordo pone en primer plano la visibilidad marica de “Arturito” con el claro
objetivo de diferenciarse de ella 12 . El manifiesto amaneramiento provoca en él y en sus amigos una
incomodidad que compartieron varios homosexuales de la misma generación, como el novelista
Renato Pellegrini o el diseñador de modas Paco Jaumandreu 13 . Curiosamente Villordo, al igual que
Mujica, combina la descripción del “personaje” (la ropa extravagante, la peluca, el maquillaje) con
la de la persona (sus ojos “trágicos”), estableciendo una especie de relación metonímica entre un
exterior al borde del patetismo y un interior de soledad y sufrimiento.
Esta figuración de Álvarez aparece al mismo tiempo refrendada y desestabilizada en
los textos del propio autor. En ellos no niega los rasgos que se le atribuyen —de hecho, los cultiva
y exhibe— pero busca también trascenderlos. Esto se aprecia con nitidez en la contratapa de Esvén,
que incluye una fotografía de Álvarez en una pose seria y reflexiva (muy alejada de la imagen camp
conservada en el álbum de Mujica Lainez) acompañada de una inusual noticia biográfica:
Arturo Jacinto Álvarez (“Arturito” en la secreta mitología porteña) nació en Buenos Aires en una calle por donde pasaban tranvías, pero estuvo desde siempre
en un rincón de su provincia. Allí, a orillas de uno de sus ríos, una mañana de
otoño lo encontró un resero y lo cubrió con su poncho. Los frecuentes arreos, las
fondas y las mujeres impidieron que cuidara de él como debía. Por eso lo entregó
a unas brujas que vivían en una noria abandonada. Ellas lo educaron. Por las
tardes lo visitaba un ángel y con él comían un poco de pan y tomaban un vaso
de agua fresca. Esto, que es lo que su frecuentación sugiere, y su “Esvén” es en
él lo esencial. El que haya cambiado un campo por el telón de Picasso “Parade”,
dado un baile con esfinges y perritos, editado los pulcros cuadernos de La Perdiz
con Soldi, Basaldúa y Batlle Planas, formado (y destruído) una de las mejores
colecciones de Constantin Guys o que pase noches en el “Edelweiss” alternando
en mesas elegantes, o conspicuas, es lo meramente anecdótico 14 .
10 . villoRdo, Oscar Hermes, Diario, 1972-1983, Archivo Oscar Hermes Villordo, Bilioteca Nacional Mariano
Moreno, inédito, p. 3.
11 . De acuerdo con Alan Sinfield, “El afeminamiento del dandi […] deriva de una percepción de clase, y no
involucra especialmente la pasión por el mismo sexo”, The Wilde Century. Effeminacy, Oscar Wilde, and
the Queer Moment, New York, Columbia University, p. 69-70. Sin embargo, como señala Alberto Mira en
referencia al contexto hispánico, a partir de autores como Jacinto Benavente o Álvaro Retana, “dandismo
y homosexualidad parecen ser caras de una misma moneda”, Para entendernos. Diccionario de cultural
homosexual, gay y lésbica, Barcelona, La Tempestad, 1999, p. 226.
12 . Conviene reparar en que el diminutivo —empleado también en las ficciones sobre Álvarez, donde aparece
como “Jazmincito” (Luz era su nombre), “Armandito” (El común olvido) o “Tomasito” (La brasa en la
mano)— puede sugerir también una “reducción” de la hombría.
13 . Ambos se manifestaron contrarios a la “mariconería”, como analizo en peRalta, Jorge Luis, La ciudad
amoral. Espacio urbano y disidencia sexual en Renato Pellegrini y Carlos Correas, Villa María, Eduvim,
2021, p. 50.
14 . ÁlvaRez, Esvén, op. cit., contratapa.
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El carácter “ficticio” de esta biografía ofrece una clave fundamental para entender cómo
se veía —y quería ser visto— Álvarez. Los mismos datos posteriormente recogidos en otros retratos
para dar cuenta de su extravagancia son reducidos aquí a lo “anecdótico” (el telón de Picasso, las
fiestas, la editorial que fundó, las cenas en el Edelweiss). Lo verdadero, sugiere el autor, es lo otro,
que paradójicamente constituye una fabulación con referencias aisladas a la “realidad 15 ”. Podría
afirmarse que la (auto)figuración de Álvarez se concentra en cuatro elementos clave: la precariedad
de los referentes masculinos (el “resero” incapaz de cuidarlo); la centralidad del universo femenino
(las “brujas” que lo crían); el peso del espacio rural (el rincón de la provincia donde “estuvo desde
siempre”) y la idealización del vínculo amoroso (el “ángel” que lo visita). Estos elementos se combinan de formas muy diversas en la narrativa del autor, toda ella de raigambre semi-autobiográfica.
El centro neurálgico de la construcción como figura pública —y como autor— de Álvarez es su alejamiento consciente de las formas que la masculinidad hegemónica asumía no solo en el
medio social y cultural que él frecuentaba, sino también en la literatura coetánea. El hecho de que
su amaneramiento lo emplazara en un espacio marginal —incluso frente a otros homosexuales—
y que sus extravagancias dieran lugar a reacciones adversas, no lo disuadieron de perseverar en
su actitud exhibicionista, como testimonia el estupor de Villordo frente a su afán por “mostrarse”.
En este sentido, aunque el dandismo no implique per se una disidencia sexo-genérica, en el caso
de Álvarez se trata de un lazo indiscutible. El propio autor alude a su afeminamiento en el relato
Evocación de La Soledad, en el que el narrador omnisciente describe en los siguientes términos la
impresión que Teresa, la protagonista, tiene de su vecino “Arturito”:
Aunque ligeramente traicionero y afeminado, y recurriendo siempre a gestos cansadamente ingenuos para velar su sagacidad, Arturito era muy superior a sus
hermanos, y sus ocurrencias siempre inéditas y casi espirituales, su delicadeza
metafórica y su versación en la literatura francesa comprendida entre los años
1800-1930, eludían todas las objeciones que podrían hacerse para calificar de sublime un viaje en su compañía 16 .

A la altura de 1948, en un campo literario dominado por figuras que renegaron abiertamente de la homosexualidad y/o el afeminamiento, como Jorge Luis Borges, Adolfo Bioy Casares 17
o H. A. Murena 18 , la autoafirmación de Álvarez constituye un abierto desafío a las normas del género. Si bien este relato tuvo muy limitada circulación, sus destinatarios/as inmediatos/as fueron
15 . La idea se repite de manera explícita en el interior de la novela: “Los mundos que frecuenté me tildaron
de ingenioso, snob, extravagante, pero la verdad fue otra”, Esvén, op. cit., p. 172-173.
16 . ÁlvaRez, Arturo Jacinto, Evocación de La Soledad, Buenos Aires, La Perdiz, 1948, p. 14.
17 . En una entrada del diario donde Adolfo Bioy Casares recogió sus encuentros con Borges se alude a
la pretensión de varios escritores cercanos a la editorial Sur de introducir el tema homosexual en la
literatura argentina (bioy casaRes, Adolfo, Borges, Buenos Aires, Destino, 2006, p. 1441). Por lo demás,
son abundantes, en este voluminoso diario, los comentarios despectivos, por parte de Borges y Bioy,
hacia “putos”, “pederastas” y “maricas”.
18 . Murena, como hemos analizado en otro lugar, publicó en la revista Sur, en 1959, un artículo titulado “La
erótica del espejo”, donde cuestionaba la orientación homófila de la editorial Tirso, dirigida por Abelardo
Arias, y ofrecía una interpretación apocalíptica de la homosexualidad masculina, peRalta, Jorge Luis,
La ciudad amoral, op. cit., p. 56.
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figuras de los círculos sociales y literarios en los que Álvarez se movía 19 ; en ese sentido, el gesto de
reivindicarse “afeminado”, e incluso, de proclamarse superior por su ingenio y erudición literarias,
confirman su voluntad de alimentar una autoimagen heterodoxa en contextos que podían ser muy
hostiles a la disidencia sexo-genérica.
Adriana González Mateos, en una investigación doctoral centrada en Manuel Mujica
Lainez y Salvador Novo, sostiene que estos autores perturbaron la virilidad dominante de las élites
intelectuales a las que pertenecieron en sus respectivos países al visibilizar la figura del dandi, una
voz no viril que pudo, no obstante, ganar significación en la esfera pública 20 . Aunque Álvarez no
gozó de la visibilidad de Mujica Lainez o Novo, su performance de género resulta muy cercana a
la de estos autores; de hecho, como hemos visto, sirvió de modelo para un personaje del autor de
La casa. El dandismo amanerado que cultivó en el ámbito público tiene una menor presencia, sin
embargo, en su producción narrativa. En ella, la disconformidad con los valores de la masculinidad
patriarcal se manifiesta a través de una particular reinterpretación del género gauchesco (central
para la constitución de la identidad nacional). Los modelos alternativos de masculinidad que plantea
el autor no proceden, evidentemente, del canon de la literatura gauchesca. En ellos se puede apreciar, en cambio, la influencia de un autor inglés, Denton Welch (1915-1948), por el que Álvarez se
interesó de manera particular. Dicho interés se refleja en la traducción de un cuento de Welch para
la editorial que él mismo creó (La Perdiz), y en la incorporación, en su propia obra —especialmente
en la novela Esvén— de un imaginario masculino que debe mucho al del admirado autor inglés.

2 - Del mar a la pampa:
Denton Welch y Arturo Jacinto Álvarez
La creación de su propio sello editorial, La Perdiz, en 1948, permitió a Álvarez difundir tanto la literatura que le interesaba como sus propias obras. De acuerdo con Moreno, “era un
proyecto que privilegiaba lo mejor de lo nacional y lo raro del mundo 21 ”. En orden cronológico, el
breve y selecto catálogo de la editorial incluye dos relatos de Álvarez, Un almuerzo sagrado (1948)
y Evocación de La Soledad (1948) 22 ; Sonetos del jardín (1948) de Silvina Ocampo; el cuento Una carta
de las que no se envían (1948) de la Condesa de Noailles; el relato La cruzada de los niños (1949) de
Marcel Schowb; el cuento Las vísperas de Fausto (1949) de Adolfo Bioy Casares; la novela Esvén,
1931-1938, de Álvarez; el cuento En el mar (1968) de Denton Welch; y Epitaphe de Courte, chyen du
19 . Un ejemplar a la venta de Esvén en una página web incluía un listado de las personas a las que se enviaría
el libro, en el que alternaban nombres del ambiente artístico y literario y de la alta sociedad porteña de
la época.
20 . gonzÁlez mateos, Adriana, Between Pederasty and Dandyism: Distressed Masculinities in Intellectual
Circles of Mexico and Argentina (1930-1984), New York, New York University, 2002, p. vi.
21 . moReno, María, “Arturo Álvarez”, op. cit., p. 180.
22 . “Un almuerzo sagrado” había aparecido previamente en el no 244 de la revista Sur (1946). De Evocación
de La Soledad, por su parte, apareció un fragmento en el no 10 de Disco. Revista Literaria (1947), dirigida
por Juan Rodolfo Wilcock.
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Roy Charles IX, et Dialogue de Beaumont, lévrier du Roy Charles IX, et de Charron, (1973) de Pierre de
Ronsard. Con excepción de Esvén, se trató en general de textos breves, que iban acompañados de
ilustraciones de renombrados/as artistas de la época como Norah Lange, Héctor Basaldúa, Josefina
Robirosa o Raúl Soldi.
Con respecto a Welch, rara avis de las letras inglesas, conviene destacar que ha sido un
autor prácticamente desconocido en el ámbito hispánico hasta fechas muy recientes 23 . Si bien en
1971 se tradujo en Venezuela, con el título de El viaje que fue, su novela Maiden Voyage, fue recién
en 2011 cuando la editorial española Alpha Decay inició una colección dedicada al autor en la que
aparecieron sus tres novelas: la ya mencionada Maiden Voyage —titulada esta vez Primer viaje—,
En la juventud está el placer y Una voz a través de una nube. El volumen de cuentos Bravo & Cruel,
por su parte, fue traducido en Argentina en 2020 por el sello La tercera editora. Otros volúmenes
de cuentos, la poesía y los diarios íntimos permanecen inéditos. Se puede afirmar, por tanto, que
cuando César Aira publicó, en 2001, su breve ensayo Las tres fechas, centrado en Welch y otros
escritores “autobiográficos” (Paul Léautaud y J. R. Ackerley), las únicas obras traducidas del inglés
eran El viaje que fue y dos cuentos aparecidos en Argentina, uno de ellos “En el mar”. Es precisamente en el prólogo de Álvarez a su traducción de este cuento donde encontramos información
sobre el otro, publicado con anterioridad:
Cuando tenía 27 años, leí “Cuando tenía trece años”, cuento breve y muy dramático de Denton Welch. En él, me impresionó la ferocidad que ejerce el hermano
mayor del protagonista. Lo lleva a empujones hasta un cuento de baño; le pega y
hundiéndole varias veces el rostro en el lavatorio, tironeándole del pelo, le dedica
los improperios más soeces. Lo admirable es la abnegación y el silencio del niño
ante esta derrota. Al leer “Cuando tenía trece años” ideé este lema: “No hay nada
más fuerte que un vencido”. Porque, con esa abnegación y ese silencio, derrota a
su hermano ante el lector (Álvarez, 1968: 8) 24 .

Aunque Álvarez no lo indica, “Cuando tenía trece años” fue publicado en el no 119 de la
revista Sur, sin indicación de traductor 25 . El cuento había aparecido en inglés solo unos meses atrás
en la revista Horizon, dirigida por Cyril Connolly; se trató, por tanto, de una traducción inusualmente rápida; de hecho, la primera novela del autor, Maiden Voyage, se había publicado el año anterior
(1943), mientras que la segunda, In Youth is Pleasure, vería la luz al siguiente, en 1945. Welch era,
como estos datos ponen de relieve, un escritor novel que estaba dando sus primeros pasos en el
mundo de la literatura, después de que un trágico accidente (fue atropellado mientras conducía
23 . En los diarios de Adolfo Bioy Casares sobre J. R. Wilcock, hay una referencia al interés que despertaba
Welch en el autor de El caos. El comentario no tiene desperdicio porque Bioy, además de hacer gala de su
habitual homofobia, traza una conexión explícita entre Welch y Álvarez: “Johny [Wilcock] habla del libro
de un admirable pederasta inglés, una especie de Arturito [Álvarez], pero más genuino, que murió joven
y cuyos escritos ‘tal vez te parezcan desagradables’. Título del libro: Brave and Cruel. Imagino el mohín
del pederasta luego de formular el título que tan terriblemente lo define. Admira Johny a escritorzuelos
ingleses que se esfuerzan por parecer franceses y aun argentinos”, Wilcock, Buenos Aires, Emecé, 2021,
p. 75-76-.
24 . ÁlvaRez, Arturo Jacinto, “Prólogo”, en Welch, Denton, En el mar, trad. A. J. Álvarez, Buenos Aires, La
Perdiz, 1968 [1944], p. 8.
25 . Debo a María Julia Rossi el dato de que el traductor fue José Bianco.
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una bicicleta) lo apartara de la que fue su vocación inicial, la pintura 26 . Mucho debió impresionar
a José Bianco el cuento de Welch para que decidiera traducirlo y publicarlo en Sur, sobre todo
considerando que se trata de una historia con un inquietante subtexto homoerótico 27 . De hecho, si
bien Álvarez no reproduce los “improperios más soeces” que recibe el protagonista, estos son, en
la traducción de Bianco, “¡Bastardo, Demonio, Ramera, Sodomita! 28 ”.
Los insultos en cuestión apuntan directamente a la sexualidad “sospechosa” del protagonista del cuento de Welch. Sin embargo, el interés de Álvarez no parece orientarse a la representación —más o menos velada— de un deseo homoerótico, sino a la manera en que Welch articula
una masculinidad que no se ajusta a los patrones convencionales. La hipótesis se confirma cuando
leemos, en el mismo prólogo, las razones que llevaron a Álvarez a traducir, él mismo, otro cuento
de Welch para La Perdiz:
Por la misma época descubrí, en una librería, una antología de cuentos de autores
ingleses modernos. En ella figuraba “At Sea” de Denton Welch. Compré el libro y,
al leer este relato, me impresionaron sus tiranteces e incomprensiones. Durante
casi toda la acción, Roberto es un frustrado, un incomprendido. Solo en la última
página obtiene el triunfo. Toma el brazo de su madre, desilusionada y vencida, y lo
enarbola como un estandarte. Con ese gesto ahuyenta la desilusión y la derrota 29 .

La constatación de que Álvarez leyó “Cuando tenía trece años” y tradujo “En el mar”
en la misma época, es decir, a sus 27 años, permiten situar estas actividades hacia 1948, cuando el
autor ya había escrito sus relatos “Un almuerzo sagrado” y “Evocación de La Soledad”. Esto podría
explicar que sea su libro Esvén, publicado en 1961, el que acuse una mayor influencia del autor
inglés, ya que, como los relatos de Welch y su novela En la juventud está el placer, está narrada
en primera persona y se emplaza en el universo de la infancia y la adolescencia de un personaje
con rasgos claramente autobiográficos 30 . Aunque desconocemos si Álvarez pudo llegar a leer más
textos de Welch, la influencia resulta evidente; por lo demás, aunque los narradores y protagonistas
de sus cuentos y novelas cambien de nombre, “todo en su ficción es, más o menos, un recuento de
su experiencia 31 ”. En ese sentido, a Álvarez le habría bastado leer “Cuando tenía trece años” y “En
26 . En palabras de su biógrafo, Michel De-la-Noy, “la primera ambición de Denton Welch, concebida mientras era alumno en Repton y consolidada en la Goldsmith School of Art, fue ser pintor. Nunca perdió
esa ambición —de hecho, la cumplió más que adecuadamente, convirtiéndose en un artista de un poder
extraordinariamente imaginativo y habilidad técnica— pero en 1935, cuando tenía 20 años, el curso de su
vida cambió de tal manera que descubrió otro talento, que resultó ser aún más potente”, Denton Welch,
The Making of a Writer, Middlesex, Penguin Books, 1984, p. 11. Salvo indicación, las traducciones de
textos originales en inglés me pertenecen.
27 . El cuento gira en torno a un adolescente que pasa sus vacaciones en Suiza en compañía de su hermano
mayor. Durante una breve ausencia de este, el joven entabla amistad con otro muchacho, Archer, por el
que siente una evidente atracción.
28 . welch, Denton, “Cuando tenía trece años”, Sur, 121, 1944, p. 88. En la nueva traducción del cuento,
incluida en el volumen Bravo & Cruel, se emplean exactamente los mismos adjetivos, welch, Denton,
Bravo & Cruel y otros cuentos, trad. S. Featherston, Buenos Aires, La tercera editora, 2020, p. 116.
29 . ÁlvaRez, Arturo Jacinto, “Prólogo”, op. cit., p. 8.
30 . Una diferencia con el escritor inglés es que Esvén se presenta como una narración retrospectiva, de
manera que la voz y la percepción del personaje adolescente están filtradas por la conciencia del narrador
adulto.
31 . de-la-noy, Michael, The Making of a Writer, op. cit., p. 13. Por otra parte, tal como señala César Aira,
el inglés “no escribió antes del accidente; y a excepción de la última novela y algún cuento, no escribió
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el mar” para familiarizarse con la forma peculiar en que Welch transfiguró en literatura episodios
de su juventud. Lo mismo haría, a su turno, el propio Álvarez en Esvén.
Un rasgo común a los dos relatos de Welch que impresionaron al argentino es el hecho
de que están protagonizados por personajes que podríamos caracterizar como niños queer. Matthew
Clarke, en su análisis de En la juventud está el placer, destaca que la novela fue criticada porque no
suponía un “progreso” con respecto a la ópera prima del autor, Primer viaje, sino que reiteraba la
misma fijación en “historias de colegiales”: “en vez de madurar o evolucionar como artista, tanto
su carrera como sus sensibilidades seguían detenidas en un patrón de inmadura «autoindulgencia» 32 ”. Sin embargo, para Clarke, el potencial queer de la novela radica precisamente en aquellos
aspectos que otros consideraron un fracaso. Welch defiende, en su novela, “placeres que pueden
ser sostenidos si no se madura, si no se crece, si no se alcanza un final 33 ”. Apoyándose en la noción
de “fracaso queer” de Jack Halberstam y en la de “crecimiento hacia los lados” de Kathryn Bond
Stockton 34 , Clarke argumenta que En la juventud está el placer puede ser leída como una novela
sobre una “infancia queer” que no se encamina hacia una “conclusión homosexual”: “mantiene lo
que deseo describir como una especie de inmovilidad queer, donde «inmóvil» no implica un cierre
o limitación, sino más bien lo contrario: un estado de posibilidad suspendida”. Aunque Orvil, protagonista de la novela, se siente atraído por otros chicos (como el narrador de “Cuando tenía trece
años”), se involucra también en “en todo tipo de experimentos queer que no pueden ser fácilmente
localizados en una identidad social o sexual legibles 35 ”. Con algunas inflexiones particulares, esta
concepción fluida de la identidad sexual está también presente en la novela de Álvarez.
Los personajes de Welch podrían describirse como queer no solo en relación con la
sexualidad —el aspecto que estudia Clarke— sino también con el género, dado que además de no
actuar como se espera de un “varón”, admiran, se identifican con —y en ocasiones tratan de imitar
a— las mujeres, contraviniendo de esa manera uno de los mandatos más poderosos de la heteronormatividad: “para que los cuerpos sean coherentes y tengan sentido debe haber un sexo estable
expresado mediante un género estable (masculino expresa hombre, femenino expresa mujer) 36 ”. “En
el mar”, por ejemplo, muestra el estrecho vínculo entre Robert, un niño de siete años, y su madre; de
acuerdo con De-la-Noy, el cuento permite vislumbrar “la relación extravagantemente dependiente”
que Welch mantuvo con su propia madre, quien falleció cuando él tenía doce 37 ”. El cuento, que como
todos los de Welch carece de una estructura dramática sólida, muestra cómo la armonía del viaje en
barco que realizan madre e hijo se rompe por los inauditos celos de este último frente a Mr. Barron,
un amigo de su madre. Arrogante y caprichoso, Robert se comporta de una manera que no se ajusta

32 .
33 .
34 .
35 .
36 .
37 .

sobre su vida después del accidente. […] Esa época [la adolescencia] de inadaptación y desubicación, fue
la fuente de inspiración de su obra”, Las tres fechas, Rosario, Beatriz Viterbo, 2001, p. 17.
claRKe, Matthew, “Beyond Gay: Denton Welch’s In Youth is Pleasure”, Textual Practice, 34.12, 2020,
p. 2026-2027.
Ibid., p. 2027.
halbeRstam, Jack, El arte queer del fracaso, trad. J. Sáez, Barcelona y Madrid, Egales, 2018 [2011], y
stocKton, Kathryn Bond, The Queer Child, or Growing Sideways in the Twentieth Century, Durham,
Duke University, 2009.
claRKe, Matthew, “Beyond Gay”, op. cit., p. 2030.
butleR, Judith, El género en disputa. El feminismo y la subversión de la identidad, trad. Mª. A. Muñoz,
Barcelona, Paidós, 2007 [1990], p. 292.
de-la-Noy, Michael, The Making of a Writer, op. cit., p. 26.
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ni a las normas sociales en general 38 , ni a las normas de género en particular. En dos ocasiones, el
niño imita deliberadamente una performance femenina:
de pronto se dio cuenta que, conciente o inconcientemente [sic], la imitaba [a la
mujer de la mesa contigua]. Trató de acercarse a su madre inclinándose del mismo
modo y tomando la servilleta con su mano izquierda, lánguida y desfalleciente
como un pájaro herido, se secó la boca tal si sus labios hubieran sido de preciosa
porcelana 39 .
cuando pasó frente al señor Barron hizo un gesto vulgar y chocante, levantando
el pie para enseñarle la suela de su zapato, en signo de desprecio, y reforzó esta
acción mirándolo con sorna por encima del hombro. Había visto en América a
dos colegialas hacer esto y lo había impresionado singularmente. La ostentosa
insolencia de tan inconveniente acción lo reconfortó por un momento 40 .

