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1. Introdução

1.1. Considerações gerais

Nosso interesse pelo trabalho do argentino Roberto Arlt e pela presença de

literatura hispano-americana abordou alguns desses elementos na obra dramática

desse escritor.

Essa primeira aproximação permitiu-nos observar que o grotesco no teatro

arltiano não era só a representação de situações e ações que levavam a criar efeitos

estruturador fundamental da obra, abrangendo ação, personagens, espaço cênico e,

sobretudo, a linguagem

A motivação deste trabalho está ligada a esse interesse pelo grotesco, agora já

como fenômeno produzido na linguagem e sua configuração dentro do discurso

narrativo de Roberto Arlt.

Levando em conta que a obra narrativa do escritor argentino é ampla - quatro

romances, dois livros de contos, dois relatos e alguns novos contos e crónicas

recentemente publicados - a delimitação do nosso trabalho representou uma escolha

difícil. Decidimos “pinçar” alguns exemplos, no caso das caracterizações gerais do

analisar

características do grotesco presentes na grande parte dos romances arltianos.

Analisamos também trechos do primeiro romance El juguete_rabioso para mostrar o

elementos grotescos em sua obra não é novo. Nossa dissertação de mestrado em

tragicômicos. Ele aparecia não como um elemento complementar mas como

2 Ao fim deste trabalho há um anexo no qual constam os textos do autor que são mais detidamente considerados.

as estruturas narrativas, por considerá-lo representativo de muitas

grotesco e das descrições de personagens e escolhemos o conto El jorobadito 2 para
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entrecruzamento de discursos. Separamos, analisamos e citamos vários trechos dos

romances Los siete locos e de sua continuação Los lanzallamas para expor algumas

das nossas observações.

Isso não significa que nas outras obras do autor não existam elementos

mesmo porque existe uma certa repetição temática e formal desses elementos. Por

isso, deixamos de lado o último romance El amor brujo, assim como muitos dos seus

contos.

Sobre o grotesco

fenômenos linguísticos presentes no discurso narrativo arltiano capazes de produzir

efeitos de sentido grotescos, e refletir sobre eles. A busca de uma perspectiva

discursiva para analisar esses fenômenos levou-nos a percorrer algumas trilhas que

convergem tanto no humor quanto nas formas do “quase-cômico ou quase-trágico”.

Assim foi possível determo-nos nos recursos de que se vale a narrativa para

desvendar, seja pelo humor, seja pelo trágico

ponto(s) de vista sobre o mundo, sobre a literatura e, sobretudo, sobre a própria

linguagem.

Levando em conta o momento em que o escritor argentino escreveu sua obra

- de grande instabilidade linguística por motivos que serão analisados no trabalho -,

consideramos importante determo-nos nas posições adotadas por Arlt, pois a escolha

considerados grotescos, pois eles são, a nosso ver, parte fundamental de toda a obra 

de Arlt. No entanto, os limites do trabalho não permitiram um estudo mais exaustivo,

ou pelo tragicômico, determinado(s)

Este trabalho se propõe a descobrir e descrever os elementos ligados a

de uma variante linguística, como a do espanhol rio-platense e de registros
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considerados de mau gosto e até agressivos e ofensivos, foi fonte de efeitos grotescos

no seu discurso narrativo.

conjunto de efeitos de sentido que remetem a uma trama a ser narrada (histórias,

situações, momentos) mas que, por sua vez, falam sobre os processos de criação, de

escrita, de leitura(s) e de outras vozes presentes a partir dos discursos sedimentados

nele.

O reconhecimento das especificidades do discurso de ficção a que dedicamos

o nosso trabalho levou-nos a refletir sobre a referencialidade e sobre a “ilusão de

referencialidade”, multiplicada (infinitamente?) tanto no processo de criação quanto

no de leitura, e também sobre quais são as armadilhas que essa ilusão produz, criando

efeitos de sentido grotescos. A “tirania” do referente conhecido por todos e sua crise,

que se esboçam neste século, levam-nos a colocar este tema como um dos motivos

pelos quais a obra do escritor argentino foi ignorada ou rejeitada por muito tempo.

narrativa arltiana um elemento constitutivo fundamental e uma fonte de efeitos de

sentido a partir da fragmentação e posterior restruturação do fragmentário para
« i ■

constituir um novo discurso que leva ao grotesco. A heterogeneidade é uma fonte

riquíssima de informação sobre a estruturação do discurso arltiano, principalmente

sobre os múltiplos discursos que circulavam na época e dos quais o escritor se utilizou

para sua criação. A partir dessa heterogeneidade presente na narrativa arltiana é

possível encontrar pistas importantes sobre os processos de leitura e, a partir deles,

sobre os processos de criação.

Também foi possível encontrar na heterogeneidade discursiva presente na

Centramos nossa leitura no discurso de ficção, considerando-o como um
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1.2. Questões prévias

1.2.1. O Tema

A publicação do primeiro romance do escritor argentino Roberto Arlt, El

juguete Rabioso, no ano de 1926, significou o início da narrativa urbana argentina

cujo centro, Buenos Aires, entrava na literatura como fratura de uma visão idealizante

e homogénea do espaço nacional marcado pela imagem rural do país em formação,

Significou também o começo de uma escrita marcada pela quebra dos cânones

estabelecidos, não só pela incorporação da linguagem popular, mas também pela

fragmentação da própria narrativa e pela presença de uma nova corrente que, dando

exteriores ao cenáculo literário, canonizado por uma sociedade e por uma cultura

marcadamente influenciadas pelas correntes literárias européias.

Embora a aparição desse primeiro romance não tenha sido compreendido na

época nos termos aqui colocados, já que a obra de Arlt foi resgatada, estudada e

revalorizada por gerações de leitores e críticos mais recentes,4 a publicação de Los

siete locos (1929) , Los lanzallamas (1931) e, posteriormente, seus livros de contos e

sua produção teatral, provas da presença de um Arlt jornalista e escritor participativo,

marcou a vida cultural argentina dos anos 20 30 e inícios dos anos 40 (o autor morreu

| 3 Trata-se d-a produção literária do século XIX que relata a vida e aventuras dos gaúchos habitantes da pampa 
argentina. A obra mais diíundida e conhecida da gauchesca argentina é o poema épico Martin_Fierro (1872-1879) de

| José Hemández, considerada por muitos críticos como ^1 poema nacional-
4 A critica literária argentina dedicou pouco espaço à obra de Arlt. A partir da obra de Raúl Larra Roberto Arlt el 
torturado_£1956) começou um movimento de reconhecimento que prossieguieu conin os críticos da revista Contorno., 
especialmente Oscar Masotta e David Vinas. Na atualidade, importantes escritores e críticos, como Ricardo Piglia. 
consideram Arlt uma refereéncia indispensável para o estudo da literatura argentina, ao lado de Jorge Luis Borges. 

5Sylvia Saítta (1994^15) observa que “la extrema visibilidad de Arlt como periodista y como escritor, la conciencia de

as costas à tradição, incorpora fragmentos e discursos provenientes de âmbitos

especialmente depois da aparição e vigência da chamada literatura gauchesca’.

em 1942).5
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Uma das questões pelas quais a obra arltiana foi deixada de lado, por ser

considerada como de mau gosto ou escasso valor estético, está no centro dos nossos

estudos: uma escrita na qual os elementos grotescos representam uma perturbação,

uma desordem, uma inquietude que incomoda, uma maldade capaz de fazer do

discurso uma arma que funciona, nas palavras do próprio Arlt, como “un cross en la

mandíbula

Alguns desses elementos presentes na obra de Roberto Arlt já foram estudados

por críticos cujas obras citaremos e/ou analisaremos no decorrer deste trabalho.

abordagens, deixar mais claros os mecanismos pelos quais o grotesco se toma uma

peça-chave para a leitura e interpretação da narrativa de Roberto Arlt.

1.2.2. O(s) Problema(s)

Examinar os elementos grotescos no discurso literário de Arlt implica

necessariamente analisar o conceito de grotesco com o qual trabalharemos, para

caracterizar, assim, o que chamaremos de um discurso grotesco. Para tanto,

partiremos de alguns questionamentos relacionados à existência: a) do conceito de

grotesco como valor e recurso estético dentro da arte e, em especial, da literatura; b)

de algumas regularidades que percorrem os discursos literários de uma época

,passíveis de serem definidos como grotescos e os respectivos recursos linguísticos

que produzem esses efeitos de sentido grotesco; c) da possibilidade de uma leitura

dos discursos grotescos como uma quebra na própria escrita, como uma estratégia

destinada a questionar o próprio instrumento expressivo - a linguagem.

tener una firma reconocida y una noción bien clara del poder simbólico de su escritura, reformulan fuertemente su 
inserción en la sociedad del Buenos Aires del treinta".

Entretanto, acreditamos que ainda é possível, a partir de novas reflexões e
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Tais reflexões conduzem-nos a uma aproximação dos conceitos de grotesco

mais adequados para esta pesquisa e a um trabalho analítico no interior do corpus - a

estratégias. Nesse trabalho analítico

analisaremos as sequências formais produtoras de sentido grotesco, não apenas pelo

que dizem, mas também pela representação que dão do enunciador, da língua e da

própria linguagem. Quando tratamos de representação, nesse caso, referimo-nos tanto

à representação subjetiva que os locutores - no caso da narrativa, do narrador e dos

personagens - têm da linguagem e que devem ser observadas nos seus discursos,

quanto ao imaginário presente nesses discursos, enquanto elemento constitutivo da

linguagem. Abordaremos, ainda, a exterioridade desse corpus, um espaço discursivo

que incide e condiciona a produção e a recepção desse discurso grotesco e que, em

termos gerais, chamaremos de “sociedade argentina” do começo do século vinte

(entre 1920 e 1940).