No sorprende que Álvarez, que también había perdido a su madre cuando era niño, y
cuyo padre, como el de Welch, era frío y distante 41 , sintiera una identificación con el personaje de
“En el mar”. La atracción hacia figuras femeninas, en general, y la madre, en particular, tiene un
peso similar en ambos autores. A través de la madre, los dos parecen autorizarse a rechazar formas
de masculinidad con las que no se sienten cómodos, confirmando la hipótesis de David Halperin
de que la aprobación materna “libera al hijo de la vigilancia e imposición terrorista de los papeles
sexuales masculinos, al tiempo que, a través de su identificación con ella, obtiene acceso al lugar
de la interpretación 42 ”. En “En el mar”, cuando la madre acusa a Robert de mentir y subraya que
“los caballeros no mienten”, el niño hace la siguiente reflexión: “Dios era real. La maldad era real
[…] pero los caballeros parecían no tener realidad. Sabía que mentían; el solo hecho de llamarse a sí
mismos caballeros, era mentira 43 ”. También Miguel, el protagonista de Esvén, manifiesta su desdén
hacia los “señores de la galería” que visitan a su padre: “el estilo de los señores invadía los ámbitos
de la casa hasta asfixiarme. Intuí que ellos fomentarían la parte negativa de mi padre: su donjuanismo, su violencia, su aturdimiento 44 ”. Los niños de Welch y Álvarez se oponen a esta masculinidad
monolítica y encuentran en la madre la vía de acceso a otras configuraciones subjetivas. En palabras
de Halperin,
38 . Como el Orvil Pym de En la juventud está en el placer, Robert es “un muchacho socialmente aislado cuyo
anhelo de independencia entra en lucha con las normas institucionales y familiares de la sociedad de
clase media inglesa”, claRKe, Matthew, “Beyond Gay”, op. cit., p. 2023.
39 . welch, Denton, En el mar, op. cit., p. 21.
40 . Ibid., p. 24. La traducción de Álvarez es bastante fiel a la versión inglesa, si se tiene en cuenta, como él
mismo explica en el prólogo, que tenía dificultades con ese idioma: “No lo entendía bien y, aún ahora, lo
pronuncio como si fuera francés” (ÁlvaRez, Arturo Jacinto, “Prólogo”, op. cit., p. 8).
41 . En una entrevista, Álvarez se refiere a su padre en los siguientes términos: “Era un militar retirado,
muy severo conmigo. Siempre me hostigaba. Cuando él nació, sus padres no estaban casados. Había
sido un hijo natural, por eso, creo, me tenía cierto resentimiento. Yo había nacido de una unión legal y
millonario”, beccacece, Hugo, “Arturito, el príncipe ignorado”, en La Nación, 26 de enero de 2006, s.p.,
28 de septiembre de 2021.
42 . halpeRin, David, Cómo ser gay, trad. A. Cotarelo Jiménez, Valencia, Tirant, 2016 [2012], p. 288.
43 . welch, Denton, En el mar, op. cit., p. 19.
44 . ÁlvaRez, Arturo Jacinto, Esvén, op. cit., p. 126.
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A su sombra, bajo su auspicio y a través de la identificación con ella, al niño queer
se le anima o se le prohíbe el acceso a la propia actividad social y subjetiva (esto
es, a la representación) y así este consigue asentar, de forma precaria e incierta,
su identidad, su lugar incierto y provisional en un mundo social hostil 45 .

Álvarez, huérfano de madre a muy temprana edad, encontró otras figuras femeninas
—como las amas y las criadas— que lo autorizaron a actuar de maneras que no seguían los patrones
convencionales de la masculinidad. El prólogo a “En el mar”, se abre, de hecho, con una contundente
confesión:
Siempre me gustó representar.
Cuando tenía siete años, corría y descorría los cortinados del comedor, movimiento que, en los teatros, simboliza la respuesta a un prolongado y cálido aplauso.
Estaba solo y el silencio era, para mí, un desaforado aplauso.
Por entre las angustias o alegrías, en las que me desplacé, tuve que actuar lo mejor
que pude 46 .

El hecho de que este preámbulo en clave autobiográfica continúe con el relato de su
descubrimiento de Denton Welch y las razones que lo llevaron a traducir “En el mar” ratifica que
la conexión con el escritor inglés se dio sobre todo en el terreno de una misma disidencia genérica:
“actuar”, “representar”, “exhibirse”, constituyen, aquí, estrategias para desmarcarse de los comportamientos prescritos para los varones. Cabe recordar que a Álvarez lo impresionó, sobre todo, la
manera en que los personajes welchianos consiguen “triunfar en la derrota”: en “Cuando tenía trece
años”, el personaje soporta con abnegación los golpes e insultos de su hermano (y de esa manera lo
vence); en “En el mar”, Robert, que ha fracasado una y otra vez a lo largo del relato, consigue “reconquistar” a su madre y animarla en su enfermedad a través, precisamente, de una representación
—cantando para ella— que deriva en un incontenible acceso de llanto. Actuación “negativa” en un
caso (mantenerse inconmovible frente a la violencia masculina); “positiva” en el otro (dar rienda
suelta a las emociones gracias a un aval femenino), ambas pueden comprenderse como ejemplos de
lo que Halberstam ha llamado “fracaso queer”: “hay algo poderoso en estar equivocado, en perder,
en fracasar […] todos nuestros fracasos combinados podrían bastar, si los practicamos bien, para
hundir al ganador 47 ”.
Si Álvarez afirma que fue a partir de la lectura de Welch cuando ideó el lema “No hay
nada más fuerte que un vencido 48 ”, su novela Esvén puede entenderse como un despliegue narrativo
a gran escala de ese lema 49 . María Moreno define este libro como “una autobiografía oblicua, criolla
y mundana, una suerte de Raucho perverso 50 ”. Resulta muy acertada la remisión a la novela iniciática
45 .
46 .
47 .
48 .
49 .

halpeRin, David, Cómo ser gay, op. cit., p. 289.
ÁlvaRez, Arturo Jacinto, “Prólogo”, op. cit., p. 7.
HalbeRstam, Jack, El arte queer del fracaso, op. cit., p. 131.
ÁlvaRez, Arturo Jacinto, “Prólogo”, op. cit., p. 8.
La novela no posee estructura narrativa convencional. La evocación de la relación con el perro Esvén,
que vivió entre las fechas señaladas en el título (1932-1938), se entrelaza con otros recuerdos, anteriores
y posteriores, de la vida del personaje, así como con sueños e imaginaciones de muy diversa naturaleza.
50 . MoReno, María, “Arturo Álvarez”, op. cit., p. 173.
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publicada por Ricardo Güiraldes en 1917, pieza crucial del canon de la literatura gauchesca que el
mismo autor cerraría en 1926 con Don Segundo Sombra. Refiriéndose a esta novela, Christopher
Towne Leland observa que “es un libro casi escandalosamente masculino. La pampa es un dominio
de varones, y el del gaucho «el más macho de los oficios» 51 ”. Álvarez “pervierte” —“da vuelta”, si
atendemos a la etimología de “pervertir”— esa forma tradicional de habitar el espacio pampeano: en
su novela las mujeres no solo tienen un indiscutible protagonismo —con la abuela Doña Mercedes
a la cabeza— sino que el comportamiento del niño protagonista dista mucho de ser el que se espera
de un varón, y en particular de un varón criado en ese entorno tan insistentemente masculino. Y si
bien Rosa Chacel, en su reseña para Sur, destaca que la única “primera figura de la literatura actual”
que se podría relacionar con la novela de Álvarez es el francés Jean Genet 52 , el magisterio de Denton
Welch está fuera de toda duda.
Al igual que en los relatos y novelas de Welch, Miguel es un adolescente peculiar que
no acaba de encajar en su entorno: “tengo la impresión de que desde que nací el mundo se detuvo en
la noche, de ex profeso, para serme adverso y yo me veo obligado a caminar descalzo entre zarzas
y cascotes para encontrar el día 53 ”. La manera de sobreponerse a la incomprensión que lo rodea
será forjarse mundos imaginarios, de tal manera que, a través de las más descabelladas alquimias,
sea él quien tenga poder sobre los espacios, objetos y personas que lo rodean. Chacel señaló con
acierto que “el protagonista de Esvén se cree un desposeído, pero […] la paradoja del amor hace
de él un potentado 54 ”. El fragmento antes citado ratifica la estrategia maestra del protagonista de
la novela, que “triunfa” sobre el mundo que lo rodea porque no se conforma con él: a la manera
de un dios, traza en su imaginación otros mundos que se acomodan mejor a su deseo. En este
punto, el personaje de Álvarez se diferencia de los de Welch —involucrados en diferentes formas de
placer corporal— 55 ya que, en su caso, se trata sobre todo de placeres de la imaginación: Miguel ni
siquiera llega a conocer personalmente a Santiago Nazares, “el ser que rigió mi vida 56 ”; le basta ver
una foto suya para crear a su alrededor una mitología de dimensiones hiperbólicas 57 . El amor por
Santiago llega a colocarlo en una posición de (hipotética) confrontación con Misia Máxima, abuela
del muchacho: “me erguí, creo por primera y única vez en mi vida, dispuesto a retar al mundo
y no cejar […] hasta hacer triunfar mi sentimiento 58 ”. Es tan arrolladora la fuerza de este afecto
queer (raro por dirigirse hacia otro hombre y porque no pasa de ser una elucubración mental del
personaje) que por momentos afecta incluso el nivel del discurso: “he perdido el hilo del relato 59 ”,
llega a confesar el narrador en un momento, porque la suya es, claramente, una ruptura tanto con
el gender como en el genre.
51 . Towne Leland, Christopher, The Last Happy Men. The Generation of 1922, Fiction, and the Argentine
Reality, New York, Siracuse University, 1986, p. 127.
52 . Chacel, Rosa, “Arturo Jacinto Álvarez: Esvén”, Sur, 273, 1961, p. 67.
53 . ÁlvaRez, Arturo Jacinto, Esvén, op. cit., p. 185.
54 . Chacel, Rosa, “Arturo Jacinto Álvarez”, op. cit., p. 67.
55 . Entre ellas, “voyeurismo, esclavitud [bondage], sadismo, disciplina y sumisión”, ClaRKe, Matthew, “Beyond Gay”, op. cit., p. 2032.
56 . ÁlvaRez, Arturo Jacinto, Esvén, op. cit., p. 117.
57 . Como se destaca en otra reseña de la época, “la riqueza emotiva de Miguel se encauza y se enlaza al de
Dante por Beatriz”, Fuentes, Jorge Eduardo, “Esvén. Un libro de Arturo Jacinto Álvarez”, Clarín (suplemento Literarias), 11 de enero de 1962, p. 2.
58 . Ibid., p. 146.
59 . Ibid., p. 85.
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No es posible dar cuenta aquí de la riqueza y complejidad de las figuraciones sexogenéricas de Esvén. Baste señalar, por ejemplo, que Miguel anticipa la fascinación por las divas
que cultivarían posteriormente los personajes de Manuel Puig: sufre un ataque de ira —“invoqué
el poder exterminador del fuego 60 ”— al no poder asistir al estreno de Mata Hari (1931), con Greta
Garbo. Estos desafíos a la masculinidad patriarcal —que favorecen una revisitación subversiva del
género gauchesco— ratifican la afinidad entre Arturo Jacinto Álvarez y Denton Welch. La potencia
que sus personajes logran extraer a partir de su fracaso, o los modos en que exploran el deseo
y el placer más allá de los límites fijados para un varón, apuntan a una concepción similar —por
alternativa— de la masculinidad. Mirándose en el espejo que le ofrecía el escritor inglés, Álvarez
pudo imaginar otro campo, “tan ilimitado como la dicha misma 61 ”, y formas de ser hombre que no
equivaliesen, como en tanta literatura argentina coetánea, a ser un macho.

60 . Ibid., p. 25.
61 . Ibid., p. 94.
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Kun ad portas :
Peur de la «terreur rouge»
et la présence supposée
de Béla Kun en Espagne en 1936
Alejandro Gómez-Stone
Sorbonne Université

Résumé : Cet article étudie les informations
parues dans la presse espagnole et certains journaux français, portant sur la présence supposée en Espagne, en printemps 1936, du dirigeant communiste hongrois, Béla Kun. Elles
sont traitées en tant que catalyseurs d’un certain « climat d’insécurité » issu de la peur de la
« terreur rouge » et alimenté par ledit « mythe
du bolchevisme juif ». Nous soutenons que la
controverse autour de la présence supposée du
dirigeant hongrois dans le pays ibérique, y compris les références dans la presse satirique, est
une représentation de l’aggravation du climat
émotionnel en question, résultant de la montée

des tensions politiques à la veille du déclenchement de la guerre civile.
Mots-clés : peur, presse, guerre civile, communisme, judéo-bolchevisme, terreur rouge, Seconde république.
Resumen: Este artículo estudia las informaciones aparecidas en la prensa española y en determinados periódicos franceses, sobre la supuesta
presencia en España en la primavera de 1936 del
líder comunista húngaro, Béla Kun. Estas referencias son tratadas en tanto que catalizadores
de un cierto “clima de inseguridad”, derivado del
miedo al “terror rojo” y animado por el llamado
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“mito del bolchevismo judío”. Sostenemos que
la controversia resultante, incluyendo las referencias, en la prensa satírica, de la supuesta presencia del líder comunista húngaro en el país
ibérico, constituye una representación del agravamiento del clima emocional en cuestión, aca-

rreado por el aumento de las tensiones políticas
en la víspera del estallido de la guerra civil.
Palabras clave: miedo, prensa, guerra civil, comunismo, judeo-bolchevismo, terror rojo, Segunda República.

En printemps 1936, à la veille du déclenchement de la guerre civile, plusieurs secteurs
de la société espagnole commencent à craindre, pour des raisons fondées ou infondées, le déclenchement imminent d’une « terreur rouge » dans le pays ibérique 1 . La possibilité que cela puisse se
produire était alimentée par des exemples de ce type survenus en Russie et Hongrie, ainsi que des
évènements plus récents sur le continent européen. En ce qui concerne l’Espagne, on peut évoquer
les attaques des radicaux de gauche contre les Églises, survenues en mai 1931 ; les « grèves révolutionnaires », notamment en Asturies et Catalogne en 1934 et l’arrivée au pouvoir de la coalition de
gauche du Front populaire, en février 1936.
La presse n’échappe pas à cette ambiance de peur et de crispation, devenant plus que
jamais un important acteur politique. En effet, pendant les mois précédant l’éclatement de la guerre
civile, les journaux les plus radicaux, pour ainsi dire, de gauche et de droite, s’affrontent : les premiers, en taxant la presse conservatrice de réactionnaire, fasciste, et fomentatrice du désordre public ; et les deuxièmes, critiquant le régime pour son exercice arbitraire de la censure, pour voir
permis l’instauration de l’anarchie, et pour suivre les consignes de Moscou 2 . Dans leur but d’attaquer les factions de gauche, les journaux conservateurs n’hésitent pas à publier des informations
peu fiables. Parmi celles-ci, il vaut la peine de souligner la façon presque paranoïaque dont ils s’emparèrent d’une nouvelle, parue d’abord en France, concernant la présence supposée de Béla Kun
en Espagne en printemps 1936. Ce dirigeant hongrois d’origine juive serait en train de préparer le
terrain pour l’instauration d’un régime soviétique au sud des Pyrénées.
Les lecteurs de la presse conservatrice espagnole connaissaient l’histoire récente de la
Hongrie, en incluant la « terreur rouge » déclenchée lors de la révolution soviétique menée par le
même Kun en 1919 3 . Ces connaissances sont en grande partie dues aux articles et livres portant
1 . Je tiens à exprimer toute ma reconnaissance à Mme Clara Royer et M. David Marcilhacy pour leurs
orientations et leurs précieux conseils.
Ce phénomène collectif serait comparable, aux dires de l’historien Julius Ruíz, au délire collectif qui
généra la « Grande peur » du complot aristocratique durant la Révolution française. RuÍz, Julius, El terror
rojo, Madrid, Grupo Planeta, 2012.
2 . baRReiRo goRdillo, Cristina, « Aproximación al estudio de la prensa durante la Segunda República »,
Re-Presentaciones : Periodismo, Comunicación y Sociedad, no 3 (2007), p. 69-72.
3 . Suite à la défaite des empires centraux après la Première Guerre mondiale, la Hongrie devient une République démocratique en 1918, avec à sa tête le comte Mihály Károlyi. La jeune république n’a pas tenu
longtemps, devant faire face à un contexte politique instable et aux exigences de puissances victorieuses.
En mars 1919, les révolutionnaires de Béla Kun mettent en place le Conseil des commissaires du peuple,
composé principalement par des communistes. La nouvelle République soviétique proclame la dictature
du prolétariat, accompagnée des mesures de collectivisation de terres et d’une répression impitoyable, ou
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sur l’histoire récente hongroise, publiés en Espagne par Andor Révész, dont un ouvrage intitulé
Béla Kun y el comunismo húngaro (Madrid, 1919) 4 . La présence supposée du dirigeant communiste
hongrois en Espagne était une nouvelle d’autant plus inquiétante qu’après avoir rejoint les combattants bolcheviques en Russie, Kun s’était montré impitoyable avec les prisonniers de l’Armée
blanche qui tombèrent entre ses mains en Crimée durant la guerre civile russe (1917-1923) 5 .
Dans cet article, on analysera notamment les évocations, dans la presse espagnole de
l’époque, portant sur la présence supposée en Espagne de Béla Kun. Elles seront traitées en tant que
catalyseurs d’un certain « climat d’insécurité » — pour emprunter l’expression de Jean Delumeau 6
— issu de la peur de la « terreur rouge », aggravée pour les raisons évoquées ci-dessus, à la veille
de l’éclatement de la guerre civile. Étant donné l’importance de l’élément « juif » dans cette affaire,
on étudiera d’abord les manifestations espagnoles associées à notre objet d’étude, concernant ce
que l’historien Paul Hanebrink appelle le « mythe du bolchevisme juif » 7 . L’on se penchera ensuite
sur les informations et les débats dans les journaux français et espagnols en rapport avec la présence supposée du dirigeant hongrois en Espagne. Enfin on étudiera la façon dont l’hebdomadaire
satirique El Be Negre (Le mouton noir) s’appropria l’affaire, pour en faire un objet de moquerie.

1 - La «menace» judéobolchevique
Contrairement à d’autres pays européens, en Espagne au début du xxe siècle, il n’y
avait pas de forts sentiments antisémites. Cela serait dû non seulement à l’expulsion des Juifs en
1492, mais aussi, d’après Alvarez Chillida, au développement d’une sorte de « philosépharadisme
de droite », issue du soutien que les Juifs avaient apporté aux Espagnols dans leur protectorat au
nord du Maroc depuis 1912. La situation change au début des années 1930, avec l’instauration de la
Seconde République espagnole et la diffusion en Espagne des soi-disant Protocoles des sages de Sion.
Il s’agit d’un ouvrage inventé de toute pièce, publié par des groupes antisémites russes en 1903,
visant à arrêter une supposée conspiration juive à l’échelle mondiale, en marche, selon eux, depuis
le premier Congrès sioniste tenu à Bâle en 1897 8 .
En avril 1936, après la victoire du Front populaire, les signalements contre les Juifs se
multiplient, surtout dans les journaux traditionalistes qui revendiquent le carlisme. L’antisémitisme
catholique français et la propagande national-socialiste allemande ont également contribué à une

4.
5.
6.
7.
8.

« terreur rouge », envers ses opposants. Menacée de l’extérieure par ses voisins et les forces de l’Entente,
le gouvernement hongrois forme une « armée rouge » nationale qui, malgré quelques victoires initiales
sur les forces tchécoslovaques, elle est finalement battue par les forces roumaines, ce qui force Kun à
prendre la fuite. N.D.A.
Sur les activités de Révész en Espagne, voir notamment : dÍez peRez, Fernando et szmolKa, Vida Ignacio,
Andrés Révész : un puente en la Europa dividida, Szekszárd, Kráter, 2015.
boRsanyi, Gyorgy, The Life of a Communist Revolutionary, Béla Kun, New York, Social Science Monographs, 1993, p. 241-243.
delumeau, Jean, La peur en Occident, xive -xviiie siècles : une cité assiégée, Paris, Fayard, 1978, p. 2.
hanebRinK, Peter, A Specter Haunting Europe, Cambridge, The Belknap Press, 2018.
bRonneR, Stephen Eric. A Rumor about the Jews : Conspiracy, Anti-Semitism, and the Protocols of Zion,
New York : St. Martin Press, 2000, p. 71 et suiv.
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sorte de renaissance de l’antisémitisme hispanique. Bien que moins radical que celui des autres pays
européens, il a servi de base à la diabolisation de la Seconde République ; en alléguant, d’un côté,
l’argument classique des Juifs comme traîtres à Jésus-Christ, et de l’autre, la théorie d’une certaine
conspiration internationale judéo-maçonnique ou judéo-bolchevique 9 .
Cette vision négative des Juifs fut parfois évoquée par les journaux conservateurs, pour
fustiger le mauvais exemple de l’URSS et de la République soviétique hongroise, en signalant la
figure du leader de cette dernière, Béla Kun. Ainsi, en août 1932, le journal castillan catholique, La
Victoria, publia un article dans lequel on affirme que la raison pour laquelle les Juifs sont des acteurs
centraux des révolutions modernes, c’est leur haine envers les chrétiens : « le soutien juif pour la
révolution ne devrait pas nous surprendre, car ils voient en elle l’espoir de réaliser leur destin et
d’amener la ruine de la civilisation chrétienne ». On y indique également que d’après un rapport
venu de New York, la majorité des commissaires communistes en Hongrie (30 sur un total de 40),
ainsi que les principaux membres du directoire communiste de ce pays, étaient des Juifs 10 .
Par ailleurs, les journaux conservateurs en question profitent de l’ascendance juive
de certains idéologues et dirigeants communistes, y compris le hongrois Béla Kun, pour attirer
l’attention des lecteurs face à la soi-disant « menace » judéo-bolchevique. Ainsi, en septembre 1932,
le journal catholique La Cruz publie une colonne signée par un certain S. de P., qui déclare : « si
le bolchevisme ne peut pas se considérer globalement comme une création juive, il est vrai que les
Juifs ont produit de multiples chefs du mouvement marximaliste [sic] », dont Blum, Marx, Trotski
et Kun. Selon l’auteur, on pourrait expliquer la résistance des révolutionnaires juifs à la propriété
privée dans un sens plus large, car c’est la même lutte qu’ils menaient jadis contre les Romains et
leurs codes de justice qui incluaient ce principe 11 .
En juin 1933, le journal Decimos publie un article au titre très suggestif de « Delenda
est socialismo », inspiré surement de la phrase célèbre du sénateur romain Cato l’Ancien, visant à la
destruction de Carthage. L’auteur anonyme de ce texte prévient ses lecteurs à propos des atrocités
commises par le socialisme, notamment en Russie, où des millions de personnes souffrirent du
conflit et de la faim alors que ce pays avait été « le grenier à blé européen ». La même chose serait
arrivée en Bavière et en Hongrie lors des révolutions menées par les communistes « juifs », Kurt
Eisner et Béla Kun 12 .
Presque une année plus tard, en mars 1934, un article paru dans La Cruz signé le Marquis de la Eliseda (qui peu après soutiendra le putsch du Général San Jurjo), salue la parution en espagnol de l’œuvre Ce que coûtent 133 jours de communisme de Maurice Laporte. Cet ancien membre
du Parti communiste français l’avait quitté, déçu par son idéologie, était devenu un anticommuniste
virulent. Dans cette œuvre, Laporte critique les politiques de liberté excessive instaurées par le gou9 . alvaRez chillida, Gonzalo, El antisemitismo en España : la imagen del judío, 1812-2002, Madrid, Marcial
Pons Historia, 2002 ; alvaRez chillida, Gonzalo, et IzieRdo, Ricardo Benito, « La eclosión del antisemitismo español : de la II República al holocausto », in El antisemitismo en España, Cuenca, Universidad
de Castilla La Mancha, 2007 ; domÍnguez aRRibas, Javier, El enemigo judeo-masónico en la propaganda
franquista (1936-1945), Madrid, Marcial Pons, 2009.
10 . f. s., « Actuación del judaismo en las revoluciones modernas », La Victoria : semanario católico de Béjar,
06/08/1932, p. 2 ; mccagg, William O., « Jews in Revolutions : The Hungarian Experience », Journal of
Social History. Vol.VI, No 1 (automne 1972), p. 78.
11 . s. de p., « Los Judíos y el Socialismo », La Cruz : diario católico, 22 novembre 1932, p. 1.
12 . « Delenda est socialismo », Decimos : semanario político de la provincia de Cáceres, 1 juin 1933, p. 4.
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vernement républicain présidé par Mihály Károlyi, car celles-ci permirent l’instauration du régime
soviétique « sanguinaire » en 1919. L’auteur de l’article fait également une apologie de l’antisémitisme du gouvernement du régent Horthy, en soulignant qu’une grande partie des commissaires de
Kun étaient des Juifs 13 . Les critiques contre le régime de Károlyi seront reprises en tant que leçon
historique en Espagne par d’autres figures conservatrices, à savoir, l’aristocrate Alvaro Alcalá Galiano, dans deux articles parus dans l’ABC en 1930 et 1936 14 , et le politicien José Calvo Sotelo, dans
son dernier discours auprès des Cortes en juin de la même année 15 .

2 - Béla Kun en Espagne?
Le 22 et 27 mars 1936, le journal français Le Matin publie une nouvelle selon laquelle
Béla Kun serait passé en Espagne pour « bolcheviser » ce pays avec le soutien de l’URSS. Cette action
se déroulerait dans le cadre d’un projet d’exportation de la révolution, selon les idées du tandem
Trotsky-Lénine. Ce dernier révolutionnaire aurait même déclaré en 1920 que « … le deuxième pays
de dictature soviétique sera bien l’Espagne ! » Ainsi, l’Internationale communiste ou Kominterm,
dans une séance extraordinaire tenue en février 1936, aurait validé l’envoi en Espagne, via Cadix,
de deux émissaires, Lozovski (ou Sozovski) et Béla Kun, et un groupe de « … cinq instructeurs
hautement qualifiés ». D’après le journal français, Kun se trouvait en URSS afin de perfectionner
ses « … méthodes révolutionnaires auprès des grands chefs de la révolution mondiale ». Il les aurait
même mis en œuvre « à titre de travaux pratiques », lors de la liquidation de milliers de combattants
et émigrés « Blancs » en Crimée entre 1920 et 1921. À cette occasion, encore selon Le Matin, Kun
« … fit preuve d’une cruauté jugée excessive même par ses chefs rouges ». Par ailleurs, les agents
envoyés par le Kominterm en Espagne seraient « … munis de 1.000.000 de pesetas pour premiers
frais », ayant pour objectif principal « l’épuration de l’armée », visant à « la préparation militaire
d’une guerre civile ». Pour cela, ils compteraient avec l’aide de plusieurs communistes espagnols 16 .
Voici les instructions plus spécifiques qui, selon le journal français, auraient été données aux émissaires :
Le renversement du gouvernement [de Manuel] Azaña et la démission forcée
d’Alcaza Zamora ;
La création d’un gouvernement de dictature ouvrière et paysanne ;
13 . el maRÉs de la eliseda, « Lo que cuestan ciento treinta y tres días de comunismo », La Cruz : diario
católico, 20 mars 1934, p. 2.
14 . alcalÁ galiano, Álvaro, « El Comunismo en acción », ABC (Madrid), 30/10/1930, p. 4-6 ; alcalÁ galiano, Álvaro, « Revolucionarios de la postguerra », ABC (Madrid), 10/06/1936, p. 15-16.
15 . congReso de los diputados, Diario de las Sesiones de Cortes, 33 (45), Madrid, Sucesores de Rivadeneyra,
1936, p. 1405.
16 . Il s’agirait de Miguel Peña, Carlos Fiala, José Díaz, et le communiste notoire catalan, valdez, Miguel, « Le
plan du Kominterm pour bolcheviser l’Espagne », Le Matin, 22 mars 1936, p. 1 ; « Le plan du Kominterm
pour bolcheviser l’Espagne. Béla Kun est arrivé à Barcelone chargé par Moscou d’une mission spéciale »,
Le Matin, 27 mars 1936, p. 1.
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La confiscation immédiate des terres, la nationalisation des banques, des mines,
des usines et des chemins de fer ;
L’abandon du Maroc espagnol suivi de la création d’un gouvernement révolutionnaire indigène pour révolutionner le Maroc, l’Algérie et la Tunisie ;
Anéantissement des partis bourgeois, terreur massive, création des milices ouvrières (garde rouge) ;
Destruction des églises, des couvents — « Il faut en finir avec le clergé » ;
Suppression de la presse bourgeoise, terreur contre les journalistes ;
Création de l’armée rouge espagnole et, enfin, provocation à la guerre contre le
Portugal « fasciste » à titre de guerre révolutionnaire d’essai 17 .

Les jours et semaines suivants, Le Matin donne davantage de détails sur les activités
présumées de Kun en Espagne. À Barcelone, il se serait réuni avec les leaders communistes et
marxistes locaux en vue de préparer leurs candidats aux élections municipales, pour éventuellement
« établir des Soviets dans tout le pays ». Ainsi, il « semble avoir des fonds considérables », ayant déjà
dépensé un million de pesetas dans la propagande communiste locale. On informe que l’« agitateur
communiste » hongrois est accompagné par un des meneurs de la révolution asturienne (un certain
Nonof), et le catalan Andreu Nin, ancien secrétaire de Trotsky. Kun aurait ensuite quitté la capitale
catalane pour se rendre à Madrid 18 .
Comme l’indiquera plus tard un journal proche idéologiquement de la Falange, le dirigeant hongrois n’a pas pu accomplir ses projets dans la capitale espagnole, car les membres de
ce mouvement le poursuivirent partout sans relâche 19 . Une autre version publiée dans El Diario
de Palencia indique qu’à Madrid, il aurait été hébergé par l’ambassadeur chilien 20 , Aurelio Nuñez
Morgado, ce qui semble bizarre, étant donné la sympathie que ressentait ce diplomate pour la cause
nationaliste. En effet, on le signalera pour n’avoir pas accepté dans son siège diplomatique pendant
la guerre civile que des « nobles », et le président socialiste, Francisco Largo Caballero, demandera
même son limogeage en 1937 21 . Nuñez Morgado comparera plus tard dans ses mémoires la situation
à l’époque en Espagne avec la « terreur rouge » instaurée auparavant en Crimée par Béla Kun, qu’il
qualifie de « … spécialiste de la procédure de tuerie de masse 22 ».
Encore en fin avril 1936, malgré la négation du Kominterm, Le Matin insiste sur la
présence de Kun à Barcelone, voyageant sous le nom de « Karwaly » et déguisé en simple touriste.
Il se serait hébergé trois jours dans la première quinzaine de mars chez un communiste catalan 23 ,
17 .
18 .
19 .
20 .
21 .

« Le plan du Kominterm pour bolcheviser l’Espagne », Le Matin, 22 mars 1936, p. 1.
« L’envoyé de Moscou, Béla Kun, a quitté Barcelone pour Madrid », Le Matin, 31 mars 1936, p. 3.
« Detención de Bela-Kun », Lucha, 03/08/1937, p. 3.
« El embajador de Chile », El Día de Palencia, 21/11/1936 p. 3.
Reyes baRchino, Cano, Chile y la guerra civil española. La voz de los intelectuales, Madrid, Calambur,
2013, p. 28‑29.
22 . nÚÑez moRgado, Aurelio, Los sucesos de España vistos por un diplomático, Buenos Aires, Talleres Gráficos
Argentinos L. J. Rosso, 1941, p. 163‑164.
23 . « Béla Kun était en Espagne au début de mars sous le nom de Karwaly », Le Matin, 30 avril 1936, p. 1 ;
« Le Vatican s’inquiète de la tournure des élections françaises », Le Matin, 29 avril 1936, p. 1.

96

Alejandro Gómez-Stone

Numéro 19 – Printemps 2021
mais d’autres journaux indiquent qu’il aurait réservé une chambre « … dans un hôtel très connu
pour ses tendances communistes comme le Ritz de Barcelone 24 ».

3 - La presse espagnole s’approprie de l’affaire
Les articles de Le Matin et d’autres journaux étrangers sont reproduits dans plusieurs
journaux espagnols, conservateurs et d’autres tendances (figure 1), provoquant une véritable vague
de peur. Pour le politicien catholique Luís de Marechalar, les textes publiés par les journaux de
droite sur Béla Kun « … ont transformé en véritable panique ce qui dans les classes aisées touchait
déjà les marges de la peur [sic] 25 ». Dans ce milieu, on craint que l’ancien dirigeant communiste
hongrois (devenu membre du Kominterm en URSS) ne vienne provoquer une révolution du style
bolchevique, comme il avait essayé de le faire en Allemagne, probablement en allusion à l’important
rôle joué par Kun lors de ladite « Action de mars » de 1921 26 .
Certaines de ces publications espagnoles commencent alors à prévenir leurs lecteurs
des dangers qu’on courrait par la présence de ce visiteur « indésirable ». Ainsi, en avril, compte tenu
des informations diffusées depuis la France concernant les intentions supposées du Kominterm au
sujet de l’Espagne et la soi-disant complicité de certains Espagnols importants (notamment le chef
de file socialiste Largo Caballero), plusieurs journaux publièrent, en guise de mise en garde, un
éditorial de Le Matin sur la stratégie des communistes d’utiliser les élections municipales comme
« moyen de soviétisation 27 ». Ils publient aussi les très alarmants décrets communistes mis en place
par Kun durant la Révolution soviétique en Hongrie, à savoir l’interdiction de porter armes pour la
bourgeoisie, la collectivisation des usines, la socialisation des compagnies d’assurance, la banque
est mise sous contrôle des communes, ouverture et distribution des contenus des coffres bancaires
privés 28 . Ils racontent également le sanglant parcours entre la Hongrie et la Russie de celui qu’on
dénomme « l’exterminateur de la bourgeoisie ». D’après le journal basque El Día, Kun poursuivra
cette néfaste activité maintenant qu’il est dans la péninsule ibérique :
Le séjour en Espagne de Béla Kun, qui a laissé dans son pays de Hongrie 133 jours
de fleuve de sang et beaucoup de ruines, donne l’occasion de rappeler quelques
aspects de cette sinistre figure qui vivrait désormais en Espagne, envoyée par la
Russie à des fins révolutionnaires 29 .
24 . « Comentari. El sustitut de Trotsky », La Publicitat, 29 mars 1936, p. 1. Traductions du catalan par l’auteur.
25 . vizconde de eza, « Presencia de ánimo », ABC, 08/04/1936, p. 3.
26 . Ladite « Action de mars » 1921, constitue une tentative ratée d’insurrection ouvrière, dont l’objectif était
d’accélérer la révolution allemande. Elle fut menée par des dirigeants communistes allemands et des
agents étrangers envoyés par l’Internationale communiste. N.D.A.
27 . « La acción soviética en España », La Cruz : diario católico, 16 avril 1936, p. 1 ; « Sale de Moscú para organizar la ofensiva soviética en España un delegado del Kimintern », Guión, 22 avril 1936, p. 1. Traductions
de l’espagnol par l’auteur.
28 . « ¿Bela Kun en Barcelona ? », La Cruz : diario católico, 1 avril 1936, p. 1 ; « Breve antología de los decretos
dictados por Bela-Kun en Hungría », Guión, 1 avril 1936, p. 2.
29 . « Bela Kun el exterminador de la burgesía », El Día, 3 avril 1936, p. 1.
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4 - La presse républicaine riposte
Bien que le gouvernement républicain nie la présence sur le sol espagnol de Kun et
des autres émissaires soviétiques, en déclarant qu’il ne s’agit que de rumeurs mal fondées, les
informations concernant cette affaire continuent à être publiées 30 . En réponse, certains journaux
républicains trouvent que les informations véhiculées par la presse conservatrice à propos de cette
affaire ne reposent pas sur la réalité, mais plutôt sur des rumeurs mal fondées ou des intentions
plus obscures 31 . D’ici que certains auteurs n’hésitent pas à qualifier les informations qu’elle publie
là-dessus de « mythes », « contes ténébreux », et « légende noire ». Pire encore, il s’agirait de véritables campagnes mensongères véhiculant des informations imprécises, voire même inventées de
toutes pièces. Ce serait le cas de l’interview parue dans Le Matin, laquelle selon l’auteur d’un article
paru le 2 avril 1936 (en pleine polémique) dans le journal d’Alicante El Luchador, est complètement
invraisemblable :
Disponibles et candides, voilà comment ces ténébreux bolcheviques peuvent
confesser leurs secrets les plus profonds au premier “envoyé spécial” d’un journal
furieusement anticommuniste… La presse espagnole de droite [ajoute l’auteur]
copiait ces fantaisies invétérées avec délectation 32 .

Un autre article, publié un peu plus tard dans le journal madrilène La Libertad, va même
plus loin. On y accuse les publications conservatrices d’être directement responsables de la fabrication de nouvelles mensongères, vu que ce n’était pas la première fois. Ainsi, l’information publiée
sur cette histoire aurait « la même base de vérité » que d’autres histoires, telles que « … celle des
enfants dont les yeux avaient été arrachés par des mineurs asturiens et celle du prêtre démembré
et vendu comme viande de porc 33 ».

5 - Deux journalistes français en quête de la “vérité”
Visant à élucider l’affaire, l’éditeur du journal français Le Petit Parisien, Maurice Prax,
se rend à Barcelone où il réussit à retrouver « l’homme secret » Béla Kun. L’interview en résultant
publiée le 24 avril (figure 2), est le produit d’une conversation menée à l’improviste tandis que
« l’agitateur communiste » hongrois achetait quelques journaux français, et le Journal de Moscou,
30 .
31 .
32 .
33 .
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« El mito de Bela Kun », El Luchador : diario republicano, 2 mai 1936, p. 1.
« Aquel cuento tenebroso de Bela Kun », La Libertad, 2 avril 1936, p. 1.
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dans un kiosque. Interrogé sur ses intentions en Espagne, Kun déclare qu’il se trouve dans ce pays
juste comme observateur, car le communisme s’y développera sans avoir besoin d’une révolution.
Il se précipite ensuite dans un taxi, apparemment incommodé par les questions du journaliste. Voici
le texte de cette interview improbable :
— Monsieur Bela Kun.
— Oui, c’est M. Bela Kun.
Et avec impatience :
— Que me voulez-vous ?
— Je suis journaliste. Je vous rencontre. Je serais heureux de causer un peu avec
vous. Je serais même heureux de savoir ce que vous êtes venu faire en Espagne.
Bela Kun, qui parle un français difficile, s’exclame :
— Je suis venu visiter l’Espagne, voilà tout. Je ne m’occupe ici de rien et je ne sais
rien. Je me contente de regarder et d’observer.
— Votre présence ici, cependant tenue si naïvement secrète, peut donner lieu à
bien des suppositions ? Ne peut-on pas penser que vous êtes venu offrir votre
collaboration au parti révolutionnaire ?
— Monsieur, dit Bela Kun, je vous répondrai ceci : le communisme se développe,
s’implante en Espagne de façon toute naturelle, de façon irrésistible. Il triomphera
sans qu’il y ait besoin de faire une révolution. Bien entendu, je m’intéresse très
vivement à l’évolution de la politique espagnole, mais je n’interviens d’aucune
manière dans ce mouvement.
On demande à « l’homme secret » :
— Il ne vous a pas paru plus intéressant d’aller à cette heure visiter l’Allemagne ?
M. Bela Kun, sans broncher, sans avoir l’air de soupçonner que la question puisse
être quelque peu ironique, répond :
— Sachez, monsieur, qu’il y a toujours autant de communistes en Allemagne.
Sur cette puissante et renversante affirmation, M. Bela Kun, très nerveux, très
pressé, saute dans un taxi en donnant au chauffeur, à voix basse, une adresse
mystérieuse 34 .

À peine cinq jours plus tard, le 30 avril, Béla Kun adresse un démenti aux agences
internationales pour indiquer qu’il se trouvait en URSS au moment de la prétendue interview, et
qu’il n’est jamais allé en Espagne. Un journaliste collaborateur de Le Petit Journal avait même été
reçu par « l’agitateur ou ex-agitateur » hongrois à Moscou. Malgré le démenti, M. Prax ne revient pas
sur ses affirmations, mais reconnait la possibilité de s’être trompé. Il soutient que la personne qu’il
a interviewée à Barcelone était bel et bien Béla Kun, ou quelqu’un qui s’était fait passer pour lui.
Dans ce cas, ce « faux Bela Kun » aurait trompé le journaliste français et aussi le confrère espagnol
que lui avait fourni, « en toute bonne foi », l’information sur la présence du Hongrois à Barcelone.
34 . pRax, Maurice, « Une rencontre à Barcelone avec Bela Kun », Le Petit Parisien, 24 avril 1936, p. 1, 3.
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Quoi qu’il en soit, Prax décide alors de ne pas insister et déclare l’incident clos. Il finit son texte en
regrettant avec un ton ironique que Béla Kun ne se soit pas rendu en Espagne, car « il aurait fait un
agréable voyage et appris à aimer un beau pays 35 ».

6 - L’affaire Béla Kun selon «El Be Negre»
L’hebdomadaire satirique catalan El Be Negre (en français « Le mouton noir », un journal qui suit la tradition satirique catalane, mais qui s’inspire également de Le Canard enchainé 36 ),
avait aussi son mot à dire sur la présence supposée de Béla Kun à Barcelone, et aussi sur la façon
dont cette histoire avait été couverte par la presse dite “sérieuse”. Il ridiculise l’incident à plusieurs
reprises : en affirmant que le communiste hongrois au lieu d’acheter le gouvernement avec « l’orsky
rusky », n’avait acheté qu’un « sombrerovski kordobesky » (chapeau de Cordoue) avec « l’orsky espanyolsky », en le montrant lisant le journal La Soli (El Sol ?) dans les rues de Moscou [Erreur :
source de la référence non trouvée] 37 , en achetant un exemplaire de Le journal de Moscou dans un
kiosque barcelonais 38 , ou en indiquant qu’on lui avait proposé une performance au Théâtre Tivoli
de Barcelone qui « surement plaira plus » que celui d’une compagnie imaginaire de ballet russe
nommée « La chauve-souris » (nom surement inspiré du titre de l’opérette homonyme de Johann
Strauss II, laquelle, tout comme l’affaire Kun, est pleine de situations improbables) 39 . Dans un texte
publié en début avril, on affirme même qu’il ne s’agit pas vraiment d’un révolutionnaire rouge,
mais d’un tailleur excellent et bien intentionné :
La semaine dernière, la presse était pleine sur la venue présumée de Béla Kun à
Barcelone.
Ferrer, le rédacteur abruti de La Vanguardia, était tout intrigué.
— « Béla Kun ? Qui est-ce Béla Kun ? » — demanda-t-il à quelques camarades.
Jaume Passarell [un caricaturiste de gauche] lui répondit :
C’est un très bon tailleur qui accepte d’être payé à crédit.
Ferrer, bien sûr, [mais] je n’y crois pas.
… Ce qui n’est pas croyable, c’est qu’étant si bon on puisse régler en plusieurs
fois 40 .

35 .
36 .
37 .
38 .
39 .
40 .