1.2.3. Algumas Posições Teóricas

Sem pretender examinar exaustivamente as definições de discurso existentes,

estabeleceremos alguns posicionamentos perante as múltiplas possibilidades de

aproximação dos conceitos atuais de discurso. Superando as limitações que a

linguística colocava, reduzindo sua análise à frase, consideramos, com Fiorin

todo, consideramos como fundamental colocar as condições de produção do discurso

- pois, como diz Pêcheux (1990:77), “um discurso é sempre produzido a partir de

- e, ainda, reconhecer a exterioridade. Assim, estaremoscondições dadas”

(1996:30) , que o discurso não é uma grande frase nem um conglomerado de frases, 

mas é um todo de significação, é o lugar onde se criam os efeitos de sentido. Nesse

narrativa arltiana e seus mecanismos e



10

inscrevendo o discurso como uma articulação entre o linguístico , o social e o

ideológico.

Nesse sentido, consideramos que a chamada Escola Francesa de Análise do

Discurso propicia, a partir da ampliação do quadro epistemológico, a inclusão dessas

discurso é produzido e que influem na

enunciação; os acontecimentos históricos, sociais etc., que aparecem como marcas no

discurso; a sua manifestação sócio-ideológica posta em evidência através dele.

No entanto, pensamos que não se trata de partir dos elementos históricos,

sociais, ou político-ideológicos para encontrar o sentido de um discurso, como já fora

determinado momento histórico ou social que é exterior ao próprio discurso 6. Como

propõe Eni Orlandi (1990:36), não se trata de partir da ideologia para o sentido, mas

de procurar compreender os efeitos de sentido que se produzem no discurso fazendo

para

formularmos a instância da enunciação, de acordo com o postulado por Maingueneau

(1993;32) visando enfatizar a preeminência e a pré-existência da topografia social

sobre os falantes que aí vêm se inscrever. É a partir desse lugar que o sujeito da

enunciação encontra a legitimação do seu discurso.

Por outro lado, consideramos, como vários teóricos da linguagem o fazem,

já-dito forma uma rede, uma matéria prima sobre a qual se criam novos discursos que,

por sua vez, funcionando de maneira diferente e aproveitando essa matéria prima,

6 No caso específico dos estudos críticos dedicados à obra de Roberto Arlt, é írequuente encontrar autores que 
consideram os personagens grotescos arltianos como transmissores da ideologia de sua classe-, independentemente de 
seu valor estético.

parte da prática discursiva. Nesse sentido, adotaremos o termo “lugar”

praticado pela análise sociológica, pois o discurso não é um reflexo de um

i

<-> I
' \

que o discurso não nasce do nada, mas se constrói sempre sobre discursos prévios. O

dimensões: as instituições em que o
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estes discursos prévios como Interdiscurso (Pêcheux 1988:162), ou seja, “esse todo

reinscrito no discurso que o sujeito produz a partir dele, dando-lhe já novos efeitos de

sentido.

Um pouco distanciado do campo da análise do discurso, porém indo muitas

partir dos postulados da pragmática e das teorias da enunciação inclinam-se a

examinar os estudos da linguagem como capazes de superar a visão que dela se tem

linguagem “permite construir e modificar as relações entre os interlocutores, seus

enunciados e seus referentes”.

Os estudos sobre a enunciação, realizados por Katherine Kerbrat-Orecchioni

(1993: 43), e a definição de sua problemática - “a busca dos procedimentos

linguísticos (shifters, modalizadores, termos avaliativos etc.) com os quais o locutor

enunciado,

explicitamente) e se situa

enunciativa)” - ajudaram-nos a circunscrever os nossos estudos e fomeceram-nos

valiosos elementos de análise. Foi precisamente dentro dos estudos da enunciação e

da tipologia dos discursos que delimitamos o campo específico de discurso literário,

caracterizado como um “desdobramento das instâncias enunciativas” (op.cit.: 221) o

que é de uma importância singular, pois trata-se de estudar a obra de um escritor que

usa frequentemente um narrador em primeira pessoa singular, o que levou muitos

vezes ao encontro dele, como diz Maingueneau (1993.20), os estudos realizados a

em relação a esse locutor (problema da distância

como um simples suporte para a transmissão de informações e consideram que a

imprime sua marca no na mensagem (implícita ese inscreve

complexo” das formações discursivas que constituem o “pré-construído” e que é

produzem outros discursos geradores de novos efeitos de sentido. Denominaremos



12

considerando sua obra como absolutamente autobiográfica.7 Embora seja difícil - ou

consideramos, com Orecchioni, que é indispensável separar o autor do narrador e o

narratário do leitor, pois no relato literário intervêm dois níveis diegéticos: o nível dos

actantes extradiegéticos autor-leitor, que são reais, mas linguísticamente virtuais, e o

lingilísticamente reais.

No campo da enunciação, o estudo da instância da instauração do sujeito e os

conceitos de debreagem enunciativa e enunciva, realizados por Fiorin (pp.cit. :41),

narrativo, levando em conta que se trata de romances geralmente com narradores em

primeira pessoa.