100

« Puisque Béla Kun n’etait pas à Barcelone », Le Petit Parisien, 1 mai 1936, p. 1, 3.
solÀ i dachs, Lluís, El Be Negre i els seus homes, Barcelona, Editorial Edhasa, 1977.
« Rússia sota l’amenaça de l’or espanyol », El Be Negre, 17 juin 1936, p. 1.
pRax vobis, Maurice, « Després del triomf del Front Popular a França », El Be Negre, 6 mai 1936, p. 1.
« L’elegancia i la sastrería », El Be Negre, 1 avril 1936, p. 1.
Ibid., p. 2.
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Dans un reportage imaginaire intitulé « “El Be Negre” i el Be… la Kun » paru à la même
époque, le journal satirique, se décrivant comme celui ayant « les lecteurs les plus informés au
monde », reprend les très cités articles parus dans Le Matin, que l’on décrit comme « le journal le
plus informé au monde ». Dans la version du satirique catalan, l’histoire se déroule à l’hôtel Ritz
de Barcelone, où un journaliste imaginaire demande à l’accueil pour le communiste hongrois, et on
lui donne une réponse extraordinaire : « A dit qu’il allait à la messe et que ne reviendrait qu’à 14
heures ». Kun aurait même assisté à toutes les messes de la ville. Mais il l’avait fait pour une raison
très simple : « Si nous voulons détruire les églises, les couvvvents [sic] et le clergé, je dois bien les
connaître ». Plus étonnant encore, il fait son intervention en “parfait” catalan (ce qui est exagéré
par l’auteur avec trois « v » consécutifs), osant même corriger la prononciation des journalistes
locaux sur la prononciation de la première syllabe dans La Veu de Catalunya, ce qui, à mon sens,
permet également à l’auteur du reportage de taquiner indirectement le nationalisme exacerbé de
cette publication catalaniste 41 :
— (…) on l’a déjà lu dans La Veu.
— La Veu ? … Oh, oui ! La Vvvveu, voulez-vous dire.
— Non, monsieur, dans La Veu, en catalan on dit La Veu.
— Mauvaise réponse ! Je ne pouvais pas imaginer [s’en plaint le journaliste] qu’un
trotskyste m’apprendrait le catalan comme à un Nin ! 42

Dans son intervention, Kun reconnait avoir dépensé déjà un million en or russe, et
disposer encore d’un million de pesetas, voire même d’un million et demi, car, ayant sous contrôle
la Banque d’Espagne, il suffira donc juste de « … couper les pesetas un peu plus finement ». Pour la
« bolxexxvitzation » de l’Espagne, le Kun fictionnel expose ensuite au journaliste de l’hebdomadaire
son projet révolutionnaire, en reprenant de manière satirique les étapes décrites dans un des articles
parus dans Le Matin :
— Nous commencerons par renverser le gouvernement de [Manuel] Azaña et
forcer le président à démissionner.
— (…) le [nouveau] président nommera un gouvernement de dictature ouvrière
et paysanne, puis un troisième point : la confiscation immédiate des terres, la
nationalisation des banques, des mines, des usines et des chemins de fer.
— Quelle commotion ! [S’exclame le journaliste]
— Je n’y croyais pas ; c’est juste pour alarmer ; nous garderons les mêmes propriétaires, banquiers, fabricants, etc., pendant qu’ils deviennent communistes.
— Ah, d’accord !
41 . figueRes, Josep M., « Cuatro diarios catalanistas frente la rebelión militar de julio de 1936. La Veu de
Catalunya, Treball, La Humanitat y La Publicitat » [en ligne], El Argonauta español, no 13 (2016).
42 . Nin : enfant en catalan, mais qu’ici pourrait renvoyer aussi au nom du catalan Andreu Nin, qui comme
nous l’avons indiqué plus haut, avait été secrétaire de Trotsky. N.D.A. « “El Be Negre” i el Be…la Kun.
La revolució anirà aixi… », El Be Negre, 1 avril 1936, p. 1.
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— Nous quitterons immédiatement le Maroc et formerons un gouvernement révolutionnaire indigène. Le Maure Moles 43 a déjà des instructions. Nous anéantirons
[…] ensuite les partis bourgeois ; l’adhésion des bourgeois au communisme leur
vaudra des emplois. Terreur de masse.
— Cela veut dire qu’une simple terreur ne suffira pas ? Si vous le faites en masse,
ça va coûter plus cher.
— Non, non : on le veut de masse, comme l’a indiqué Le Veu ; nous avons déjà passé
un contrat avec le Capitol et le Fèmina [deux salles de cinéma à Barcelone], et
[entrepris] la création des milices ouvrières (garde rouge). Les [gardes ?] urbains
redeviendront rouges. Et le camarade Ribé 44 aussi ! Puis viendra la destruction
des églises, des couvents et du clergé, comme je l’ai déjà dit. Cela servvvira [sic]
à employer les travailleurs lors de leur reconstruction, car comme en Russie, les
préservvver [sic] ne donnera pas de résultat.
— Le numéro sept du programme est la répression de la presse bourgeoise et la
terreur contre les journalistes.
— Quel genre de terreur ?
— Nous ferons des déclarations trois fois par jour et des réunions le dimanche.
— Ouf ! Qu’en est-il de la Full Official [gazette officielle] ?
— Elle n’apportera rien d’intéressant qui puisse nous aider.
— Oh, comment ça ? C’est terrible !
— Vvvient [sic] ensuite la création de l’Armée rouge espagnole et puis nous ferons
la guerre au Portugal, juste pour essayer [provvvar].
— L’armée rouge organisée comme l’armée russe et une guerre ? C’est horrible.
Et quand tout cela commence-t-il ?
— Immédiatement ; mais je vvveux [sic] m’assurer que cela ne se déroule pas
comme en Hongrie. Voilà pourquoi j’ai étudié pour devenir ingénieur technique
en révolutions russes. Il se peut qu’on profite de la première chute de neige d’avril
pour faire la révolution d’octobre.
Et, en ouvrant un pot qui était dans un coin, Bela Kun le sort, attrape par un pied
un bébé en conserve, le met entre deux tranches de pain et le mange sans nous
inviter.
Les [bébés] russes sont délicieux, dit-il ; mais je pense que les soi-disant Espagnols
seront meilleurs 45 .

43 . Il s’agit surement du républicain catalan Juan Moles Ormella, qui à l’époque occupa le poste de HautCommissaire du Maroc espagnol. N.D.A.
44 . Il s’agit probablement du fonctionnaire fondateur des Gardes urbaines, et antimarxiste, Manuel Ribé.
N.D.A.
45 . « “El Be Negre” i el Be…la Kun. La revolució anirà aixi… », p. 1, 4.
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Cette édition d’El Be Negre affiche également dans la première page une caricature,
dans laquelle figurent quelques images de la pellicule du film imaginaire « Bela Kun à Barcelona »
(figure 4). Chacun a une légende correspondant à une facette différente du parcours de Béla Kun :
« Arrivée de Béla Kun à Barcelone », « l’une des interviews secrètes », « Béla Kun surpris devant
l’Arc de triomphe », et enfin la « remise solennelle du million [de pesetas] ». Tous ces onglets sont
complètement vides, comme voulant indiquer qu’il n’y a rien de vrai dans cette histoire 46 .
À la suite du démenti fait par Béla Kun depuis Moscou (paru dans un journal barcelonais le 6 mai 47 ) et de l’arrivée au pouvoir du Front populaire en France, El Be Negre publie un
nouveau texte accompagné d’une caricature [Erreur : source de la référence non trouvée], dans lequel on souligne avec étonnement qu’en fin de compte, le dirigeant hongrois ne se trouvait pas en
Espagne, mais à Paris. En suivant l’interview improvisée parue dans Le Petit Parisien un mois auparavant, un soi-disant envoyé spécial du satirique catalan, dénommé Maurice Prax Vobis 48 , remarque
un homme qui ressemble à l’agitateur hongrois sur la Place de l’Opéra. Il l’interpelle immédiatement, alors que celui-ci était en train d’acheter le Journal de Moscou dans un kiosque :
— Vous êtes Béla Kun, non ?
— Bien sûr ! Que puis-je faire pour vous ?
— Oh ! Rien… je souhaiterais juste vous interviewer.
— Ça ne va pas être possible. J’ai accordé l’exclusivité au Petit Parisien. De plus,
je suis très fatigué. Après avoir organisé la Révolution française… Il y a beaucoup
de révolutions pour un homme seul.
Tandis qu’il prononçait ces propos, Béla Kun, d’un air distrait, mettait le feu au
kiosque à journaux 49 .

Les évocations de Béla Kun dans la presse espagnole continuent durant la guerre civile,
mais moins fréquemment. Les nouvelles le concernant s’arrêtent finalement en juin 1937, sans doute
en raison de son arrestation et exécution à Moscou en août de la même année, durant la « grande
purge » stalinienne.

7 - Conclusion
Les nombreuses nouvelles et les inquiétants propos avancés dans la presse conservatrice et par certains politiciens de droite concernant l’histoire récente hongroise et la présence
supposée de Béla Kun en Espagne en printemps 1936, sont révélateurs de l’aggravation du « climat
d’insécurité » existant en Espagne du possible déclenchement d’une « terreur rouge ». Parmi les
46 . Kim, « Algunes escenes del film de la vinguda de Bela Kun a Barcelona [caricature] », El Be Negre, 1 avril
1936, p. 1.
47 . « Béla Kun está en Moscou », El Diario de Barcelona, 29 avril 1936, p. 30.
48 . Probablement d’après l’expression latine pax vobis : « la paix soit avec vous ». N.D.A.
49 . pRax vobis, MauRice, « Després del triomf del Front Popular a França », El Be Negre, 6 mai 1936, p. 1.
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différentes sources étudiées, l’article de Marechalar du 8 avril est particulièrement important à cet
égard, car il témoigne de ce changement de l’état d’esprit de ce secteur de la population espagnole.
Par ailleurs, les journaux conservateurs évoquent également ces thématiques pour attaquer indirectement le gouvernement du Front populaire, notamment en soulignant les leçons que l’Espagne
pourrait tirer de l’exemple hongrois pour empêcher le déclenchement d’une nouvelle révolution
bolchevique en terres hispaniques. De son côté, le gouvernement républicain, conscient de la mauvaise publicité que cette affaire pourrait lui faire, tente de démentir cette rumeur sans grand succès.
Il vaut également la peine de remarquer, d’une part, à quel point cette affaire prend
une dimension transnationale avec l’impact européen, voire atlantique, du « mythe du bolchevisme
juif » et la participation décisive des journaux français, Le Matin et Le Petit Parisien ; et d’autre part,
la façon dont la satire et une certaine éthique journalistique essaient encore d’agir comme si tout
allait bien, malgré la haute polarisation de la société à la veille de la guerre civile. Mais la violence
finit par les atteindre, comme dans le cas d’El Be Negre, fermé en juillet 1936, et de son éditeur,
Josep María Planes, assassiné de sept balles dans la tête le mois suivant par des anarchistes, qui
n’avaient pas du tout apprécié que leur mouvement (la Fédération Anarchiste Ibérique) ait été lui
aussi satirisé dans les pages de l’hebdomadaire.

Fig. 1. — « “Le Matin” assegura que Bela-Kun ha arribat a Barcelona amb instruccions concretes de Moscou », Le Veu
de Catalunya, 26 mars 1936, p. 1, Arxiu de Revistes Catalanes Antigues, https://arca.bnc.cat/arcabib_pro/ca/
consulta/registro.do?id=10000135774 [consulté le 15 novembre 2020]

.
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Fig. 2. — Maurice Prax, « Une rencontre à Barcelone avec Bela Kun », Le Petit Parisien, 24 avril 1936, p. 1, Gallica, (BNF),
https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k663811p.item [consulté le 15 novembre 2020]

.
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Fig. 3. — « Rússia sota l’amenaça de l’or espanyol », El Be Negre, 17 juin 1936, p. 1, Arxiu de Revistes Catalanes Antigues,
https://arca.bnc.cat/arcabib_pro/ca/consulta/registro.do?id=10000004677 [consulté le 15 novembre
2020]

.
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Fig. 4. — Kim, « Algunes escenes del film de la vinguda de Bela Kun a Barcelona [caricature] », El Be Negre, 1 avril
1936, p. 1, Arxiu de Revistes Catalanes Antigues, https://arca.bnc.cat/arcabib_pro/ca/catalogo_imagenes/
grupo.do?path=1008787 [consulté le 15 novembre 2020]

.
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Fig. 5. — Maurice Prax Vobis, « Després del triomf del Front Popular a França », El Be Negre, 6 mai 1936, p. 1,
Arxiu de Revistes Catalanes Antigues, https://arca.bnc.cat/arcabib_pro/ca/consulta/registro.do?id=
10000004671 [consulté le 15 novembre 2020]

.
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Reabitando-se na ausência
de si próprio:
1
2
a travessia do “eu ” para o Outro
em A Paixão segundo G. H.
Mafalda Sofia Borges Soares
Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa

Resumo: O presente trabalho estabelece um
paralelismo entre aquilo que são, a nosso ver,
as cinco etapas da aventura literária e alguns
momentos-chave de A Paixão segundo G. H.. A
primeira etapa — o instante em que o escritor
desiste de a priori e deixa livre curso à sua re-

lação com o mundo — é identificada com a entrada de G. H. no antigo quarto de Janair, espaço
dentro do qual uma viagem iniciática tem lugar.
A segunda etapa — o surgimento de aspetos desconhecidos no real — é igualada ao encontro da
protagonista com a barata. A terceira etapa —

1 . O “eu” virá ortografado entre aspas por mencionar um empréstimo linguístico utilizado para destacar o
sujeito e separá-lo da sua relação com o mundo. G. H. fala, aliás, da identidade como “aspas que faziam
de mim uma citação de mim”. lispectoR, Clarice, A Paixão segundo G. H., Lisboa, Relógio d’Água, 2013,
p. 33.
2 . Outro virá ortografado com uma maiúscula inicial, numa preocupação imagético-sugestiva, uma vez
que o encontro com a alteridade é progressiva abertura no seio do indivíduo. O Outro não é tanto uma
entidade oponente ao “eu” (situada a um nível minúsculo) quanto uma realidade que o transcende e
atravessa, interpelando-o.
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o contacto com o Outro, que instaura no “eu”
uma abertura ao estranho — é relacionada com a
paulatina reflexão sobre aquele inseto. A quarta
etapa — a desistência das construções humanas,
das quais a linguagem faz parte — é aproximada
à identificação com a barata e às reflexões de
G. H. sobre a palavra. A quinta etapa — fase em
que se escreve para partilhar e compreender o
vivido — é equiparada ao início do romance, no
qual G. H. visa entender o que experienciou.
Palavras-chave: Eu, outro, Lispector, A Paixão
segundo G. H., barata, literatura, viagem, experiência, linguagem, mundo.
Résumé : Le présent travail établit un parallèle
entre ce que sont, à notre sens, les cinq étapes
de l’aventure littéraire et certains moments-clés
de La Passion selon G. H.. La première étape —
l’instant où l’écrivain renonce à des a priori et
laisse libre cours à son rapport au monde —

se produit lorsque G. H. entre dans l’ancienne
chambre de Janair, espace à l’intérieur duquel
un voyage initiatique a lieu. La deuxième —
l’apparition d’aspects inconnus dans le réel —
correspond à la rencontre de la protagoniste
avec le cafard. La troisième — le contact avec
l’Autre, qui instaure dans le « moi » une ouverture à l’étrange — est liée à la réflexion
progressive sur cet insecte. La quatrième —
le renoncement aux constructions humaines,
dont le langage fait partie — est rapprochée de
l’identification avec le cafard et des réflexions
de G. H. sur la parole. La cinquième — phase
dans laquelle on écrit pour partager et comprendre le vécu — est comparée au début du roman, dans lequel G. H. cherche à comprendre ce
qu’elle a expérimenté.
Mots-clés : Moi, autre, Lispector, La Passion selon G. H., cafard, littérature, voyage, expérience,
langage, monde.

Escreveu-se, um dia, em A Paixão segundo G. H.: “às vezes nós mesmos manifestamos
o inexpressivo — em arte se faz isso, em amor de corpo também — manifestar o inexpressivo é
criar 3 ”. Poderíamos definir este inexpressivo como algo inefável — presença que a uma expressão
não se dá e que, antes de se deixar entender, nos serpeia dentro, qual onda revelando-se em seu
próprio marulhar 4 . Note-se, contudo, que o vocábulo “inexpressivo” pode ser definido de outro
modo: como coisa que expressão não tem, negando-se a ser representada por qualquer tipo de
aparência. Ora, a esta entidade de rosto sem feição daremos o nome de “Outro”. E à experiência
que desse Outro se tem, chamaremos “experiência ética 5 ”. Nesta busca por uma alteridade que
derruba aquilo a que comummente se apelida de “eu”, caminharemos ao lado de Clarice. Partindo
3 . lispectoR, Clarice, A Paixão segundo G. H., op. cit., p. 112.
4 . “O que existe bate em ondas fortes contra o grão inquebrantável que sou”. Ibid., p. 109.
5 . Emprestamos aqui o adjetivo “ética” à filosofia de Lévinas, a qual defende que o elo essencial que o
sujeito funda com a alteridade não é de índole cognoscente, mas sim ética. O absolutamente Outro não
se pensa, apenas se experiencia na sua espontaneidade: “Une mise en question du Même […] se fait
par l’Autre. On appelle cette mise en question de ma spontanéité par la présence d’Autrui, éthique”.
lÉvinas, Emmanuel, Totalité et infini, Paris, Livre de Poche, p. 33. Dado que Outrem não pode ser
apreendido dentro das fronteiras do Mesmo, ele incita a pô-las em causa. E defronte da pergunta que
Outrem coloca ao “eu”, a este último sobra a resposta ética: um respeito perante o insondável, que deve
ser deixado intacto na sua estranheza.
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do testemunho de G. H., identificaremos aqueles que são, para nós, os cinco momentos da aventura
literária, para enfim concluirmos que a escrita se vai compondo através dos resquícios de Outrem,
que nada mais são do que um coração pulsando mundo afora 6 . Alerta-se o leitor para o facto de
os paralelismos estabelecidos entre a nossa visão da literatura e o romance clariceano decorrerem
de uma interpretação pessoal, que não visa proclamar-se verdade inexorável, mas sim incentivo
para outras possíveis leituras. Nas palavras de Benedito Nunes, a presente obra presta-se, com
efeito, a múltiplas interpretações: “Se A Paixão segundo G. H. faz jus à classificação de romance
alegórico, sê-lo-á não no sentido medieval, mas no barroco de figuração multíplice de significação
inexaurível, […] de ‘uma rede infinita de significados e correlações em que tudo se pode transformar
na representação de tudo’ 7 ”.
Focalizemo-nos, em primeiro lugar, no quarto que em si encerra o segredo de uma
experiência além-“eu”. A narradora sublinha uma “ordem calma e vazia 8 ” cuja irregular construção
apresenta uma divisão praticamente independente do restante edifício. G. H. diz-nos ainda que o
devoluto quarto, envolto em caiadas paredes, não tem começo nem fim. A personagem chega a
afirmar: “[o] quarto era o oposto do que eu criara em minha casa, o oposto da suave beleza que
resultara do meu talento de arrumar […]: era uma violentação das minhas aspas, das aspas que
faziam de mim uma citação de mim 9 ”. Vemos, assim, como este espaço apresenta uma espécie de
dinâmica que contraria as pré-disposições dentro das quais a personagem aprendeu a engavetar
o mundo. E esse lugar estipula que as definições (as quais vêm entre aspas) nele não cabem: “É
que apesar de já ter entrado no quarto, eu parecia ter entrado em nada. Mesmo dentro dele, eu
continuava de algum modo do lado de fora. Como se ele não tivesse bastante profundidade para
me caber e deixasse pedaços meus no corredor, na maior repulsão de que eu já fora vítima: eu não
cabia 10 ”.
Com estas características, o quarto pode ser comparado com a interioridade do escritor,
quando no âmago da solitude se encontra 11 . E este dentro de nuas paredes, indelimitado, dimensão
paralela avessa a qualquer tipo de categorização, é o ponto de partida para um encontro com o
alheio. É nesse silêncio de tudo quanto se estipula saber, graças ao inaugurar de um olhar vazio
sobre o mundo (a violentação de tudo quanto já foi dito), que o escritor se faz folha de papel em
branco, sobre a qual o novo se poderá manifestar. E assim se entrega o autor, nessa ausência de
conceitos, ao pulsar de um coração que, em surdas batidas, se traduz. Trata-se de “ter a coragem
de usar um coração desprotegido e de ir falando para o nada e para o ninguém 12 ”. Não deixa de ser
curioso o facto de a personagem comparar o quarto a um deserto: como se as ideias se dissipassem
6 . “Minha vida é mais usada pela terra do que por mim, sou tão maior do que aquilo que eu chamava de ‘eu’
que, somente tendo a vida do mundo, eu me teria”. lispectoR, Clarice, A Paixão segundo G. H., op. cit.,
p. 98.
7 . nunes, Benedito, “Introdução do coordenador”, in lispectoR, Clarice, A Paixão segundo G. H., coord. de
Benedito Nunes, edição crítica, Brasília, CNPQ, 1998, p. xxvi.
8 . lispectoR, Clarice, A Paixão segundo G. H., op. cit., p. 29.
9 . Ibid., p. 33.
10 . Ibid., p. 35.
11 . O uso da palavra “solitude” — cuja fonética é mais clemente e menos cavernosa do que a da palavra
“solidão” — não é inocente: solitude é, a nosso ver, um sair de si mesmo para desfrutar da companhia
de todas as coisas, ao passo que a solidão se afigura como um estar oco de mundo e cheio de si próprio.
“Solidão é ter apenas o destino humano”. Ibid., p. 133.
12 . Ibid., p. 12.
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perante o apelo de um “cântico monótono e remoto 13 ”, desse ermo brotando a existência de uma
realidade mais verdadeira. E esse caminhar em direção a uma “vida crua 14 ” — vida cujo sabor
primordial não foi alterado pelo condimento do refletir — tem as características de uma viagem,
pois “a aproximação, do que quer que seja, se faz gradual e penosamente — atravessando inclusive
o oposto daquilo que se vai aproximar 15 ”.
G. H. menciona, não por acaso, o Extremo Oriente numa das passagens da obra, lugar
tão extremo ao ponto de conduzir ao nada 16 . De sublinhar que este nada não está, de modo algum,
associado ao vácuo de tudo quanto é oco, assemelhando-se a um útero fecundo no seio do qual
o viver se pode gerar; nada que, esvaziado de tudo quanto se conhece, pode abarcar o que está
ainda por vir. Carlos Mendes de Sousa refere-se a esta imagem da viagem nos seguintes modos:
“[s]ituando-se numa zona de fronteira, a literatura de Clarice […] propõe a instauração de um
espaço de errância: não ser de nenhum lugar ou amplamente existir numa gravitação que é todos os
lugares 17 ”. Estamos perante a negação de qualquer tipo de pertença ou enraizamento, deixando-nos
fluir na canção de um mundo de citações desnudo. Sintetizando: o primeiro momento da aventura
literária dá-se quando o escritor se encontra face ao que de mais íntimo há em si, elidindo tudo o
que antes estipulara. Ora, será durante esse encarar da própria interioridade despojada que uma
existência em silêncios entoando aparecerá.
Atentemos, por sua vez, na figura da barata que, para grande espanto da protagonista,
surge como “súbita vida na nudez do quarto 18 ”. Perante a inanidade de que o quarto se parecia
revestir, G. H. nunca pensara que uma vida não-humana pudesse nele despontar. Eis que a barata,
sub-reptícia presença nas trevas do armário, surge como ser que, pela sua raridade, seduz 19 . Esta
insuspeita presença impele a personagem a ir para além de si mesma, sendo lançada para fora do
humanizado. Recorde-se que o termo “humano” em Clarice remete para tudo quanto ilusoriamente
se concebe, sendo um “sufoco de acréscimos 20 ”. Nunes alude também a este percurso de G. H. pelo
deserto, partindo da subjetividade em direção a uma ausência de si própria:
O seco, o úmido, o árido estão entre as qualidades sensíveis primárias que fornecem a gama das imagens descritivas dos estados de alheiamento por que passa
G. H., saindo do recesso da sua subjectividade para o elemento impessoal, anônimo e estranho das coisas com que se identifica numa espécie de união extática 21 .