1.2.4. O(s) Sentido(s)

Como trabalharemos com o conceito de efeitos de sentido, consideramos

importante determo-nos nesta questão, pois se trata de um ponto fundamental para

estudar e entender a possibilidade de uma palavra superar a relação signo-sentido

aparentemente estável na língua dicionarizada e que se desestabiliza quando é tomada

numa situação de uso. Embora esse seja um tema já muitas vezes tratado e até

superado quanto à impossibilidade de considerar efetiva a estabilidade referencial,

assinalamos alguns conceitos sobre a importância que o tema tem para a análise

i

7Embora seja possível encontrar coincidências entre alguns fatos da vida do autor e a de alguns de seus personagens, 
especialmente do seu primeiro romance EI juguete rabioso, consideramos que essa aparente autobiografia é uma 
“trampa de leitura” à qual nos referiremos no decorrer deste trabalho.

nível dos actantes intradiegéticos (narrador-narratário) que são fictícios, mas

impossível, segundo Barthes - determinar quem fala num texto literário,

foram de grande utilidade para a análise dos efeitos de subjetividade no discurso

críticos a “confundirem” o personagem com o narrador e com o próprio autor,
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literária.

Frege (1978: 64-5) advertia já em livro publicado em 1892 que “a referência e

o sentido de um sinal devem ser distinguidos da representação associada a este sinal.

(...) Se a referência a um sinal é um objeto sensoriahnente perceptível, minha

representação é uma imagem interna, emersa das lembranças de impressões sensíveis

passadas e das atividades internas e externas que realizei. A representação é subjetiva:

a representação de um homem não é a mesma de outro. Disto resulta uma variedade

Fica claro, portanto, que a relação entre o sentido e sua referência está

permeada pelas representações feitas pelo homem no seu uso do léxico em cada uma

de suas práticas discursivas, sendo passíveis, portanto, de transformações de sentido.

Estas representações que os homens fazem de seu mundo, de seu tempo, de seu espaço

conformam um imaginário social dentro do qual se articulam as concepções de

realidade e de conhecimento que estão na base do sentido do mundo.

sentido”, como percebeu Culioli, (1990:83), a relação entre palavras e conceitos está

mediada pela representação. Para esse autor, não existe um sentido e sim o que ele

no qual é possível reconhecer um centro organizador que leva a aceitar ou a excluir

sentido divergentes em domínios nocionais ideologicamente diferentes.

Para o sociólogo Bourdieu ( 1984:292), a luta pela apropriação dos sentidos é

\

chama de “noção” e que corresponde não a um sentido, mas a “um domínio nocional”

de diferenças nas representações associadas ao mesmo sentido.”

aqueles sentidos possíveis ou não. Para alguns autores esse centro organizador além de

J semântico é também ideológico, sendo possível, portanto, um termo ter efeitos de

Embora pensemos ou tenhamos a ilusão de que “as palavras designam um
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“uma das estratégias mais universais dos profissionais do poder simbólico”, e consiste

na apropriação das palavras às que todo o grupo dá valor, pois são as depositarias das

suas crenças.

No âmbito da análise do discurso, Orlandi discute esta questão de centro, pois

para ela não há um centro, “todos o sentidos são possíveis e, em certas condições de

produção, há a dominância de um deles. O que existe, então, é um sentido dominante

que se institucionaliza como produto da história: o literal” (Orlandi, 1983: 132-33).

Mas não devemos pensar em efeitos procurados pelo autor ou sujeito da enunciação,

pois a análise do discurso não considera o sujeito como fonte de sentidos: os efeitos

são impostos pela própria formação discursiva que determina o que é dito, como é

quando pode e deve ser dito. Para

Maingueneau (1993:50) “a enunciação não é uma cena ilusória onde seriam ditos

conteúdos elaborados em outro lugar, mas um dispositivo constitutivo da construção

Como bem observa Kerbrat-Orecchioni (1993: 91), toda unidade léxica é, num

substitutivos e interpretativos das coisas . As produções discursivas não poderiam ser

um tipo de analogia da realidade, pois recortam, a seu modo, o universo referencial,

impõem uma forma particular à substância do conteúdo e organizam o mundo por

Estas colocações são de grande importância para nosso trabalho, pois, por um

lado, visam descartar a aparente neutralidade das palavras, sua falsa inocência, e, por

outro, ajudam a compreender que elas podem ser ou soar como grotescas em

r
certo sentido, subjetiva, pois as palavras não são outra coisa senão símbolos

dito, o tom com que é dito, para quem e

de sentido e dos sujeitos que aí se reconhecem.”

“abstração generalizante”.
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determinados contextos ou em determinadas épocas, de acordo com as transformações

de sentido.

Se é possível para o homem criar, a partir do interdiscurso, um universo

J

1/elas - seus referentes imediatos -, o discurso literário, permeado pela subjetividade e

próprios referentes internos, tem leituras múltiplas.

Essa possibilidade de uma leitura múltipla cria uma multiplicidade referencial e

traz como consequência uma crise do referente, instaura a desconfiança perante as

verdades absolutas. Cada momento histórico e cada corrente literária questionarão o

crise que, em sua passagem, deixará marcas no interdiscurso.

2. Primeira Parte

2.1. Introdução ao conceito de grotesco

Qualificar de grotesca uma figura, uma situação, um estilo pictórico, um

gênero teatral, uma determinada concepção do mundo ou até uma fala, um gesto, uma

atitude, leva-nos a diferentes campos de estudo que abrangem a filosofia, a estética, a

qualificação que está presente em diversos campos da arte, do pensamento e da

atividade humana. No campo de significação do grotesco estão presentes o feio, o

deforme, o cómico, o trágico, o ridículo e o perturbador e, muitas vezes, estas

significações podem apresentar-se simultaneamente. Assim, temos atitudes, gestos,

comportamentos que nos parecem comicamente grotescos, ou grosseiramente

sentido comum imperante, lutarão contra o consagrado e canonizado, iniciando uma

psicologia, a lingiiística, a literatura e a teoria dos gêneros literários, enfim, é uma

discursivo no qual as coisas possuem um sentido que é produto de sua relação com

pela ideologia de um e outro lado (autor-narrador/ narratário/leitor), produz seus
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grotescos. Outras vezes, o gesto ou o comportamento é de um grotesco patético, ou

ofensivamente grotesco e em outros casos, começa sendo cómico e passa a ser

tragicamente grotesco.

O grotesco tem também a marca do indesejado, do que deve dissimular-se,

ocultar-se, sublimar-se. Aristóteles (1990: 108), analisando o nascimento da tragédia

grega, observa que a tragédia só adquiriu grandeza e alto estilo quando separou-se

dos argumentos breves e da “alocução grotesca”. Para Aristóteles o indesejado, o

grotesco, deveria ser dissimulado, assim como devem ser sublimados os defeitos de

caráter, pois “se a tragédia é a imitação dos homens melhores que nós, importa seguir

o exemplo dos bons retratistas, os quais, ao produzir a forma peculiar dos modelos,

respeitando embora as semelhanças, os embelezam. Assim também, imitando homens

violentos ou fracos, ou com tais outros defeitos de caráter, devem os poetas sublimá-

los, sem que deixem de ser o que são”. Na beleza assim concebida só têm lugar os

grandes heróis. Portanto, o belo não tem necessariamente que ser o real, mas o

idealmente desejado por pertencer à condição dos heróis.

Etimologicamente, a palavra grotesco (do italiano grottã) já possui as marcas

do híbrido, da mescla, da irreverência, pois usou-se para definir os adornos e figuras

de caráter estranho descobertas em grutas italianas do século XV, figuras essas que

representavam seres extravagantes que juntavam elementos humanos, vegetais e

animais numa fantasia pictórica considerada licenciosa, irreverente, cómica ou até

terrorífica.8 Veremos que esta amplitude que lhe outorga a abrangência de sua

8 Sobre a etimologia da palavra grotesco e sua evolução existem datos em quase todos os autores que se ocupam do 
assunto. Destacamos o trabalho de J.A. de Diego (1986) Cronologia crítica del grotesco, no qual, embora a partir da 
perspectiva do grotesco como gênero teatral, traz dados importantes da evolução do grotesco na literatura em geral e 
argentina em particular.
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significação permitiu e permite que o estudo do grotesco tenha sido motivo de

enfoques diferentes e, às vezes polêmicos, sobretudo em se tratando de ressaltar

alguns elementos ora cómicos, ora trágicos.

A obra de Wolfgang Kayser Lo grotesco: Su configuración en pintura y

literatura (1964), pioneira em muitos aspectos do estudo do grotesco, destaca o

horrível, terrorífico e monstruoso como marcas distintivas do grotesco. Para esse

autor, a representação de um mundo desordenado, onde se misturam elementos

contraditórios e se alteram as proporções, produz um distanciamento que faz com que

a representação do mundo nos figure incompreensível e muitas vezes perturbadora e

funesta.

Mikhail Bakhtin, em seu estudo sobre Rabelais La literatura en la Edad

Media y el Renacimiento (1974) critica essa visão de Kayser, pois considera que os

elementos destacados são aplicáveis quase exclusivamente ao grotesco romântico e

não resgatam a condição de expressão alegre e popular do grotesco. Para Bakhtin, o

riso, o prazer e a irreverência são os elementos básicos que definem o grotesco. A

comicidade positiva, regeneradora, criadora, a alegria não-oficial do grotesco,

“realismo grotesco” bakhtiniano faculta uma importância fundamental ao estudo do

consideradas escatológicas, e

recoloca o estudo das figuras grotescas sob a ótica da inversão das hierarquias, onde

espiritual e a primazia do corporal.

corpo grotesco e suas funções, especialmente as

o “alto” e o “baixo” corporal metaforizam burlonamente a degradação do elevado e

permitiam ao homem da Idade Média uma liberdade e impunidade excepcionais. O
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Pirandello, um dos criadores do “grottesco” no teatro italiano9, no seu ensaio

O humorismo (1968) relativiza essa diferença e aproxima o riso da dor, as facetas

dolorosas da alegria e as facetas risíveis da dor, o sério ao ridículo, pois nada é mais

sério que o ridículo nem mais ridículo que o sério. Para esse autor, o humorismo

grotesco leva consigo o “sentimento do contrário”. Aproximando o grotesco à farsa,

fez a ressalva de que não se trata da farsa vulgar que provoca o riso gordo e sim de

uma fersa transcendental.