13 .
14 .
15 .
16 .
17 .
18 .
19 .
20 .
21 .
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Ibid., p. 47.
Ibid.
Ibid., p. 7.
“Eu chegara ao nada, e o nada era vivo e úmido”. Ibid., p. 48.
sousa, Carlos Mendes de, Clarice Lispector. Figuras da Escrita, São Paulo, Instituto Moreira Salles, 2012,
p. 26.
lispectoR, Clarice, A Paixão segundo G. H., op. cit., p. 37.
“A barata é pura sedução. Cílios, cílios pestanejando que chamam”. Ibid., p. 47. “Vista de perto, a barata
é um objeto de grande luxo. Uma noiva de pretas joias. É toda rara, parece um único exemplar”. Ibid.,
p. 56.
Ibid., p. 99.
nunes, Benedito, “Introdução do coordenador”, op. cit., p. xxv.
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A barata relaciona-se com o imundo pois não embeleza a vida que a percorre em estado bruto . “Animal proibido”, ela é coisa despersonalizada que não se encafua nesse sepulcro da
existência que são as montagens humanas, conceções pré-estabelecidas sobre o Homem e o mundo
que impedem um contacto direto com o núcleo da vida. Através do encontro com a barata, G. H.
vai-se afastando do raciocínio restringente que procura dar forma definitiva às coisas. Assevera a
personagem: “raciocinar me restringia dentro de minha pele 23 ”. E o facto de a barata a interpelar a
um ponto extático, como refere Nunes, só se verifica por aquela “emergir do fundo 24 ”. Noutros termos, esse misterioso ser, G. H. porta-o dentro. Citando Mendes de Sousa: “Clarice […] [transporta]
os leitores para regiões que, percebê-lo-ão depressa, estão dentro deles mesmos, embora lhes sejam absolutamente estranhas. Deparam-se com a perturbante evidência de uma desconhecida vida
interior, um lugar a que jamais pensaram aceder 25 ”. E a estranheza com que esse ser no início se
apresenta assemelha-se à visão do próprio sangue fora de nós ou, se quisermos, à visão daquilo
que tão interior nos está sendo e que, de repente, para fora se projeta. Assim o afirma G. H.: “eu já
havia sentido essa estranheza: era a mesma que eu experimentava quando via fora de mim o meu
próprio sangue 26 ”.
22

Ora, após esta apresentação da barata, estabeleçamos um paralelismo entre a nossa
conceção de Outro e o referido inseto. Na verdade, aquilo a que damos o nome de “Outro” é expressão de um mundo despojado de a priori, destituído das suas habituais categorizações ou dos
conhecimentos sobre ele adquiridos. Não esqueçamos o que tem vindo a ser dito: a barata é o ser que
ornamentos jamais procurou. Por outras palavras, o Outro é realidade que, no silêncio da palavra
rotineira, se desvela outra coisa para além do já estabelecido e ao qual deixamos, numa quietude do
pensamento, de aplicar atributos. Assim sendo, ao deixar de abordar o que à sua volta se estende
através de redutoras lentes conceptuais, o escritor pode ter acesso ao mais latejante coração da vida,
que num perpétuo e infindo gerúndio se manifesta. As coisas deixam de ter o carácter definitivo do
ser, passando a assumir a ligeireza de um estar sendo. G. H. chega a declarar que “a matéria vibra
de processo 27 ” e que “tudo olha para tudo, tudo vive o outro 28 ”. Daí apelidarmos de Outro essa realidade em constante borboletear: por essa palpitante matéria-prima estar em contínuo outrar-se de
si mesma. O próprio Mendes de Sousa anuncia: “As coisas do mundo são um devir permanente 29 ”.
Estamos, assim, perante o segundo momento da aventura literária: o confronto com uma original
presença sussurrando que o mundo é mais do que tudo quanto o pensamento pôde abarcar.
Exposta a conceção de Outro, que partilha das características da barata de Clarice,
aprofundemos a experiência da personagem face a semelhante animal. A primeira reação de G. H.
é uma sensação de extrema repulsa. Note-se, porém, que a protagonista chama repugnância à sen22 . “Eu estava sabendo que o animal proibido da Bíblia é proibido porque o imundo é a raiz — pois há
coisas criadas que nunca se enfeitaram, e conservaram-se iguais ao momento em que foram criadas”.
lispectoR, Clarice, A Paixão segundo G. H., op. cit., p. 57.
23 . Ibid., p. 12.
24 . Ibid., p. 40.
25 . sousa, Carlos Mendes de, Clarice Lispector. Figuras da Escrita, op. cit., p. 27.
26 . lispectoR, Clarice, A Paixão segundo G. H., op. cit., p. 46.
27 . Ibid., p. 109.
28 . Ibid., p. 52.
29 . sousa, Carlos Mendes de, Clarice Lispector. Figuras da Escrita, op. cit., p. 419.

Reabitando-se na ausência de si próprio

113

Iberic@l, Revue d’études ibériques et ibéro-américaines
sação de entrar em contacto com aquilo que não pode ser classificado 30 . O incaracterístico é, num
primeiro momento, incómodo a G. H., ela que sempre se habituara a criar uma construída ideia de
si 31 . Todavia, perante a impossibilidade de se desviar da presença daquele inseto, a personagem
acaba por se envolver numa progressiva abertura ao sem-atributo. Lembre-se o testemunho de
Mendes de Sousa ao falar da experiência da barata: “esse mínimo — pelo não ser, pelo inumano
imanente destituído de limites, pela indistinção — leva à abertura, ao alargamento 32 ”. Pela análise
de um ser em vida rebelando-se, G. H. apercebe-se de que aquele inseto mais não é do que “a identidade de [sua] vida mais profunda 33 ”. Estamos assim, como nos alertou Mendes de Sousa, perante
um movimento do particular (“mínimo”) para o geral (“alargamento”), movimento que provoca a
derrocada das estreitas áleas por onde G. H. anteriormente vagueara 34 .
E se, antes de mais, a barata se assume como alteridade que, pela sua estranheza, ousa
desafiar as certezas de que a protagonista se mune, num segundo momento, essa estranha presença
torna-se-lhe revelação da sua “mais verdadeira consistência 35 ”. Na verdade, a barata mais não é
do que a própria G. H. sem a sua estrutura humana, estrutura na ausência da qual se desvenda o
núcleo pulsante de todas as coisas. O mundo aparece como algo sem constituição própria, destituído
de uma pré-identidade — aquilo que G. H. define como ausência de sentimentação — mas dotado,
apesar de tudo, de uma imponente realidade 36 . Fazendo ruir as arquiteturas mentais que forjara,
G. H. desiste de uma ideia muito precisa daquilo que à sua volta se encontra, e essa renúncia abrelhe as portas de uma nova dimensão precedentemente ocultada. Mas a personagem não se limita
a observar o lado de fora da barata. O seu paulatino fascínio por um ser tão arcaico culmina num
degustar da própria matéria que do corpo da barata surge. E eis que, dessa orgânica epifania, a
personagem experiencia o inexpressivo, que se lhe desponta como “um sentir que é entre o sentir 37 ”.
O seu conceber humano era de tal modo limitado que não fora capaz de pressentir a existência de
um impronunciável espaço de silêncio entre duas ínfimas coisas, como o espaço que ao de leve
suspira entre dois exíguos grãos de areia jacentes 38 . Esses silentes murmúrios são a revelação da
invisível união de todas as coisas, matéria em cicios (e)namorando-se 39 . Aproximemos, então, a
experiência da barata da experiência ética, vivência que motiva a escrita como meio de partilha.
Perante o desmoronar de um quotidiano projetar do mundo, o escritor começa a contemplá-lo
desnudamente, descobrindo de modo gradual “o próprio processo de vida em [si] 40 ”: embrionária
30 . “Era-me nojento, o contacto com essa coisa sem qualidades nem atributos, era repugnante a coisa viva
que não tem nome, nem gosto, nem cheiro. Insipidez: o gosto agora não passava de um travo: o meu
próprio travo”. lispectoR, Clarice, A Paixão segundo G. H., op. cit., p. 68.
31 . “Até agora achar-me era já ter uma ideia de pessoa e nela me engastar: nessa pessoa organizada eu me
encarnava, e nem mesmo sentia o grande esforço de construção que era viver”. Ibid., p. 10.
32 . sousa, Carlos Mendes de, Clarice Lispector. Figuras da Escrita, op. cit., p. 420.
33 . lispectoR, Clarice, A Paixão segundo G. H., op. cit., p. 45.
34 . “Em derrocada difícil, abriam-se dentro de mim passagens duras e estreitas”. Ibid.
35 . Ibid.
36 . “O mundo havia reivindicado a sua própria realidade e, como depois de uma catástrofe, a minha civilização acabara”. Ibid., p. 54.
37 . Ibid., p. 78.
38 . “entre dois grãos de areia por mais juntos que estejam existe um intervalo de espaço […] — nos interstícios da matéria primordial está a linha de mistério e de fogo que é a respiração do mundo, e a respiração
contínua do mundo é aquilo que ouvimos e chamamos de silêncio”. Ibid.
39 . “todas as coisas estão sendo […] numa intertroca tão fluida e constante — como a de viver”. Ibid., p. 118.
40 . Ibid., p. 40.
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centelha de criatividade que dentro se lhe desponta. Possa-lhe, muito embora, essa nudez no olhar
criar um inicial efeito de estranheza, o autor acaba por ver o mundo como que pela primeira vez, qual
criança experimentando-o com os próprios sentidos, antes até de o saber pensar. A protagonista
fala do gosto do nada — ou do neutro, que é o “elemento vital que liga as coisas 41 ” — como de um
insosso sabor que só à criança é dado a degustar 42 . Noutros termos, só um olhar inaugural sobre
o mundo permite ao escritor descobrir a ligação entre todas as coisas, invisível mas ainda assim
“sentível”. Aquele sente, não já através de falsificados sentimentos humanos, mas antes com uma
curiosidade que o impele a sair para fora de caminhos anteriormente trilhados:
Estou querendo que eu viva da parte humana mais difícil: que eu viva do germe
do amor neutro, pois foi dessa fonte que começou a nascer aquilo que depois se
foi distorcendo em sentimentações, a tal ponto que o núcleo ficou sufocado pelo
acréscimo de riqueza e esmagado em nós mesmos pela pata humana 43 .

O escritor desbanaliza o seu aproximar ao mundo, comendo da matéria sem temperos
que lhe é dada a provar pelo Outro. Diz-nos Mendes de Sousa: “É através do plasma engolido que
a personagem devém animal ou incorpora o que da animalidade (o não humano) é equivalente ao
não racional, ao que salva e pretende ser “exemplo” de um projeto de escrita 44 ”. Ou seja, é através
de um desfazer da sua humanidade, através da mastigação do Outro, que G. H. acaba por aceder a
essa visão não-enviesada do mundo — visão de que a mesma tentará, mais tarde, falar através da
escrita:
a existência dela me existia — no mundo primário onde eu entrara, os seres existem para os outros como modo de se verem. E nesse mundo que eu estava conhecendo, há vários modos que significam ver: um olhar o outro sem vê-lo, um
possuir o outro, um comer o outro, um apenas estar num canto e o outro estar ali
também: tudo isso significa ver 45 .

Eis as primícias do processo criativo que interiormente se insinua: a consciência de
que as coisas estão em contínua metamorfose de si mesmas, numa infinda troca com tudo o resto.
Pois, ao dar-se conta de que o que à sua volta se espraia transborda de qualquer forma ou estrutura
definida, o autor depara-se com um admirável mundo novo. Deixando o espanto vaguear por entre
as linhas de um real de possibilidades prenhe, o autor pega nas bordas do mundo e com elas cria
uma realidade emaranhadamente outra.
Ao negar que o real é único e previsível, o escritor pergunta: “e se o mundo estivesse
sendo outro?”. E reconhecendo, aos poucos, uma verdade nascente, aquele lança-se na tentativa
de partilhar essa sua experiência por via da palavra. G. H. fala, aliás, da verdade nos seguintes
termos: “Toda vez em que vivi a verdade foi através de uma impressão de sonho inelutável: o
sonho inelutável é a minha verdade 46 ”. Note-se, porém, que esta verdade não é, de modo algum, um
41 .
42 .
43 .
44 .
45 .
46 .

Ibid., p. 81.
“o gosto era novo como o do leite materno que só tem gosto para a boca de criança”. Ibid.
Ibid., p. 126-127.
sousa, Carlos Mendes de, Clarice Lispector. Figuras da Escrita, op. cit., p. 293.
lispectoR, Clarice, A Paixão segundo G. H., op. cit., p. 60.
Ibid., p. 79.
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dogma imposto, mas sim tudo quanto convence graças à sua efetividade 47 . Vemos, assim, de que
modo a experiência ética, terceiro momento da aventura literária, se apresenta como consciência
de que o mundo é metamórfico e de que as coisas “entre-são”, numa interdependente maneira de
se respirar. E perante essa amorfa índole das coisas, o escritor reescreverá a face do mundo, que à
sua volta tão neutra e genuinamente se manifesta.
Nesta quarta e penúltima parte, tornamos à abertura do romance, no seio da qual G. H.
reflete sobre a experiência da barata e expõe aquilo que identificaremos com o nosso conceito de
“eu”. O romance inicia-se com uma tentativa de busca, procura que se quer entendimento, mas que
cedo se depara com a complexidade do vivenciado: “_ _ _ _ _ _ estou procurando, estou procurando.
Estou tentando entender 48 ”. Não deixa de ser curioso o facto de a protagonista preceder o discurso de
seis longos traços, porventura para sublinhar o carácter pré-linguístico, ou até mesmo a-linguístico,
da sua experiência. Estas carcomidas pausas são também, a nosso ver, simbólicos prelúdios de
uma ideia que acompanha todo o romance: “[t]odo o momento de achar-se é um perder-se a si
próprio 49 ” ou, se assim o entendermos, todo o momento de achar-se é um perder de tudo aquilo
sobre o qual construímos a identidade — inclusive, e sobretudo, a linguagem humana. Trata-se de
tomar consciência de uma experiência sem nome; e essa progressiva consciência dará lugar a uma
outra: a da superficialidade de construções que nada mais são do que uma ideia de indivíduo à qual
habitualmente nos moldamos. Vemos, deste modo, como G. H. se apercebe de que a experiência
que acaba de ter põe em causa a validade de tudo sobre o qual se apoiara. A personagem chega,
inclusive, a fazer referência à perda de uma terceira perna, supérfluo artifício que a impedia, através
de uma pretensa estabilidade, de avançar 50 . Todos estes apêndices criados com o intuito de nos
“encontrarmos no catálogo 51 ” são, a nosso ver, resumíveis ao conceito de “eu”. Este assume-se
como entidade separada de tudo o resto, delimitação presumindo que o observador (sujeito) e o
observado (objeto) são figuras distintas, arrumadas dentro de limites em que cada qual é definido
como diferenciável do outro. E essa delimitação parece brotar de um medo de sucumbir a uma
presumida “desorganização” ou “falta de sentido”, que nos fará deixar de pertencer a um sistema.
Torna-se, portanto, manifesta a perceção de que as fronteiras do ser são, na verdade, fluidas. E
eis que começa a derrocada de uma humanidade que, numa sua pretensão de pureza, se enche de
artimanhas e se desliga da mais íntima ligação com o metamórfico núcleo das coisas:
A humanidade está ensopada de humanização, como se fosse preciso; e essa falsa
humanização impede o homem e impede a humanidade. Existe uma coisa que
é mais ampla, mais surda, mais funda, menos boa, menos ruim, menos bonita.
Embora também essa coisa corra perigo de, em nossas mãos grossas, vir a se
transformar em «pureza», nossas mãos que são grossas e cheias de palavras 52 .

47 .
48 .
49 .
50 .

“A grande realidade neutra do que eu estava vivendo me ultrapassava na sua extrema objetividade”. Ibid.
Ibid., p. 9.
Ibid., p. 13.
“Perdi alguma coisa que me era essencial, e que já não me é mais. Não me é necessária, assim como se
eu tivesse perdido uma terceira perna que até então me impossibilitava de andar mas que fazia de mim
um tripé estável”. Ibid., p. 9.
51 . Ibid., p. 22.
52 . Ibid., p. 124.
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Nesta última frase, vemos delinear-se a ideia, que variadas vezes virá à tona em A
Paixão segundo G. H., de que a linguagem convencional é barreira disfarçando a existência de algo
mais profundo, de uma vivência em constante atualização cujo pulular não é passível de ser expresso
pelos rijos sentidos da língua. As próprias iniciais G. H. — amiúde identificadas pela crítica com o
género humano 53 — referem-se a uma fachada puramente linguística, soletrando o mundo por via
de uma convencionada ficção:
O resto era o modo como pouco a pouco eu havia me transformado na pessoa
que tem o meu nome. E acabei sendo o meu nome. É suficiente ver no couro de
minhas valises as iniciais G. H., e eis-me. Também dos outros eu não exigia mais
do que a primeira cobertura das iniciais dos nomes 54 .

E no dizer de Mendes de Sousa: “aquilo a que se chama identidade se constrói tropologicamente como um efeito de linguagem 55 ”. A linguagem pode ser criação de artifícios, e a
identidade à qual nos moldamos pode não passar de mero trocadilho. Apliquemos, por sua vez, as
precedentes conclusões ao universo da escrita. Na sequência de uma experiência ética a-linguística
que no interior se lhe derrama, o autor apercebe-se de que, se o mundo à sua volta é nitidamente
indefinível, também ele próprio, parte integrante desse mundo, não poderá caber numa qualquer
definição de si 56 . E, ao libertar-se de conceptuais amarras sobre o que o rodeia e sobre si mesmo,
o escritor quebra a sua relação de alegado sujeito (ativo) perante um pressuposto objeto (passivo),
metamorfoseando-se tanto em observador quanto em observado, e concedendo às coisas que se
lhe surgem a capacidade de o observar e de, sobretudo, o transformar nessa sua observação. G. H.
declara, em face da barata: “o que eu via era a vida me olhando 57 ”. Não será, porventura, um acaso o
facto de este olhar atento acabar por conduzir a protagonista a uma peregrinação em direção a essa
vida 58 . Com efeito, aquilo que à nossa volta se exibe tem a capacidade de nos reescrever à medida
que o experienciamos. E, em última análise, os livros são o fruto, não de um sujeito descrevendo
o mundo de acordo com a sua perceção do mesmo, mas antes de um sujeito tornando-se mundo e
com o mesmo se confundindo. Se, por um lado, o escritor se depara com a inutilidade de todos os
a priori que sobre si e sobre o mundo edificou, por outro, esse escritor não tarda, pela descoberta
de uma realidade em estado bruto, a questionar a linguagem como meio de uma fiel partilha dessa
sua experiência ética. Vimos já como G. H. nega qualquer competência à linguagem quotidiana no
que concerne a uma detalhada descrição daquilo que em nosso dentro floresce, pois “[o] nome é
um acréscimo, e impede o contato com a coisa 59 ”. Apesar de tudo, a personagem parece, mais à
frente, conceber que a linguagem pode sugerir aquilo que se experienciou e permitir, a quem com
ela contacta, recriar em si esse universo além-escrita:
53 . “Em A Paixão […] é isso que acontece — o Homem (o gênero humano, G. H.) que abre as portas e que
olha”. sousa, Carlos Mendes de, Clarice Lispector. Figuras da Escrita, op. cit., p. 226.
54 . lispectoR, Clarice, A Paixão segundo G. H., op. cit., p. 19.
55 . sousa, Carlos Mendes de, Clarice Lispector. Figuras da Escrita, op. cit., p. 505.
56 . Consciência a que Mendes de Sousa deu o nome de “interrogação do mesmo a partir da observação do
outro”. Ibid., p. 510.
57 . lispectoR, Clarice, A Paixão segundo G. H., op. cit., p. 45.
58 . “Meus primeiros passos hesitantes em direção à vida, e abandonando a minha vida”. Ibid., p. 64.
59 . Ibid., p. 110.
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A realidade é a matéria-prima, a linguagem é o modo como vou buscá-la — e
como não acho. Mas é do buscar e não achar que nasce o que eu não conhecia, e que instantaneamente reconheço. A linguagem é o meu esforço humano.
Por destino tenho que ir buscar e por destino volto com as mãos vazias. Mas —
volto com o indizível. O indizível só me poderá ser dado através do fracasso da
minha linguagem. Só quando falha a construção, é que obtenho o que ela não
conseguiu 60 .

Dito de outro modo, a linguagem insinua (e nunca retrata) aquilo de que é feito o nosso
interior: eis a razão pela qual voltamos tão-somente com o impronunciável. Mas aquilo que silabar
não se pode é-nos, apesar de tudo, reconhecível por entre o ofegar das palavras. Volta-se sempre
com qualquer coisa, ainda que esse algo seja apenas traduzível pelas batidas que o nosso coração
animam. A linguagem aponta; caber-nos-á, de seguida, trilhar o caminho da “despalavra”, isto é,
soletrar pelo sentimento o que o alfabeto humano não poderá nunca significar. Perante aquilo
que expressão não assume, a tarefa do escritor é a de erigir no seio do dizer uma remissão para o
âmago do sentir. No fundo, ele deverá fazer com que as palavras consigam anular a sua natureza
conceptual, ao ponto de fazer transparecer a experiência por elas ocultada.
Note-se, ademais, que G. H. se refere a um certo fracasso da linguagem. Este fracasso
pode, numa primeira abordagem, ser interpretado como um descartar da linguagem: só indo para
além dos limites linguísticos se pode aceder ao conteúdo por aquela evocado. Nunes fala desse
fracasso nestes termos:
[v]iver não é relatável: o momento da vivência, instantâneo, escapa à palavra que
o expressa. Viver não é vivível: a narrativa, enlace discursivo de significações, recria aquilo que se quis reproduzir. E como reproduzir o instante de êxtase, mudo,
sem palavras, que remonta a um mundo não verbalizável? À simples experiência
imediata faltaria a palavra que lhe dá sentido, e a pura entrega ao imaginário cairia numa verbalização irredutível à experiência. A primeira nos fecharia numa
linguagem sem mundo, mentindo à realidade 61 .

Arriscamo-nos a sugerir que este fracasso pode, de igual modo, ser interpretado como
uma espécie de mutação: só através do malogro da linguagem, nos seus moldes quotidianos, poderemos nós aproximar-nos desse universo mais íntimo que se nega a tudo quanto foi pré-estabelecido.
Perante a indescritível singularidade do Outro, o escritor rasga, numa tentativa de partilhar o atípico, os limites da linguagem-padrão, criando uma língua-outra capaz de atravessar as fronteiras
do já expresso. Miguel Serras Pereira fala-nos da índole metamórfica ou, se quisermos, do carácter
maleável da linguagem, definindo-a como “metamorfose ontológica que se faz traduzindo em si
própria outra coisa e traduzindo-se noutra coisa a si própria 62 ”. A linguagem é, com efeito, passível
de ser manejada e, nesse seu manusear, ela remete, não apenas para uma novidade nascente, mas
ainda para uma identidade em constante revolução. Ainda nas palavras de Nunes:
60 . Ibid., p. 137-138.
61 . nunes, Benedito, “Introdução do coordenador”, op. cit., p. xxvii.
62 . peReiRa, Miguel Serras, Da língua de ninguém à praça pública, Lisboa, Fim de Século, 1998, p. 23.
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Em A Paixão segundo G. H., a consciência da linguagem enquanto simbolização
do que não pode ser inteiramente verbalizado, incorpora-se à ficção regida pelo
movimento da escrita, que arrasta consigo os vestígios do mundo pré-verbal e as
marcas “arqueológicas” do imaginário até onde desceu. G. H. tenta dizer a coisa
sem nome, descortinada no instante do êxtase, e que se entremostra no silêncio
intervalar das palavras 63 .