Nestes três autores, encontramos, respectivamente, o grotesco relacionado

com o lúgubre (Kayser), com o cómico (Bakhtin) e com uma forma de cômico-sério

(Pirandello), dimensões que nos revelam a ambiguidade e o paradoxo como

constitutivos do grotesco. Em termos gerais, para fins do nosso trabalho,

enquadraremos o grotesco dentro de um amplo campo que abrange o humorístico e o

trágico, porém, fezendo as ressalvas que consideramos pertinentes.

Autores modernos, como Harpham (1982), observam que, enquanto o

convencional de uma obra de arte está no centro, o grotesco está nas bordas, nas

margens, nas zonas ambíguas. Já Philip Thompson (1972) assinala que a anormalidade

do grotesco produz divertimento, mas é uma anormalidade ofensiva, ultrajante, de

mau gosto. Porém, quanto aos “referentes teóricos e conteudísticos”, limitar-nos-

emos aos três autores que relacionamos no começo, ou seja, Kayser, Bakthin e

grotesco como efeito de sentido,

consideramos que eles representam as três possibilidades em que o grotesco pode

aparecer a partir da recepção.

^ste estilo teatral surgiu na Itália a partir de 1919 e o autor mais representativo foi Luigi Pirandello. Analisamos a 
importância que teve Pirandello no teatro argentino e na obra de Arlt na nossa dissertação de mestrado Lo grotesco en 
el teatro de Roberto ^r/z/.Biblioteca de Letras-USP 1991)

Pirandello, pois, tratando-se de estudar o
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2.1.1. O grotesco e outras formas de humor

É possível observar, de acordo com as definições e caracterizações do

trágicos que podem suceder-se ou sobrepor-se para chegar a produzir o cómico-

sério, um estado passageiro do riso capaz de chegar ao incómodo, grosseiro,

desproporcional ou até o trágico ou horroroso.

No amplo campo que chamaremos genericamente de “humor”, o grotesco/

compartilha com outros elementos do discurso alguns traços destinados a provocar o

descompromissado, o riso não é seu objetivo final. Pirandello (pp.cit.) observa com
X

agudeza as diferenças que existem entre o riso sem compromisso e o humor grotesco,

que descompõe e desordena, criando o que define como “o sentimento do contrário”.

O grotesco chega a conviver com a burla e o ridículo, com a paródia, a sátira,

a ironia e a caricatura, vale-se delas como recurso para atingir seus objetivos.

Quanto à caricatura, Emst Kris (1968:133-1135)

deformação - geralmente de

Para esse autor, a caricatura pode ser cómica, mas também agressiva e pode servir

para desmascarar. A caricatura atinge diretamente a pessoa, cria-se a partir de uma

imagem que deve ser reconhecida para garantir o seu efeito, que geralmente é cómico

ou ridículo. Portanto, a deformação e o intuito de desmascarar e agredir são

compartilhados por ambos: caricatura e grotesco. No entanto, a caricatura e o

grotesco se diferenciam, entre outras coisas, pela necessidade que a caricatura tem de

possuir uma imagem como ponto de partida, de criar-se a partir de alguém ou de algo

grotesco, que alguns de seus elementos nos levam a encontrar nele efeitos cómicos e

um corpo humano - que guarda traços identificáveis.

riso. No entanto, é necessário deixar claro que o riso do grotesco não é um riso

\l

a descreve como a
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que já todos conhecem e reconhecem e pelo feto de atingir diretamente uma pessoa

ou instituição por um feto ou num momento específico. A caricatura tem como

objetivo o riso e seu efeito é imediato, portanto, perde vigência quando o feto ou a

pessoa caricaturizada saem da cena pública. O grotesco procura aspectos encobertos

e sua crítica não é necessariamente compartilhada e reconhecida. Por trabalhar com

elementos mais gerais - preconceitos, aspectos da cultura, instituições sociais, valores

morais e religiosos - aos quais desmistifica, dessacraliza ou transgride, o grotesco tem

um alcance maior.

Com respeito à paródia, entendida no nível discursivo como o “canto

paralelo”, tem a possibilidade de apropriar-se de um outro discurso já existente,

porém, como observara Bakhtin, introduzindo uma orientação oposta. Maingueneau

(1996:100-101) considera a paródia como um caso de polifonia em que intervém dois

instâncias enunciativas: um locutor fez com que se ouça, por seu dizer, uma outra

fonte enunciativa que ele ridiculariza, mostrando, através disso, sua superioridade. É

identificável. O grotesco usa frequentemente a paródia satírica como estratégia para

provocar o burlesco, o cómico e o cômico-sério a partir de disfarces discursivos com

o intuito de degradar . A intenção paródica também comunica a forma à caricatura,

pois quem quiser imitar a outro tem que pegar os traços mais destacados daquele que

é o alvo da burla e salientar, desvelar e insistir sobre eles. Essa insistência engendra,

inevitavelmente, a caricatura, a sátira, o pastiche, o grotesco.