Diante de uma experiência de “outramento”, a própria linguagem deverá reinaugurar
os seus sentidos consuetudinários, a fim de melhor poder assinalar a presença de uma entidade em
perene atualização. Trata-se de não limar as arestas do mundo para o fazer entrar em retesadas
gavetas, aquarelando, pelo contrário, o horizonte da língua, para que esta possa assumir renovadas
tonalidades. Recorrendo, uma vez mais, às palavras de Mendes de Sousa:
Cada sintaxe nova é então reflexo indireto de novos relacionamentos, de um
maior aprofundamento em nós mesmos, de uma consciência mais nítida do
mundo e do nosso mundo. Cada sintaxe nova abre então pequenas liberdades.
Não as liberdades arbitrárias de quem pretende variar, mas uma liberdade mais
verdadeira e esta consiste em descobrir que se é livre. Isto não é fácil. Descobrir que se é livre é uma violentação criativa. Nesta se ferem escritor e língua.
Qualquer aprofundamento é penoso. Ferem-se mas reagem vivos 64 .

A originalidade da língua de cada autor é indicativa de uma experiência muito particular do mundo — ou, se quisermos, de um mundo que se exprime de maneira muito sua através
de quem escreve. E essa liberdade linguística, que cada qual toma a fim de melhor poder aludir a
uma singular e interna vivência, é a certeza de que tanto a palavra quanto aquele que a pronuncia
se mantêm vivos numa eterna inovação. Em jeito de síntese, neste quarto momento da aventura
literária, o escritor reconhece a superficialidade de todos os a priori sobre si e sobre o mundo edificados. Perante a reconhecida futilidade dos conceitos, e face a uma experiência ética a-linguística
e metamórfica, o autor questiona a legitimidade da linguagem, também ela criação humana, como
meio de partilha dessa sua experiência. Se, à primeira vista, a linguagem parece fracassar nessa sua
tarefa, ela não tarda a revelar-se como maleável, dando alguma margem de manobra ao escritor,
que assim a aproxima de uma sensibilidade em sílabas aflorando.
Poderíamos então perguntar: se a escrita profere de modo fragmentário o que interiormente se espraia, com que intuito a ela recorre o escritor? Jean-Paul Sartre apresenta-nos uma
resposta com a qual concordamos. Diz-nos o filósofo que a literatura é um apelo do autor ao leitor
para que este último em si faça (re-)existir a interioridade que o escritor de linguagem revestiu:
“tout ouvrage littéraire est un appel. Écrire, c’est faire appel au lecteur pour qu’il fasse passer à
l’existence objective le dévoilement que j’ai entrepris par le moyen du langage 65 ”. Diante da intrínseca incapacidade que a linguagem demonstra em retratar o objeto que por entre as sílabas se
esconde, incumbe ao leitor transcender, por via da sua liberdade, as palavras que pelo papel se
espargem, e nelas descobrir o mundo respirando-lhe dentro. Ainda nas palavras de Sartre: “chaque
63 . nunes, Benedito, “Introdução do coordenador”, op. cit., p. xxvii.
64 . sousa, Carlos Mendes de, Clarice Lispector. Figuras da Escrita, op. cit., p. 100.
65 . saRtRe, Jean-Paul, Qu’est-ce que la littérature ?, Paris, Gallimard, 2013, p. 53.
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mot est un chemin de transcendance 66 ”. A linguagem assume-se, em consequência, como janela (e
não como espelho) do outro lado da qual podemos aperceber algo maior do que ela própria. G. H.
não raro evoca um “tu” a quem pede ajuda na exposição de factos. Ora, esta figura poderá ser
equiparada com o leitor sartriano. Nunes corrobora esta suposição: “esse gesto dialogal dirigido a
um tu localizado na fímbria da narrativa, irrompe no solilóquio, como proposta de um pacto com o
leitor, considerado suporte ativo da elaboração ficcional — partícipe ou colaborador — que deverá
continuá-la 67 ”. A linguagem assume-se, com efeito, como meio através do qual comunicamos com
o outro ao sugerir-lhe uma inefável experiência interior. Atentemos numa das frases iniciais do
romance: “Estou tentando entender. Tentando dar a alguém o que vivi e não sei a quem, mas não
quero ficar com o que vivi 68 ”. Tendo vivido uma experiência que tão do fundo de si a trouxe e que
tão próxima do verdadeiro se lhe afigurou, a personagem deseja dá-la a conhecer. G. H. dirige-se,
então, à anónima figura nestes termos: “Desamparada, eu te entrego tudo — para que faças disso
uma coisa alegre 69 ”. Compete, assim, ao leitor dar vida às sugestivas palavras do autor e encontrar,
no imo do dizer, um qualquer sentido que remeta para a sua própria experiência interior. Sartre
chega mesmo a dizer-nos que a principal função do escritor é a de fazer com que determinado aspeto do mundo não seja ignorado, de tão importante que o mesmo se apresenta a quem o saboreou:
“Pareillement la fonction de l’écrivain est de faire en sorte que nul ne puisse ignorer le monde et
que nul ne s’en puisse dire innocent 70 ”. A escrita revela-se, deste modo, como via através da qual o
autor sugere aos outros aquilo que no fundo de si reconhece como essencial. E a atividade literária,
estando virada para a comunicação com o outro, está ligada à leitura, descobrindo nesta última o
seu próprio fim:
L’acte créateur n’est qu’un moment incomplet et abstrait de la production d’une
œuvre ; […] l’opération d’écrire implique celle de lire comme son corrélatif dialectique et ces deux actes connexes nécessitent deux agents distincts. C’est l’effort
conjugué de l’auteur et du lecteur qui fera surgir cet objet concret et imaginaire
qu’est l’ouvrage de l’esprit. Il n’y a d’art que pour et par autrui 71 .

Recorde-se, no entanto, que não só o leitor vai para além das palavras a fim de com
elas descobrir recônditos significados; o próprio autor mais aprende, à medida que escreve sobre
aquilo que experienciou, e cada frase escrita é uma nova perspetiva sobre uma sua vivência prévia. A escrita dá-lhe a conhecer as fronteiras da sua interioridade, transformando esta última ao
redesenhar-lhe os seus fluidos contornos. Por outras palavras, a atividade literária acaba, de certo
modo, por transcender a própria experiência ética, dando-no-la a (re)considerar sob o olhar de quem
se depara de frente com a opacidade das coisas que estão sendo diante de nós. Adriana Inês Martos
Stefens falará desta (re)consideração nestes termos:
G. H. precisa da forma escritural para compreender, apreender e formalizar a realidade vivenciada. Escrever, para G. H. é uma tentativa de reviver de forma poé66 .
67 .
68 .
69 .
70 .
71 .
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tica, pela escritura (forma), aquilo que experimentou (a barata). A experiência
da alteridade pode ser percebida na contraposição de G. H. em relação ao outro,
mas, somente a experiência da escritura consegue compreender o que viveu 72 .

Apesar de a escrita deixar, amiúde, espaços em branco por entre as sílabas do seu eclodir, ela parece, de igual modo, ser o mais próximo indício de uma realidade além-palavra. Conclui
Mendes de Sousa “[d]a obra de Clarice pode dizer-se que se constrói em torno de um princípio
introversivo; é da própria ideia de escrita como autognose que se parte para um aprofundamento
de estados interiores onde dificilmente se chega 73 ”.
Posto isto, vejamos de que modo os termos “paixão” — o qual remete para a paixão
de Cristo, isto é, para uma renúncia da forma humana em benefício de uma ascensão espiritual —
e “escrita” poderão estar associados. Já mais atrás testemunhámos que é tão-somente através do
esfarrapar dos quotidianos sentidos da linguagem que poderemos apontar para o silencioso amor
entre todas as coisas. Devemos assim purgar-nos de todas as humanizações, pregando na cruz a
imagem à medida da qual fomos pronunciando as coisas pelo nome, não pela substância. E deixar
apodrecer nessa cruz o ilusório reflexo da vida, qual serpente deixando para trás a sua decadente e
sequiosa pele. “A condição humana é a paixão de Cristo 74 ”; e a condição literária é a expiação das
ilusões do pensar à escala do Homem, que se quer centro a partir do qual tudo o resto se define e
qualifica. E, graças a essa desistência do sentido comum das coisas, o escritor inaugura uma nova
maneira de ver o que à sua volta se manifesta. Escrever é estipular, pela rebeldia do ato criativo,
que o mundo, essencialmente Outro, encerra em si mil e uma possibilidades.
Em jeito de conclusão, vimos de que modo os cinco momentos da aventura literária
se apresentam ao escritor. O primeiro momento, a solitude, é o silente instante em que o escritor
se coloca face ao seu próprio sentir de a priori despido, fazendo-se tela em branco sobre a qual o
mundo, renovado, se pousa. O segundo momento é o surgir do Outro, ou melhor, o alvorecer de
um mundo ao qual foi retirado todo e qualquer adereço, não tendo nele restado senão o coração
da vida em amor latejando. O terceiro momento, a experiência ética, é o reconhecimento de que
esse ser informe, não definível (esse mundo exterior à palavra-convenção), é a verdadeira essência
de todas as coisas. Face a esta conclusão, o quarto momento assume-se como o desabar do “eu”,
o ruir de todas as montagens fabricadas para contarmos a vida de uma só maneira. Perante a
falsidade de um mundo partindo de uma perspetiva enviesada, a linguagem, que se quer sugestão
do vivenciado, terá de se expandir ao ponto de em si poder abarcar a presença do alheio. A quinta
e derradeira parte, o ato escritural, é então o momento em que, não somente para partilhar, como
também para melhor entender, o escritor se deixa levar pelas palavras moldadas ao sabor da sua
experiência. E ainda que a tarefa do escritor pareça acabar na escrita, a mesma encontra o seu fim
último (à semelhança do seu recomeço primeiro) na leitura, através da qual o leitor, por via do seu
próprio interpretar, (re)cria sugestivos sentidos. É por isso que a aventura literária é um reabitar-se
72 . stefens, Adriana Inês Martos, “A escritura como manifestação epifânica do encontro de alteridades em
A Paixão segundo G. H., de Clarice Lispector”, XI Congresso Internacional da ABRALIC (13 a 17 de julho
de 2008, USP — São Paulo, Brasil), “Tessituras, Interações, Convergências”, p. 1. 26 de janeiro de 2022
abralic.org.br/eventos/cong2008/AnaisOnline/simposios/pdf/077/ADRIANA_STEFENS.pdf
73 . sousa, Carlos Mendes de, Clarice Lispector. Figuras da Escrita, op. cit., p. 508.
74 . lispectoR, Clarice, A Paixão segundo G. H., op. cit., p. 137.
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sem si próprio: por ser uma constante reconsideração do mundo sob um olhar desumanizado, não
egocêntrico, sempiterno sentir da pulsação das coisas em nós, que as ficcionais cascas da banalidade
tão profundamente ocultaram.
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O corpo e suas sensações:
uma leitura da poética
de Maria Teresa Horta
Fabio Mario da Silva
Universidade Federal Rural de Pernambuco

Resumo: Analisando o conjunto da obra poética de Maria Teresa Horta, percebemos que
uma das chaves de leitura de sua poesia diz respeito ao uso dos cinco sentidos, como melhor
maneira de evidenciar as sensações do eu lírico,
que exibe o corpo feminino e o corpo de um outro desejado, na tentativa de busca de realização
e experimentações de prazer. Nosso objetivo
é, a partir dos estudos de Merleau-Ponty e de
Borges Filho, além de apresentarmos algumas
considerações da crítica horteana, observarmos
o uso das sinestesias e sua relação com o corpo
através de uma análise da poesia da escritora.
Apontaremos como o corpo é a principal chave
de leitura para se ler a obra de Maria Teresa
Horta.

Palavras-chave: Literatura Portuguesa, autoria feminina, corpo, sensações, Maria Teresa
Horta.
Résumé : En analysant l’ensemble de l’œuvre
poétique de Maria Teresa Horta, nous constatons que le recours aux cinq sens constitue le
meilleur moyen de mettre en évidence les sensations du moi lyrique, qui met en scène le corps
féminin et le corps d’un autre désiré, en quête
d’épanouissement et de plaisirs. À partir des
études de Merleau-Ponty et de Borges Filho, et
en nous appuyant sur quelques considérations
issues de la critique sur l’auteure, nous nous intéresserons à l’usage de la synesthésie et à son
rapport au corps à travers une analyse de la
poésie de l’écrivaine. Nous montrerons la façon
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dont le corps constitue la principale clé de lecture de l’œuvre de Maria Teresa Horta.

Mots-clés : Littérature portugaise, écriture des
femmes, corps, sensations, Maria Teresa Horta.

Na poesia de Maria Teresa Horta, os versos têm “êxtase” e as palavras têm “pele” 1 ,
revelando que o corpo é um ponto central do debate em torno de sua obra. Evidentemente, muitos
outros críticos já apontaram o corpo como componente essencial na obra de Horta, observando
até, através da análise do poema “O corpo”, de Educação Sentimental, como refere Conceição Flores,
que a “anatomia do corpo feminino é guiada pelo tato” 2 . Lembremo-nos que a própria Teresa Horta
organiza uma obra intitulada As Palavras do Corpo, demarcando, assim, o ponto central de leitura
de toda a sua obra associada ao erotismo, tema que, por sua vez, se interliga aos cinco sentidos
como ativadores deste corpo ou dos corpos desejados.
Maria Teresa Horta elaborou assim uma poética do uso das percepções, fazendo-a através da confluência de sentidos, traço essencial para perceber como a sua poesia se constitui a partir
de afetos, de sentimentos e de sensações que levam o “eu” lírico a interrogar-se constantemente
sobre o seu lugar no mundo, nomeadamente em relação dialética com um “tu” que lhe desperta
e lhe aguça os cinco sentidos. Isso porque, como constatado por vários investigadores, o corpo,
essa âncora de todos os sentidos, tem deveras importância no conjunto de sua obra, seja pelo posicionamento feminista e de revide em relação às normas sociais conservadoras, seja como ponto
de ebulição e interligação com o seu discurso feminino que expressa um corpo que toca, degusta,
cheira, escuta e vê.
Essa poética vai dialogar com as reflexões do filósofo Merleau-Ponty, que pensa, na
sua obra Fenomenologia da Percepção (2006), os processos perceptivos corporais, a sua inserção
e a sua relação com o mundo, bem como as maneiras pelas quais o sujeito se constitui perante
esse mundo e o “outro”. Trata-se daquilo que o filósofo refere como a capacidade de perceber
verdadeiramente o mundo e a si mesmo. E essa percepção que o sujeito tem de si e do “outro” é
constituída então através do seu corpo ou, mais especificamente, através dos cinco sentidos (visão,
audição, olfato, tato, paladar). Ou seja, para Merleau-Ponty, a essência operacional da percepção
se faz através do corpo, que não seria apenas um objeto, mas uma extensão do próprio mundo que
cerca o indivíduo: “Considero meu corpo, que é meu ponto de vista sobre o mundo, como um dos
objetos desse mundo” 3 . Assim, o corpo, ao mesmo tempo que transforma o mundo por meio da
percepção, é transformado por meio de tudo o que percebe.
Por seu turno, também Borges Filho 4 refere que os cinco sentidos apontam a relação do
sujeito consigo e com o espaço circundante. Contudo, o crítico nos alerta que é deveras complexa
a variação da sensação e da percepção para cada sujeito, pois acredita que “apesar de os sentidos
1 . hoRta, Maria Teresa, “À queima-roupa”, Estranhezas, Lisboa, Dom Quixote, 2018, p. 24.
2 . floRes, Conceição, “‘A geografia mais próxima’: o corpo na poesia de Maria Teresa Horta”, O Sentido
Primeiro das Coisas. Ensaios sobre a obra de Maria Teresa Horta, 1° vol., Natal, Escribas, 2015, p. 155.
3 . meRleau-ponty, Maurice, Fenomenologia da Percepção, 3a ed., São Paulo, Martins Fontes, 2006, p. 108.
4 . Cf. boRges filho, Ozíris, Espaço e Literatura: introdução à topoanálise, São Paulo, Ribeirão Gráfica e
Editora, 2007, p. 72.
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serem os mesmos e, mesmo que os estímulos sejam os mesmos, cada pessoa percebe a realidade
diferentemente” 5 , distinguindo, assim, por exemplo, as noções de agradável e desagradável. O crítico considera o tato como um dos sentidos que representa um “receptor imediato” — justamente o
de maior predominância na obra de Teresa Horta, dada a experiência e a necessidade do “eu” lírico
estar próximo ao objeto/espaço/sujeito. Lembrando-nos que o tato não apenas se refere ao toque
com as mãos, mas abrange o corpo inteiro, a pele, órgão responsável pela captação de sentidos em
determinado espaço/temporalidade.
E como trabalha a poética de Maria Teresa Horta essa relação da percepção de si e
do outro, a partir do corpo e de suas sensações? Maria João Reynaud já notara que, realmente,
A Dama e o Unicórnio é a obra que melhor expressa a relação dos cinco sentidos com a poesia de
Maria Teresa Horta: “como se sabe, cinco das tapeçarias alegorizam os cinco sentidos — o gosto,
o olfacto, o ouvido, o tacto, e a vista —, sendo o gesto da Dama que, em cada uma delas, permite
a sua identificação (detalhe revelado numa bela sequência do livro)” 6 . Efetivamente, devido à sua
composição multissemiótica (livro escrito e imagem, cd de áudio e trabalho gráfico, que juntos
se harmonizam para aguçar os sentidos do leitor), A Dama e o Unicórnio é uma obra que intui
uma conectividade interartes e, por isso mesmo, entre todos os sentidos, como forma de melhor
experienciar esse objeto-livro:
Os sentidos
Estes são os fios
da ardidura entrançando
a Visão com o Olfacto
Entrelaçando os sentidos
cada um no seu aposto
o Tacto, o Paladar, a Audição
E os desejos interditos
os olvidos, os silêncios
doces anseios malditos 7

Maiuscular os cinco sentidos é uma maneira de lhes conferir real autonomia e destaque
na obra. Por isso, não é por acaso que estas características vão também permear, frequentemente,
as outras obras poéticas de Maria Teresa Horta (como mais adiante observaremos) e vão ser de real
valor para se entender as interpretações que o “eu” lírico faz de si, através das sensações do seu
corpo.
5 . Ibid., p. 69.
6 . Reynaud, Maria João, “Algumas reflexões sobre A Dama e o Unicórnio, de Maria Teresa Horta”, in Flores,
Conceição, O Sentido Primeiro das Coisas…, op. cit., p. 216.
7 . hoRta, Maria Teresa, A Dama e o Unicórnio, música António de Sousa Dias, Lisboa, Dom Quixote, 2013,
s. p.
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Podemos perceber que, em muitos poemas, o paladar, o olfato e o tato se misturam
como forma de expressar aprazimento ao sujeito poético, num tom multissinestésico: “A macieza
do teu / fruto / Da pele do fruto do teu hálito / Desfruto / as tuas mãos e o hálito leve / e tão
frequente” 8 . Em outros versos, ativam-se as sensações de regozijo e acolhimento, de um “cheiro”,
de um sentir que, apesar de não experienciar mais esse odor, recorda-o, resgatando uma percepção
de uma fase da vida do “eu” lírico — “Torno a lembrar / o cheiro / das tuas pernas / de menstruação /
acesa / quando à noite / te debruçavas no meu berço” 9 e “A tua pele, o teu cheiro / onde sempre
furtivo / o meu sonho se aninhava” 10 . A saudade expressa-se através da recordação de certos olhos
e dedos: “que dos teus olhos / amor / ou dos teus dedos / sem a memória deles / não concebo” 11 e
“Continuo alembrar / o teu / cheiro” 12 .
Vejamos, por exemplo, o poema “Caminho”, de Invocação do Amor, no qual as palavras
deslizam na língua e são como “leite / ou saliva” 13 . Assim, deparamo-nos com uma poesia que nos
apresenta um certo “sabor do amor”: “o teu sabor / na minha língua” 14 , e ainda “como a tua boca /
é doce / no cimo das minhas pernas” 15 . Essa sede, ativada pelo desejo carnal, transfigura-se numa
cena na qual os líquidos saciam o “eu” lírico em busca de prazer: “Beber devagar o meu / desejo” 16
e “Bebi de ti / o suco do teu corpo” 17 . Há uma imagem que representa a boca posta no órgão sexual
feminino: “Digo da boca do corpo / uma rosa a língua lenta / e o suco da garganta” 18 . É um órgão
exaltado em quase toda poesia de Teresa Horta, por isso necessitando ser descrito e cantado: “uma
rosa de fogo / incendiada / de lábios mansos fechados sobre a língua / De sucos doces / e de licores
que cavam / esse outro gosto travado sobre a língua” 19 .
Aliás, a relação sexual, as experimentações e fruições de prazeres baseiam-se nessas
experiências sensoriais e, mais uma vez, o paladar, esse “sabor do amor”, é cantado sem nenhum
tipo de tabu: “O sabor do esperma / dos anjos que imaginam / a-mar / as águas / uterinas” 20 . Tratase de uma necessidade vital à “degustação” do objeto de desejo que se transforma na boca de um
amante/amado/desejado: “Morro de sede perto dos teus lábios / de ti quero ir bebendo / e ficar
louca” 21 . Há também uma imagem de uso sinestésico: um instrumento musical, por exemplo, não
ativa a audição, mas o olfato “a nossa voz / tem o sabor das harpas” 22 .
A poética de Maria Teresa Horta se caracteriza por uma constante busca por um “tuAmante”, no desejo de ter, por um lado, a posse do corpo deste amado, e por outro, na fusão desses
8.
9.
10 .
11 .
12 .
13 .
14 .
15 .
16 .
17 .
18 .
19 .
20 .
21 .
22 .
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Id., “Capítulo VI, 6”, Poesia Reunida. Minha Mãe, meu Amor, Lisboa, Dom Quixote, 2009, p. 573.
Id., “Adormecias no meu braço”, Poesia Reunida. Minha Mãe, meu Amor, op. cit., p. 579.
Id., “Pressa enredada”, Paixão, Lisboa, Dom Quixote, 2021, p. 30.
Id., “Já”, Poesia Reunida. Candelabro, Lisboa, Dom Quixote, 2009, p. 248.
Id., “O teu cheiro”, Paixão, op. cit., p. 82.
Ibid., p. 146.
Id., “Saliva”, Poesia Reunida. Amor Habitado, Lisboa, Dom Quixote, 2009, p. 170.
Id., “Rosa”, Poesia Reunida. Minha Senhora de Mim, Lisboa, Dom Quixote, 2009, p. 349
Ibid., p. 344.
Id., “Face a Face”, Poesia Reunida. Educação Sentimental, Lisboa, Dom Quixote, 2009, p. 377.
“A boca do corpo”, ibid., p. 416.
hoRta, Maria Teresa, sem título, Poesia Reunida. Rosa Sangrenta, Lisboa, Dom Quixote, 2009, p. 601.
Id., “XI”, Poesia Reunida. Os Anjos, Lisboa, Dom Quixote, 2009, p. 525.
Id., “Carmim”, Poesia Reunida. Inquietude, Lisboa, Dom Quixote, 2009, p. 776.
hoRta, Maria Teresa, “Intimidade”, Poesia Reunida. Cidadelas Submersas, Lisboa, Dom Quixote, 2009,
p. 121.
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corpos (“Sempre misturámos / os corpos / um no outro / prazer desejo / e paixão” 23 ). Em alguns poemas, observa-se a procura da liberação dos líquidos exalados do corpo de outrem, principalmente
no ato sexual, que lhe aguça o paladar:
Corpo Todo
No íngreme da língua
o sangue e o leite
Quando trato a paixão
com o corpo todo
o prazer de provar o doce
e o lodo
O esperma sobre o dorso
a boca desdobrada
as unhas debruçadas no pescoço 24