A sátira literária é, segundo Hodgart (1969:110) um aspecto essencial do

engenho verbal que se produz a partir do ato de combinar e/ou contrastar idéias

necessário que o enunciatário perceba a dissonância, que o discurso parodiado seja
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deleitando-se com o inesperado que há nesses jogos, uma revelação súbita de

implicações inesperadas. O grotesco compartilha com a sátira essa função reveladora,

mas o engenho verbal não possui a sutileza muitas vezes presente na sátira.

O grotesco compartilha com a ironia algumas formas de chegar à burla ou até

ao deboche, porém, diferentemente da ironia, que necessita criar um interdiscurso no

qual, segundo Brait (1996), digladiam-se um saber pré-existente no receptor com um

não-dito travestido por um dito-de-outra-forma, o grotesco é dito ou mostrado sem

sutileza, embora precise quase sempre ser lido como o contrário do que o seu

receptor crê, sabe, pensa. Não é um humor de idéias sutis, é um humor de figuras e

gestos. Estes gestos podem não ser sempre grotescos no início, mas a desproporção,

a hiperbolização desmedida produz o efeito de sentido grotesco.

Se no grotesco fosse possível dizer o contrário do que se pensa, ou dizer uma

coisa para que seja entendida outra, estaríamos no campo da ironia, de acordo com os

conceitos de Brait (1996). No entanto, o grotesco, embora possa fazer uso da ironia,

é uma passagem sem a sutileza que caracteriza a ironia, é uma arma que está mais

próxima do cinismo, do deboche, do engano e da mentira. Se o enunciador da ironia

se propõe a criar uma cumplicidade com seu locutor, fazer com que este entenda sob

um enunciado um outro enunciado, no grotesco cria-se um enunciado destinado a

criar desassossego, indefinição e incomodidade sem que apareça uma tomada de

partido por parte do enunciador.

Nesse amplo campo do humor, o grotesco aparece nas mais diversas obras

literárias, especialmente na comédia, nos gêneros chamados populares, no teatro, e

adquire força e significados diferentes segundo as épocas, como salientam todos os
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estudos dedicados ao assunto. Em todos os casos, existe no grotesco da narrativa de

ficção uma relação estética indispensável entre os horrores representados e a forma,

como observara Propp (1992; 92).

Bakhtin, no seu trabalho sobre a obra de Rabelais (pp.cit. : 41-54), considera

que o grotesco como expressão popular, com seu riso festivo, renovador e seu

hiperbohsmo positivo, está presente na Idade Média e na Renascença, enquanto que o

Romantismo cria um grotesco lúgubre onde o riso é substituído pelo medo, o

diabólico e o terrorífico. O autor russo observa que no século XX se produz um

poderoso renascimento do grotesco, dentro do qual assinala duas linhas principais: um

grotesco modernista, que retoma a tradição do grotesco romântico, e outro que ele

chama de realista, continuador da tradição do realismo grotesco e da cultura popular.

Autores contemporâneos, como Harpham, Thompson e outros já citados,

concordam em afirmar que a literatura deste século é essencialmente grotesca.

Stanleybrass and White (1986) consideram o grotesco como indício de modernidade.

Consideramos importante salientar que o grotesco, por ser um conceito amplo

e abrangente e por apresentar múltiplos efeitos de sentido, está presente em uma

grande quantidade de obras literárias, porém não é possível encontrar em cada uma

delas todos esses efeitos simultaneamente.

Assim, para circunscrever o nosso trabalho à narrativa arltiana, analisaremos

os efeitos grotescos presentes que consideramos mais representativos sem pretender

esgotá-los. Para o nosso estudo do discurso grotesco arltiano, a posição de Bakhtin

nos possibilita a escolha de um lugar de observação e análise: a literatura argentina no

começo deste século.
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2.1.2. O grotesco como categoria estética e axiológica

Nas definições e possíveis significações do grotesco que apontávamos, está

presente uma qualificação que diz respeito a uma apreciação do observado, um juízo

de valor que envolve questões estéticas: o grotesco como o oposto ao belo, ou, como

definiram os românticos, grotesco como o oposto ao sublime.

O conceito de belo esteve ligado, na tradição ocidental e por influência dos

gregos, à justiça, bondade, virtude. Há, portanto, uma ligação da beleza com a

plenitude estética e moral, criando-se assim ícones simbólicos que estatuem o que é

belo e desejado e que, através do tempo, constituem o repertório simbólico de uma

cultura, de uma sociedade.