Como podemos observar em “Corpo Todo”, e em tantos outros poemas de Horta, o
“eu” lírico “alimenta-se” desse corpo desejado, numa relação metafórica “canibalística” de um corpo
que, para existir, necessita dos sabores desse outro corpo que possui diferentes gostos — pêssego,
tangerina, limão, damasco, canela, framboesa, pão, cravo, chocolate, etc. 25 . Justamente por isso, o
“eu” poético revela a necessidade corporal desta figura que lhe desperta exaltação sexual, apego e
paixão: “O meu corpo: guloso / do açúcar da tua boca” 26 . Eis, pois, uma constante reflexão sobre
o corpo fisiológico humano e o corpo do poema, elementos que devem dialogar na construção da
obra horteana: “Quando o corpo é corpo ou se torna corpo / na ponta dos meus dedos / o desenlaça
e estendo, o invento e faço” 27 .
Recordemos ainda que as alusões às figuras de apreço ao “eu” lírico expressam os seus
desejos através do uso das sinestesias, recuperando aquilo que o filósofo Merleau-Ponty adita: é
através dos cinco sentidos que percebemos verdadeiramente o mundo ao nosso redor e a nós mesmo.
É exatamente essa dinâmica que encontramos na poética de Teresa Horta: o cheiro, o toque, ativam
lembranças, mas, ao mesmo tempo, deparamo-nos com uma poesia líquida na qual figuram lexemas
como mel, suco, menstruação, leite, suor, esperma, sangue; que, elaborando uma singular poética
do erotismo, esses lexemas apontam-nos algumas imagens importantes em sua obra, como, por
exemplo, a do prazer, a da lascívia, e a da realização sexual. Assim, o olfato, em muitos casos, é
ativado pelo exalar dos líquidos corporais:
Os cheiros

23 . Id., “Avidez arrebatada”, Paixão, op. cit., p. 36
24 . Id., Poesia Reunida. Só de Amor, Lisboa, Dom Quixote, 2009, p. 716.
25 . Cf. id., “Corpo”, p. 717 e “Sabor”, p. 721 contidos em Poesia Reunida. Só de Amor; e “As axilas”, em Poesia
Reunida. Educação Sentimental, op. cit., p. 407.
26 . Id., sem título, Poesia Reunida. Só de Amor, op. cit., p. 724.
27 . Id., “O esplendor do corpo”, Estranhezas, Lisboa, Dom Quixote, 2018, p. 127.
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Os cheiros interiores
do corpo
A musgo
A líquen
A raízes perdidas
A cuspo
A vagina
A águas paradas levemente aquecidas 28

O olfato ativa também lembranças da memória e de sua relação com a figura materna —
“Respirar-te o sangue / […] / Respirar-te o mover” 29 —, desencadeando sensações de prazer extremos
— “Do odor toma o motivo / enovela-se e desmaia” 30 — e noções de agradável (com predominância)
e de desagradável (com pouca recorrência): “cheiro a demo e sujidade” 31 . Há também a identificação/reconhecimento, do amado/do “outro”, através do olfato, que aguça outras partes do corpo.
Os cheiros que emanam das partes do corpo são associados a certos tipos de perfumes/odores,
numa busca incessante de ativação desse sentido: “Amo os perfumes / torpes / que entontecem o
corpo” 32 . Já em Poemas do Brasil podemos observar os odores despertados pelo clima e paisagens
circundantes, como a mata atlântica brasileira 33 .
A audição pode ser ativada através de emoções, como nos versos dedicados a Leonor,
tataravó de Maria Teresa Horta: “Escuto o teu sentir / e não aceito / que acrescentes / silêncio a
nosso lado” 34 , ou pelos “ruídos selvagens” do Jardim Botânico do Rio de Janeiro 35 , experiência de
uma viagem feita por Teresa Horta que lhe mereceu a escrita de um livro. Aliás, a associação entre
a mata selvagem e os sentimentos dão também a tônica para o despertar auditivo em “Zunido”, no
qual se diz: “No carinho / há o zunido das abelhas / Na colmeia / do pulso” 36 . A vibração das abelhas
associada ao afago produz um som interligando-se às imagens de apego e a um sentimento de
carinho (que, nos versos, se associa à produção de um doce, o mel), fatalmente associados à audição
como melhor forma de expressão poética amorosa por essas andanças pelas terras brasileiras.
Já o tato, por meio do toque, adquire contorno importante também devido a essa necessidade de consumação física entre os corpos, bem como na composição da poética, na elaboração
dos versos: “o teu corpo / o meu corpo / e o corpo do poema / entre o gosto / o gozo, a escrita” 37 .
Por isso, as mãos assumem real importância nessa busca pela realização do prazer carnal feminino:
“a fome das mãos / do sal / sobre os seios” 38 . As mãos também podem assumir a função total
28 .
29 .
30 .
31 .
32 .
33 .
34 .
35 .
36 .
37 .
38 .
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Id., Poesia Reunida. Rosa Sangrenta, op. cit., p. 667.
Id., Sem título, Poesia Reunida. Minha Mãe, meu Amor, op. cit., p. 549.
Id., “Incêndio”, Poesia Reunida. Inquietude, op. cit., p. 809.
Id. “Inquisidor”, Poesia Reunida. Feiticeiras, op. cit., p. 844.
Id., “Perfumes”, Estranhezas, Lisboa, Dom Quixote, 2018, p. 126.
“Mata Atlântica”, 2009, p. 57.
Id., “Construção”, Poemas para Leonor, Lisboa, Dom Quixote, 2012, p. 32.
Id., “Jardim Botânico”, Poemas do Brasil, São Paulo, Brasiliense, 2009, p. 91.
Ibid., p. 47.
Id., “Os corpos”, Poesis, Lisboa, Dom Quixote, 2017, p. 127.
Id.,“Ausência”, Poesia Reunida. Espelho Inicial, op. cit., p. 48.
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do corpo ou apenas ser insinuadoras: “Há mãos que são / como corpos / e aquelas que se insinuam” 39 . Contudo, os dedos podem igualmente ser associados aos corpos celestes, como melhor
forma de construção de uma imagem intensa de prazer: “Os astros dos teus / dedos / a voarem
até à minha cintura / A vencerem o espaço / dos corpos” 40 . Aliás, Mônica Carvalho de Sant’Anna
observa que, em muitos poemas de Educação Sentimental, e que podemos estender a outras obras
da autora, no percurso da cartografia feminina, nos caminhos a serem apreendidos e explorados, é
“imprescindível o desenvolvimento do tato” 41 . A mesma autora refere também que “esse processo
interativo de ensino-aprendizagem é gradativo, os sentidos são valorizados no percurso preliminar
de (re)conhecimento do corpo feminino para uma prática amorosa/sexual” 42 .
Acreditamos que o poema intitulado “Invocação ao amor” consegue reunir o tato, o
olfato, o paladar e a visão como melhor maneira de exaltar a paixão e a relação amorosa:
Pedir-te a sensação
a água
o travo
aquele odor antigo
de uma parede
branca
Pedir-te da vertigem a
certeza
que tens nos olhos quando
me desejas
Pedir-te sobre a mão
a boca inchada
um rasto de saliva
na garganta
[…] 43

É invocada a sensação, pelo corpo, do ser que é desejado-amado. O jogo que se estabelece é o de clamar, insistentemente, como podemos observar na repetição e uso do verbo “pedir”. O
que se suplica é o desejo, ativado pelo paladar, olfato, tato e visão. Ou seja, em quase toda poética
de Teresa Horta os temas ligados ao amor, ao erotismo e à paixão são aqueles em que figuram com
mais afinco os ativadores sinestésicos como melhor maneira de expressão desse “eu” lírico sedento
da posse de “outro” corpo. Como vimos, para Merleau-Ponty, “É por meu corpo que compreendo
o outro, assim como é por meu corpo que percebo ‘coisas’” 44 ; mas, no caso da poética de Maria
39 . Id., “A medida que as mãos afirmam”, Poesia Reunida. Cronista não é Recado, op. cit., p. 265.
40 . Id., “Os astros”, Poesia Reunida. Só de Amor, op. cit., p. 696.
41 . sant’anna, Mônica A. Heloane Carvalho de, “O Corpo como topos de aprendizagem, prazer e erotismo:
uma leitura de Educação Sentimental”, in floRes, Conceição, O Sentido Primeiro das Coisas. Ensaios sobre
a obra de Maria Teresa Horta, op. cit., p. 379.
42 . Ibid., p. 380.
43 . Id., Poesia Reunida. Cidadelas Submersas, op. cit., p. 133.
44 . meRleau-ponty, Maurice, Fenomenologia da Percepção, op. cit., p. 253.
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Teresa Horta, essa reciprocidade dar-se-á entre o seu corpo e o corpo exterior, em pé de igualdade,
na busca pela equidade dos gêneros.
É uma poética que se fala com/pelo/através do corpo: “Digo-te a ti / nas mãos / a ti na
45
boca” . Por isso, a própria Maria Teresa Horta admite que é com o corpo, a paixão pela literatura
e os cinco sentidos, que ela produz as suas obras:
Porque construo
os meus livros
a partir do próprio corpo
com as mãos, os meus
sentidos
e o coração absorto 46

Em suma, só se reconhece e sente o corpo através desta experiência pessoal-sensorial
que, na poesia de Teresa Horta, é algo tipicamente feminino, de exaltação à liberdade corporal e
sexual das mulheres. São os sentidos que dão a ver o reconhecimento de si e do outro, a partir de
uma busca incessante pela descoberta de novos prazeres, pela reativação de experiências vividas
no passado e, certamente, pela melhor maneira de expressar a articulação poética entre o desejo
do “eu” poético e de um “tu” que é desejado. A obra traz e elabora sensações que são estimuladas
intencionalmente, buscando, na palavra poética, intensidade e duração. Constatamos, por fim, que
o tato, o paladar e o olfato predominam com mais frequência do que a audição e a visão. Verificamos,
igualmente, que a inscrição do sujeito poético no mundo — da voz poética no conjunto de obras de
Teresa Horta — vivencia, a partir desse objeto sensível que é o corpo, um processo de percepção,
construído, muitas vezes, através de metáforas e de figuras de linguagem que procuram enfatizar
uma consciência corporal (e sexual) de ser e estar no mundo.
Destarte, sentir é, para Maria Teresa Horta, um ato primordial de elaboração da escrita
poética. Sem a paixão e a desmesura, sua poética não existiria. O ato poético faz com que se vejam
“asas”, se ouçam “vozes” e se possa andar voando “na poesia” 47 . Por fim, à guisa de conclusão,
podemos notar que o tato, na expressão poética de Horta, não se prende apenas às mãos, mas diz
respeito ao sentir fenomenológico de todo o corpo: a pele é uma silhueta não apenas do corpo, mas
também (e muito mais) da identidade feminina.

45 . Id., “A ti”, Poesia Reunida. Cidadelas Submersas, op. cit., p. 86.
46 . Id., “Encontro”, Poesis, op. cit., p. 152.
47 . Ibid., “À Porfia”, p. 177.
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Érase una vez
1

Homenaje a Salvador Allende y al pueblo chileno

Érase una vez
un gran presidente
un pueblo valiente
un imperio prepotente
Érase una vez
un pueblo austral
sediento de libertad
y justicia social
Obreros y campesinos
marchando siempre unidos
pobladores y estudiantes
gritando adelante
Una fuerza social
de cordillera a mar
trayendo pan y libertad
justicia por vez primera
Para todos por igual
tierras, techo, educación
salud, honra y dignidad
agua, empleo, formación
esperanza e igualdad
Nacía lo que el mundo esperaba
revolución con democracia
lo que el imperio más temía

Figura 1. — Vicente Larrea, Chile se pone pantalones largos.

Afrenta para el pudiente
Imposible de aguantar
que el pueblo unido forje
una nueva sociedad
2
De repente una madrugada
tropa, almirantes y generales
sobre la nación inerme cayeron
en les estadios la encerraron
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De este golpe tan brutal urdido entre las sombras
murió el presidente fiel bajo las bombas
junto a su pueblo leal pero sin armas
A fuerza de tortura, exilio, muerte
generales, pacos y milicos
repusieron el orden antiguo
y con el cambio de constitución
de la libertad sellaron la suerte
Llegaron los Chicagos boys
de antemano preparados
con el cuento de Thatcher y Reagan
«Cuando los ricos lo acumulan
¡el dinero fluye luego hacia los pobres!»
Crecía, crecía el oro de los ricos
los pobres esperaban
crecían, crecían los fondos de pensiones
decrecían las jubilaciones

Figura 2. — Guillermo Núñez, El comienzo de la noche.

Se desmantelaban la salud la educación
crecían hambre miseria y droga
en las poblaciones
Rabia, miseria, intentos de rebelión
terror, represión, desaparición
se llenaban las cárceles
se multiplicaban los desaparecidos
Hasta miles de wawas fueron robadas a los pobres en los hospitales
Volvía en eco el grito desesperado
del poeta al fin de la guerra de España
«Niños, como vais a dejar de crecer» …
«¡Como vais a bajar las gradas del alfabeto
hasta la letra donde nació la pena!» 1
3

Cela s’appelle l’Aurore

Un día sin previo aviso
al cabo de tantos años
protestaron en el Metro los jóvenes
reprimidos y cegados por las balas
1 . César Vallejo. España, aparta de mí este cáliz.
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Harto de padecer el pueblo despertó
calles y plazas invadió
contra la violencia policial se levantó
y a las madres en la pena defendió
¡Que se acaben los años del mundo al revés
Al que nos habían condenado!
¡Que vuelvan los días de recobrar
Lo que nos habían robado!
Al pie de la cordillera
un chileno cantaba, cantaba un pastor
cantaba un minero con un pescador
y más abajo,
a la sombra verde del Gran Caupolicán
que heroico «entró en la muerte lenta de los
árboles» 2
entre baches y espinas
avanzaba el pueblo Mapuche, hacia su resurrección

Figura 3. — Valparaiso octubre 2019

¡Entretanto por calles y plazas
la voz de las mujeres se imponía
clamando justicia igualdad libertad
hasta que una de ellas llegue
a la alcaldía de Santiago de Chile!
Llegan ecos lejanos del Siglo XIX francés:
«Y nuestro reino llegará
cuando el acabe el vuestro
Pues ya se oye la revuelta que truena…» 3
Entre cacerolazos surge
«¡El pueblo, unido, jamás será vencido!» 4
Ayuda, Bolívar… “Los pueblos, unidos, jamás…”
Monique Blaquière Roumette,
Paris. Entre mayo 2020 y setiembre 2021.
2 . Pablo Neruda. Canto General.
3 . Chant des canuts. Texte écrit en 1894 par Aristide Bruant, à partir d’un chant interprété par les canuts
lyonnais lors de leur révolte de 1844.
4 . El Pueblo Unido Chili, 1970. Grupo Quilapayun et Sergio Ortega. Traduit en plusieurs langues. Appel à
la solidarité des humbles.
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Merci aux amis chiliens, Leo Paredes et Ricardo Parvex, pour leur précieuse collaboration.
Merci, au poète et au chanteur pour le chef-d’œuvre poético-musical, né de l’alliance entre l’humour
de « El lobito bueno » de José Goytisolo et la merveilleuse mélodie de Paco Ibañez, (qui, à force
de chanter dans ma tête m’a conduite vers ce petit texte dont j’ai emprunté aussi le titre).
Merci à Leo Paredes qui a demandé au Graphiste Vicente Larrea l’autorisation de reproduire cette
affiche, qui a fait le tour du monde, lorsqu’elle est parue en 1971, traduisant avec humour l’essence
d’un Chili inventant une vie nouvelle.
En nationalisant son cuivre, le Chili atteignait sa « majorité », conquérant son indépendance économique vis-à-vis de l’Amérique qui, jusque là, exploitait ses richesses minières presque sans contrepartie. D’où le rapport avec le rite de passage à l’âge adulte chez les jeunes garçons : « Le Chili met
ses pantalons longs » ! (figure 1)
Nous avons eu recours à Guillermo Nuñez et aux magnifiques livres où s’exercent à plein ses
talents de peintre et d’écrivain, disons aussi, de poète. Guillermo Nuñez, peintre, né à Santiago
de Chile, a reçu en 2007 le Prix National des Arts. Son courage, son audace et son humour,
valurent à ce grand artiste qui est aussi écrivain, d’être par deux fois détenu par la dictature. Dans
son œuvre ample et variée, il exprime avec une grande force plastique « les formes extrêmes de
violence exercées sur les corps ».
Nous reproduisons une de ses gravures intitulée « La nuit commence / El comienzo de la noche »
1962, pour illustrer la partie no 2 du texte espagnol (figure 2).
La partie no 2 du texte, traduit en français, reprend une des toiles peintes au Chili en 1974, peu
après sa première détention dans les souterrains de l’Académie des Forces Aériennes chiliennes et
à partir des dessins qu’il y avait ébauchés sur papier noir, El jardin de los jardineros / Le jardin
des jardiniers, connu du public en 1984, dans une première exposition à Niort.
Nous reproduisons la couverture de son livre d’artiste Nada más que la vida / Rien que la vie,
composé durant les années 2012 / 2013, le livre, par excellence, des tragédies du xxe siècle.
Trois photos illustrent, par des scènes de rue, le dynamisme du peuple chilien, aussi bien dans les
années Allende, texte en français, page 138 : photo de couverture du très beau livre de photographies de John Hall, intitulé « Mille jours ensemble », que dans les 2 parties no 3, qui reprennent
2 photographies, publiées par le groupe colinterparrainage@gmail.com, l’une à Valparaiso, en
octobre 2019, l’autre à Santiago, à la même date.
Pour notre plus grande joie les élections viennent de confirmer amplement ce dynamisme !
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Il était une fois
1

Hommage à Salvador Allende et au peuple chilien

Il était une fois
un grand président
un peuple vaillant
un empire omnipotent
Il était une fois
un peuple austral
épris de liberté
et de justice sociale
Ouvriers et paysans
avançant à l’unisson
bidonvilles et étudiants
criant tous en avant
Une force sociale
de la cordillère à l’océan
apportant pain et liberté
justice pour la première fois
Pour tous à égalité
terre logement éducation
santé honneur et dignité
eau emploi formation
espérance égalité

Fig. 4. — John Hall, Chile, 1970-1973.

Quel affront insupportable pour les puissants
un peuple qui s’obstine
par voies légales à créer
une nouvelle société
C’en était assez pour que s’élancent
d’un commun accord Kissinger et Pinochet.
11 septembre 1973
2
Sans prévenir un beau matin
troupe, amiraux et généraux
tombèrent sur le peuple désarmé
qui dans les stades fut enfermé
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Lors du coup d’état si brutal
qui dans l’ombre fut tramé
sous les bombes mourut le Président
près de son peuple loyal mais désarmé
A force de tortures, exils, exécutions
généraux, flics et militaires,
l’ordre ancien restaurèrent
et la liberté enterrèrent.
C’est alors que les Chicagos boys arrivèrent
pimpants bien préparés pour expliquer comment
selon Reagan et Dame Thatcher l’argent
« sur les pauvres ruisselle, évidemment,
lorsque les riches l’accumulent abondamment ».

Fig. 5. — Guillermo Núñez, El jardín de los jardineros.

L’or des riches croissait, croissait,
les pauvres attendaient,
les fonds de pension enflaient, enflaient,
les retraites s’effondraient
Tandis qu’en miettes volaient santé, éducation,
la faim, la misère et la drogue,
croissaient dans les « poblacions »
Rage, misère, éclats de rébellion
terreur, répression, disparition,
les prisons débordaient,
les disparus se multipliaient
Que dire de ces milliers de bébés
qui, aux pauvres, dans les hôpitaux furent volés ?
Comme un écho revenait le cri désespéré
du poète à la fin de la guerre d’Espagne
« Enfants, comme vous allez cesser de grandir…
« Comme vous allez descendre les degrés de l’alphabet
jusqu’à la lettre où naquit la peine. »
3

Cela s’appelle l’Aurore

Puis un jour sans crier gare
les jeunes se lancèrent en masse dans le métro
pour protester
en revinrent sauvagement réprimés
les yeux par les balles crevés.
Érase una vez
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Las de tant souffrir le peuple s’éveilla
envahissant places et avenues
il se dressa contre la violence policière
en soutien actif des mères désespérées
Qu’on en finisse avec ce monde à l’envers
auquel on nous avait condamné !
Que vienne le temps de reprendre
tout ce qu’on nous avait volé !
Au pied de la cordillère
un chilien chantait, ainsi qu’un berger
un mineur chantait de même qu’un pêcheur
et plus au Sud
à l’ombre verte du Grand Caupolicán
entré héroïque « dans la mort lente des arbres »
entre ronces et fondrières
le Peuple Mapuche avance vers sa résurrection.
Entre temps par les rues, par les places
la voix des femmes s’imposait
réclamant justice égalité et liberté
l’une d’entre elles parvint même
à se faire élire à la Mairie de Santiago.
Parviennent de lointains échos du xixe français
… « et notre règne arrivera
quand votre règne finira
car on entend déjà la révolte qui gronde ».
Au loin, on entend, le concert des casseroles, et
« Le peuple, uni, jamais ne sera vaincu ! »
À l’aide, Bolivar : « Les peuples, unis, jamais…
Monique Blaquière Roumette,
Paris, mai 2020 – septembre 2021.
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Fig. 6. — John Hall, Chile, 1970-1973.
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Fig. 7. — Guillermo Núñez, Nada más que la vida, portada.

Érase una vez
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Le texte précédent fut écrit avant les dernières élections chiliennes.
Nous ajoutons ces quelques strophes, pour saluer la performance exceptionnelle d’un pays qui,
en à peine deux générations, est parvenu à s’unir autour d’un jeune candidat, Gabriel Boric, en
répondant : Présent ! au vœu posthume de Salvador Allende.
El fuego nunca se apagó bajo las cenizas
en las que la dictadura dejo al pueblo chileno
y se conservó en las familias, en los barrios, en las misas
con una voluntad intacta con un coraje entero
y de esas brazas vino la llama
y en esas llamas se forjó la rebelión
como el verso se hace canción
que canta, denuncia y clama
Durante años Santiago sufrió día a día
injusticia, hambre, desempleo
Pero la esperanza conquistó la alcaldía
y los sueños le ganaron al miedo
Entonces el fascismo cual bestia herida
mostró colmillos y garras
amenazando con un nazi de utilería
Sin saber que Gabriel lleno de ganas
cincuenta años más tarde de nuevo vida daría
al sueño de Allende y de las masas
Se han abierto las grandes alamedas
Allende lo dijo con profecía
y medio siglo después ha vuelto a la Moneda
Eso no solo es política sino poesía
Poema con bombos y guitarra
con empanadas y canturreo
la victoria del pueblo ha sido clara
llena de sueño, esperanzas y desepar
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Pilar Carrera y Carmen Ciller,
Maternidades.
Políticas de la representación.
Mercedes Álvarez San Román
TECMERIN, Universidad Carlos III de Madrid

Referencia: Pilar CaRReRa y Carmen CilleR (eds.), Maternidades. Políticas de la representación.
Madrid: Ediciones Cátedra. 2021.

El libro Maternidades. Políticas de la representación (2021), editado por Pilar Carrera y
Carmen Ciller, explora diversas dimensiones de la maternidad a partir de cómo ésta ha sido representada en el ámbito artístico y cultural. A lo largo de sus nueve capítulos van aflorando cuestiones
históricas, religiosas, sociales, económicas, políticas o tecnológicas que han interferido e interfieren en la experiencia de ser madre. Las académicas que han participado en este proyecto colectivo
—todas ellas mujeres— se aproximan al objeto de estudio desde enfoques muy variados, integrando
en algunos casos la experiencia personal que sitúa su conocimiento, convirtiendo este volumen en
una herramienta útil tanto para un público universitario como general.
Este ensayo colectivo, como lo denominan las editoras, comienza su recorrido con un
capítulo dedicado al parto en tanto que “momento definitorio de la maternidad”. Carmen Arocena
Badillos se adentra así en el debate de candente actualidad sobre qué cuestiones biológicas convierten a una persona en madre. El desarrollo de la tecnología que permite que una mujer pueda gestar
Pilar Carrera & Carmen Ciller, Maternidades. Políticas de la representación.
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la prole ajena, lo que Arocena califica como “mal llamada gestación subrogada” (p. 14), la propuesta
de ley integral sobre la protección jurídica de las personas trans, que aboga por términos como
“progenitor gestante”, han modificado la concepción de la maternidad. Tras esta introducción, la
autora analiza en su artículo la representación del parto en la pintura y en el cine, así como algunas
de las reacciones que ha generado un acto frecuentemente elidido de las artes que, sin embargo,
está en el origen de la vida humana.
En el segundo capítulo, Nancy Berthier se plantea el objetivo de analizar la novedosa
y escasamente estudiada producción amateur de montajes humorísticos que circulan por redes
sociales y sistemas de mensajería instantánea conocidos como “memes”. Lo hace a partir de la
eclosión de ejemplos que provocó el confinamiento decretado a nivel gubernamental para combatir
la expansión del virus SARS-CoV-2 y que alteró la delicada conciliación laboral de muchas madres.
Berthier estudia el impacto que tuvo esta combinación del “trabajo productivo y reproductivo”,
cómo influyó el acompañamiento de sus hijos e hijas en la enseñanza a distancia, el burn out que
les pudo provocar esta situación, y por último las soluciones que se plantearon algunas de ellas para
sobrevivir a esta vorágine. Las conclusiones a las que llega es que en lo relativo a la maternidad los
memes han contribuido a “visibilizar una realidad, satirizar unas prácticas, servir de válvula de
escape y, tal vez, ir moviendo imaginarios” (p. 61).
Con un interés similar hacia la cultura popular y sus márgenes, Angels Bronsoms y
Rosa Franquet se centran en el punk y en las mujeres que participaron en este movimiento musical
rupturista, tanto en España como en el extranjero. Ante la escasez de publicaciones académicas
sobre este objeto de estudio desde esta perspectiva, las académicas han recurrido a la metodología
de la entrevista. Defienden que el desafío que supuso el punk para el canon femenino (y masculino)
implicó también una maternidad radical que activó un feminismo basado en la sororidad (p. 74).
Siguiendo la estela de los discursos oficiales y no oficiales, el capítulo cuarto indaga en
cómo la religión católica se ha relacionado con la maternidad a partir de las figuras de la Virgen
María, de María Magdalena y, en menor medida, de Eva. Pilar Carrera recurre a los textos bíblicos,
incluyendo los apócrifos, para estudiar cómo la maternidad ha contribuido a configurar y definir la
relación ambigua entre las mujeres, clave de la tradición judeo-cristiana. En sus conclusiones, apunta a la enunciación del discurso y a la autoridad de quien lo ha difundido para fomentar jerarquías
que asocian lo masculino con la objetividad y lo femenino con la subjetividad. Carrera plantea que
la maternidad, en tanto que acto teórico que permite el acceso a experiencias inusitadas y saberes
radicales, está estrechamente relacionada con el sometimiento de las mujeres.
Carmen Ciller, coeditora de este volumen junto a Carrera, recorre su propia experiencia como madre a través de textos y películas. El equilibrio entre la mujer como individuo con una
entidad propia y el peso de su función social como madre se estudia a partir del libro La femme
gelée (Annie Ernaux, 1981) y de las películas A Woman under the Influence (John Cassavetes, 1974),
Mi vida sin mí (Isabel Coixet, 2003) y Julieta (Pedro Almodóvar, 2016). Citando a Doris Lessing,
que defiende la necesidad de poder continuar con una carrera profesional siendo madre, y de Susan
Sontag, que estableció una serie de principios que le permitieran delimitar su función maternal preservando asimismo una parcela personal, Ciller observa la maternidad como experiencia “vinculada
a la empatía emocional y al paso de una determinada frontera” (p. 126).
La interrupción voluntaria del embarazo es el punto de partida de Giulia Colaizzi para
situar los discursos sobre la maternidad que circulan en un contexto político y social, como es en este
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caso el italiano. Tras un análisis lingüístico comparado sobre diferentes términos que se relacionan
con la procreación, la autora recoge la información descubierta sobre las prácticas de asociaciones
antiabortistas que, con el consentimiento de las instituciones y el desconocimiento de las mujeres
implicadas, realizan funerales de los fetos cuya gestación ha sido interrumpida. Esta vulneración
de la intimidad revela la tensión entre la legislación y la aplicación en lo relativo a los cuerpos de
las mujeres en un contexto de retroceso generalizado.
Este arraigo a la actualidad permite enlazar con el siguiente capítulo, dedicado a la
construcción de la maternidad en redes sociales y, concretamente, en Instagram. Eva Herrero Curiel
estudia cómo las madres tienen la capacidad de convertirse en emisoras, como blogger-moms o
mommy influencer, en estos espacios en los que, no obstante, generalmente reproducen o actualizan
discursos tradicionales. Todo ello está mediado por los intereses publicitarios. Se presentan como
madres ideales, lo cual acrecienta la frustración de quienes consumen este tipo de contenidos. De
la misma manera, los discursos alternativos son objeto de críticas de algunas usuarias “que ven
inaceptables otras opciones o maneras de afrontar la maternidad” (p. 172).
La producción televisiva de thriller se postula, como defiende Charo Lacalle, como un
espacio en el que tienen cabida representaciones alternativas de la maternidad, como la de la “madre
imperfecta”. Así lo argumenta en el artículo centrado en la serie Néboa (La 1, 2020), pero en el que
también la compara con Hierro (Movistar+, 2019) o La caza. Monteperdido (La 1, 2019), así como con
producciones internacionales. Este género se erige como un bastión que cuestiona el new momism,
término con el que Susan Douglas y Meredith Michaels (2004) describen las prácticas, normas e
ideales que perpetúan estándares de perfección inalcanzables bajo el halo de una celebración de la
maternidad (p. 178).
Margarita Ledo Andión cierra esta publicación colectiva con un artículo sobre “el latente deseo de insumisión” en lo relativo a la relación madre-hija (p. 201). Para ello, parte del retrato
familiar de los Thompson, de la exposición de fotografía Who’s Looking at the Family? (Barbican
Art Gallery, 1994), en el que se ve a dos niñas que años más tarde matarían a su padre por abusar
de ellas, con el silencio cómplice de la madre. Le sigue un análisis del documental autobiográfico
Daughter Rite (Michelle Citron, 1978) y de algunos textos de la obra de Marguerite Duras especialmente relacionados con la figura de la madre y del hermano (L’amant, 1984 y L’Éden Cinéma,
1977).
Esta publicación colectiva consigue así profundizar en los discursos sobre la maternidad
a partir de la producción literaria, cinematográfica, televisiva, fotográfica, teatral o publicitaria de
diferentes épocas de tal manera que se puedan vislumbrar con mayor claridad las tensiones que
confluyen. El carácter actual sitúa este volumen en el seno de los debates de esta tercera ola del
feminismo y aporta un cuestionamiento necesario destinado a resituar los discursos tradicionales.
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Cine, Turismo, Spania (1916-2015):
un siglo de historia a tres voces
Laura Grifol-Isely
Université de Franche Comté

Referencias: Antonia del Rey Reguillo (ed.), La huella del turismo en un siglo de cine español
(1916-2015), Madrid, Editorial Síntesis, Col. Historia, 2021, 220 pp. edición impresa (222 pp. formato
digital, acompañadas de un complemento de 31 pp. compuesto por un anexo cronográfico de 40
figuras y una bibliografía completa),
&
Antonia del Rey Reguillo (ed.), Antología del Cine turístico español (1916-2015), Madrid, Editorial
Síntesis, Col. Historia, 2021, pp. 468 [Formato digital].

Bajo la dirección de Antonia Del Rey Reguillo, la editorial Síntesis acaba de publicar
dos obras complementarias, La huella del turismo en un siglo de cine español (1916-2015) y Antología
del cine turístico español (1916-2015), con el objetivo de cubrir un siglo de historia de un cine de
ficción producido o co-producido por la industria cinematográfica española y en cuya trama se
percibe en mayor o menor medida «la huella» dejada por «el turismo» en el imaginario fílmico.
Rápidamente, lo que en un principio podría ser percibido como un designio relativamente sencillo,
se convierte en un trampolín para descubrir la naturaleza compleja del fenómeno turístico y las
miríadas de filamentos que entreteje con otras tesituras. Sincrónica y diacrónicamente consideradas, a través de dichas relaciones —las que el citado fenómeno mantiene con diversos factores —,
se perfila un siglo de historia cultural, política y social de España. Simultáneamente, desde perspectivas y metodologías plurales, los autores van cubriendo un amplio período del ideario turístico
regional/nacional/transnacional y cien años de historia de cine español.
Cine, Turismo, Spania (1916-2015): un siglo de historia a tres voces

149

Iberic@l, Revue d’études ibériques et ibéro-américaines

Figura 1. — Portadas

Concebida en parte como etapa preliminar al estudio de La huella del turismo…, fruto
de una previa delimitación del corpus de trabajo, la Antología… ha sido editada en formato digital
como complemento de consulta y base para futuros estudios. Con sus 468 páginas, ofrece datos
fundamentales sobre 211 películas que, de acuerdo con el criterio retenido, la presencia del turismo
en la trama, brindan una novedosa compilación de conjunto. Como fuentes, se han utilizado los
fondos de archivos fílmicos procedentes de la Filmoteca Española, la de la Generalitat Valenciana
y la de la Generalitat de Catalunya. De manejo fácil, a partir de un ordenamiento cronológico,
la Antología utiliza una estructura similar para abordar sintéticamente cada una de las obras. En
primer lugar, una imagen, en general procedente del cartel de la película, contiene ya en sí misma
una declaración de principios por parte de los autores como invitación a proseguir la tarea iniciada.
Imagen tras imagen, se propone aquí una recopilación muy apropiada para cualquier estudio sobre
la historia del cartelismo cinematográfico, acompañada de una serie de datos útiles para cualquier
investigador interesado por la historia del cine español, el imaginario social y/o por el turismo.
Igualmente, la claridad de la presentación hace de dicha Antología un material harto adecuado para
nutrir la curiosidad de todo lector que desee realizar un viaje virtual a través de cien años de filtración del «hecho turístico 1 » en la memoria colectiva 2 por medio del cine, o bien desee comprender
algunos de los resortes entre los que ha ido emergiendo la España contemporánea.
1 . Así es como lo denomina del Rey Reguillo, Antonia en la p. 11 de La huella... La misma autora alude a
ello bajo la consideración de «fenómeno», ibid., p. 12, del mismo modo que nieto feRRando, ibid., p. 48,
lo cual se corresponde con la propuesta metodológica del grupo. De hecho, en la obra se entrecruzan un
tratamiento positivista del hecho turístico con una intención hermenéutica destinada a des-velar buena
parte del panel de contenidos que aparecen cuando nos internamos en el «fenómeno turístico».
2 . halbwachs, Maurice, La mémoire collective, Paris, Albin Michel, 1997.
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De entre los datos que aporta, además de los habituales en una ficha técnica, una serie
de palabras clave permiten ajustar las temáticas abordadas por la película. Se nos informa sobre
los espacios visitados, la relevancia del tema turístico, los idiomas utilizados, la modalidad (sol y
playa, ocio…) y el tipo de turismo del que se trata (exterior/interior/españoles en el extranjero).
Para terminar, se propone una sinopsis y un comentario: si muchos de estos emanan de la pluma
de Antonia Del Rey Reguillo (especialista en Comunicación Audiovisual, Universitat de València),
no menos consistentes son aquellos que provienen, por orden alfabético, de Eugenia Afinoguénova
(Literatura e Historia Cultural españolas, Marquette University, EEUU), Annabel Martín (Literatura
Comparada y Estudios de la Mujer, Género y Sexualidades, Darmouth College, EEUU.), Rosanna
Mestre Pérez (Filología Hispánica y Comunicación Audiovisual, Universitat de València) y Jorge
Nieto Ferrando (Comunicación Audiovisual, Universitat de Lleida).
A través de ellos, la Antología va mucho más allá de una mera compilación para establecer puentes con La huella del turismo, fruto de cinco años de investigación de los miembros
del grupo CITur (Cine, Imaginario y Turismo) arriba mencionados y de Sebastián Sánchez Castillo
(Comunicación Audiovisual y Publicidad, Universitat de València), también perteneciente al grupo.
Con sus dieciséis años de andadura desde su creación en 2005 bajo la iniciativa de Antonia Del Rey
Reguillo, el grupo CITur ha venido realizando diversos trabajos que han cristalizado en publicaciones tales como Cine, Imaginario y Turismo 3 , Turistas de película 4 , Viajes de Cine 5 o Turismo inducido
por el audiovisual 6 . El carácter internacional e interdisciplinar del grupo queda reflejado en la variedad de prismas y enfoques metodológicos a través de los cuales se observan y analizan las huellas
de «lo turístico 7 » en la cinematografía española realizada entre 1916 y 2015. Así, colectivamente, se
reúnen análisis textual, estudios culturales, estudios de género y una prominente investigación histórica sobre las políticas gubernamentales, el cine y el turismo. Combinando métodos cualitativos
y cuantitativos, el análisis de recursos estilísticos cinematográficos y la clasificación por tipologías,
cruzando datos y variables, aunando estadísticas y correlaciones, los autores ofrecen, del mismo
modo que lo haría el objetivo de una cámara, distintos puntos de vista desde los que abordar su
objeto de estudio. El resultado, como indica la editora, «una visión panorámica 8 » del «relato» que
«el cine español de ficción ha ido construyendo» «sobre el turismo».
Es de notar que la periodización se ajusta a las características intrínsecas observables
en las películas. Los acontecimientos históricos se mencionan en la medida en que permiten profundizar en el análisis del filme, mientras de este último se extraen las conclusiones que redundan
en un mejor conocimiento de nuestra historia. Pero también significa la aceptación de un principio
limitativo: 1916 y la película Sangre y arena de Vicente Blasco Ibáñez no pretenden representar un
3 . del Rey Reguillo, Antonia (ed.), Cine, Imaginario y Turismo. Estrategias de seducción, Valencia, Tirant
Lo Blanch, 2007.
4 . del Rey Reguillo, Antonia (ed.), Turistas de película. Sus representaciones en el cine hispánico, Madrid,
Biblioteca Nueva, 2013.
5 . del Rey Reguillo, Antonia (ed.), Viajes de Cine. El relato del turismo en el cine hispánico, Valencia, Tirant
Humanidades, 2017.
6 . nieto feRRando, Jorge, del Rey Reguillo, Antonia, maRtÍn fuentes, Eva (cords.), Turismo inducido por
el audiovisual. Revisión metodológica y propuestas de investigación transdisciplinar, Sevilla, Comunicación
Social, 2021.
7 . del Rey Reguillo, Antonia, La huella del turismo…, op. cit., p. 138.
8 . Ibid., p. 13.
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punto de partida originario, sino un componente clave, conservado y conocido, a partir del cual ha
podido establecerse con certidumbre la presencia de lo turístico en la trama. Del mismo modo, 2015
y la película Isla bonita (Fernando Colomo) con la que se cierra la Antología, no pueden entenderse
como marcaje de un punto y aparte, sino como la expresión del principio heurístico que rige en toda
obra que, con el ánimo de ofrecer una muestra lo suficientemente representativa, adopta como objetivo el estudio de un amplio espectro de producción cinematográfica simbólicamente significado
por un ciclo centenario.
Dividida en dos grandes partes, en la primera, titulada «Cine y Turismo: movilidad, Espacios, Estereotipos, Género, Políticas Turísticas y Film Commissions», el grupo explora las obras
del corpus a partir del eje elegido y una serie de variables que imprimen un zócalo común. En la
segunda, «El cine turístico español en sus etapas históricas», de corte marcadamente diacrónico,
como ya avanzaba Del Rey-Reguillo en su introducción, se procede a una división tripartita del
período: «el cine turístico previo al desarrollismo (1916-1958)», «el cine del desarrollismo, el tardofranquismo y la transición (1958-1982)» y por fin el «nuevo modelo turístico del período democrático (1982-2015)». A partir de ahí surge la necesidad de examinar las distintas configuraciones
que se han ido formando, las ideologías y objetivos detectables en las sucesivas políticas públicas,
la evolución en las «costumbres de la sociedad española 9 » y los modos de percepción/expresión de
identidades colectivas (español/extranjero), así como las distintas mutaciones que han acompañado
los cambios que se han ido produciendo en el «contexto sociopolítico 10 ».
Conviene subrayar que, partiendo de una praxis metodológica, poco a poco se nos van
revelando explícitamente los principios que la rigen, tanto por la libertad de enfoque que promueven como por las variables a tomar en cuenta a la hora de abordar las obras: relevancia, género,
diversidad idiomática, espacio, modalidades y tipos de turismo practicados por los personajes. Por
lo que a estos últimos se refiere, destaquemos una observación especialmente relevante: de entre
«las singularidades» que adquiere lo turístico en el cine español indicadas por Del Rey Reguillo,
cabe subrayar la aparición de una nueva categoría de turista, la del español que opta por destinos
en el extranjero. Claro reflejo no sólo de transformaciones culturales sino de importantes cambios
en la configuración socioprofesional, los sectores de actividad hacia los que se han ido decantando
mayoritariamente los españoles y la evolución global de los medios de transporte, este dato queda
corroborado por Sebastián Sánchez Castillo en su estudio estadístico. España ha pasado de ser un
país principalmente receptor de turismo extranjero a convertirse, sin abandonar su primera función,
en país emisor. A lo que conviene añadir las posibilidades que ofrece para el estudio de los cambios
en los comportamientos sociales la definición que nos da Del Rey Reguillo de la categoría «cine
turístico» como «conjunto de filmes que incorporan en sus tramas el hecho turístico 11 ».
Noción extremadamente abierta, permite superar las limitaciones de una concepción
ajustada únicamente a un cine que promueve el turismo y cuyas imágenes desfilan principalmente
con la finalidad de aumentar el atractivo de los lugares de rodaje. Si tal hubiera sido el caso, no
habría podido incluirse aquel cine que, sin dejar de centrar su trama en el hecho turístico, lo hace
desde una perspectiva crítica para con algunas de las modalidades que ha promovido la industria
9 . Ibid., p. 13.
10 . Ibid., p. 15.
11 . Ibid., p. 28.
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turística del siglo xx. A ello consagrará dos capítulos Rosanna Mestre en la segunda parte, mientras
dedica un capítulo de la primera al estudio de las Film Commissions y sus múltiples repercusiones
en el cine español. De entre ellas, el aumento en el número de rodajes y la actual tendencia a supeditar el cine a los emplazamientos y al turismo. Entretanto, Jorge Nieto nos muestra, con la ayuda
de las herramientas de análisis de la narratología cinematográfica, los procesos de conversión del
espacio en personaje, procesos en los que la primera década del siglo xxi también ha intervenido.
Baste recordar Vicky Cristina Barcelona (Woody Allen, 2008). Los amantes del cine encontrarán en
el capítulo «Narración, espacio y turismo» interesantes sugerencias para el análisis del tratamiento
del espacio en la filmografía turística. Destaquemos por ejemplo el trabajo del citado autor en torno
a la puesta en escena y la puesta en cuadro observables en numerosas películas en las que el espacio
cobra tal protagonismo que, o bien incide en la construcción dramática, o bien provoca digresiones
inhabituales, cuando no ambas. Su idea según la cual en los años sesenta «puede apreciarse una evolución desde el paraíso idílico hasta el espacio turístico agresivo 12 » no puede dejarnos indiferentes
y apela a profundizar en las transformaciones de la percepción del espacio turístico.
Paralelamente, Nieto Ferrando nos ofrece un recorrido crítico a través de las recurrencias tipológicas observables en la filmografía española. Por su parte, Annabel Martín consagra un
capítulo al estudio de los estereotipos de género y concluye que funcionan de manera compleja entrelazando destinos e imaginarios genéricos masculinos y femeninos. Así, subraya cómo los valores
femeninos que han actuado como vasos constrictores y modelo de feminidad han podido operar
simultáneamente como vehículo de domesticación del cuerpo social, transmitiendo un esquema
de conducta también compartido por el género masculino. En cuanto a Eugenia Afinoguénova, la
autora nos advertía desde el primer capítulo de la complejidad que encierra el estudio del turismo
desde la perspectiva de los estudios sobre la movilidad. En efecto, se plantea implícitamente un interrogante: ¿y si movilidad y estatismo no fueran opuestos sino complementarios? Como eco a una
pregunta no formulada de este modo, en la segunda parte Mestre vincula turismo e inmigración antes de recordarnos las nuevas exigencias que se afirman en lo que llama la época del «posturismo 13 »,
que quizá quepa definir como aquello que viene después de una creencia ciega en las posibilidades
del turismo como motor monolíticamente incuestionable de desarrollo y la tendencia a buscar una
mayor diversidad de la experiencia turística.
Para concluir, el cómo se han ido configurando los contornos relativamente cambiantes del imaginario cinematográfico turístico y qué significados complejos encierra, éstas y otras
son probablemente las cuestiones a las que los autores intentan dar respuesta. Para ello, invitan a
lanzar una mirada sobre los distintos jalones entre los que se articula un cine turístico en el que
lo «español», más que proceder a una redefinición esencialista de lo que recubre, se ve sometido a
un cuestionamiento crítico. En definitiva, como deja entrever Del Rey Reguillo, La huella del cine
viene a corroborar una de las intuiciones compartidas por un amplio espectro de especialistas de la
res fílmica: «la capacidad del cine para plasmar los usos sociales y su evolución 14 ».

12 . Ibid., p. 52.
13 . Ibid., p. 202.
14 . Ibid., p. 12.
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