Os românticos discutem no século XIX os conceitos de beleza e, através

deles, as normas que delimitavam - e limitavam - os gêneros literários, os princípios

de métrica em poesia e de tempo no teatro.

com os princípios formais da tragédia grega e considera que a idade da epopéia

chegou ao fim e que com ela acabava também um conceito de beleza. Esse autor

romântico anuncia o fim do reinado da civilização grega em nome de uma religião

espiritualista - o cristianismo - que “desliza no coração da sociedade antiga, mata-a e,

Para Hugo, a criação clássica é harmoniosa e simétrica, completa, mas restrita, pois

não atende à criação da natureza, que é complexa e abrange também o feio. O feio é o

pormenor de um grande conjunto que se harmoniza com toda a criação e que sempre

10 As citações do textode Victor Hugo se referem a: Do grotesco e do sublime. Prefácio de Cromwell. São Paulo, 
Perspectiva s/d

nesse cadáver de uma civilização decrépita nasce o gérmen da civilização moderna”

Em 1827 Victor Hugo, no Prefácio de Cromwell 10, expõe suas divergências



24

apresenta aspectos novos, embora assimétricos, incompletos.

Nessa necessidade de ser fiel à verdade da criação divina, à natureza, a criação

artística misturará a sombra com a luz, o grotesco com o sublime, o corpo com a

grotesco e se opõe à uniformidade do antigo. Da “fecunda união do tipo grotesco

com o tipo sublime é que nasce o gênio moderno, tão complexo, tão variado nas suas

formas, tão inesgotável nas suas criações” (pp.cit: 27). É o grotesco que permite ver

o belo de uma outra forma pois estabelece uma comparação, um tempo de parada.

Hugo resgata a presença do grotesco na literatura da Antiguidade mas o mostra como

dissimulado, tímido, oculto atrás de um véu de grandeza ou divindade, enquanto que,

para os modernos, o grotesco tem um papel fundamental, cria o disforme, o horrível,

o cómico, o bufo, horrendas figuras do inferno, formas ridículas e burlescas,

transforma “os gigantes em anões e os ciclopes em gnomos”.

A busca da plenitude, de completitude, de totalidade, de integridade, leva os

românticos a aproximar o conceito de belo ao conceito de real e verdadeiro por ser

semelhante ao natural que é híbrido e abrange também o feio.

Porém, quem determina o que é belo, feio, sublime, grotesco? Os enunciados

de gosto como “isto é belo” levam, segundo os kantianos, a um sentimento de prazer,

e não se produzem em decorrência do conhecimento do objeto considerado e sim pela

força do sentimento do sujeito que emite o juízo. Portanto, nos enunciados de gosto,

o sentimento toma o lugar do conceito lógico, os conceitos de belo, feio, grotesco

estão relacionados com a subjetividade de quem emite a apreciação.

Por outro lado, os enunciados de gosto possuem a faculdade sensível de

alma, o animal com o espiritual. O novo conceito introduzido por Victor Hugo é o
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julgar, não só a partir da sensação que vale para si mesmo, mas também segundo

algumas regras de eleição que cada um apresenta como válidas e representam um

juízo social, pois pretendem fazer com que os outros participem do sentimento de

chamado “bom gosto”. Existe, portanto, um juízo social que determina os conceitos

de beleza e que produzem uma hierarquização dos gostos os quais determinarão

modelos a serem imitados. Assim, é possível falar de o gosto da época e de padrões

de beleza de uma determinada fase da história.

Analisando o fenômeno a partir das ciências sociais, Abraham Moles

(1994:10) afirma que hoje o mundo dos valores estéticos não se divide mais entre o

“belo e o feio”, pois “entre a arte e o conformismo, instala-se a imensa praia do

Kitsch”, produto da ascensão da civilização burguesa que impõe suas normas à

produção artística.

Para o sociólogo Pierre Bourdieu (1990), os juízos de gosto são também

juízos de classe social e a hierarquização dos gostos leva a constituir e determinar o

poder simbólico que estes conceitos de “belo” e de “bom gosto”, definidos por uma

classe, exercem sobre as outras, criando os modelos sociais como exemplos de um

poder simbólico que uma classe se atribui sobre as outras.11 Esse poder simbólico está

na base da significação, no domínio do sentido, pelo qual podemos concluir que todo

mecanismo de cultura é puramente simbólico. Para Bourdieu a necessidade de atingir

os padrões de beleza de uma classe superior é uma tentativa de compartilhar também

seu poder.

11 Pierre Bourdieu considera que existe também um juízo moral por detrás do estético: belo é o decente, o limpo, o 
útil, etc, para uma determinada classe social. Voltaremos ao assunto ao tratarmos os repertórios linguísticos.

prazer que produz o belo e que cria um ponto de vista estético sobre as coisas, o
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Consideramos, portanto, que estes enunciados de gosto e que podem chegar a

determinar efeitos de sentido belos, feios, grotescos, constituem-se, em muitos casos,

em categorias axiológicas nas quais

depreciação desse objeto denotado que responde a um consenso. Este valor

axiológico não é estável e está permeado pela ideologia.

Como analisar, então, o grotesco? Se o entendemos como o não-belo ou

como o contrário ao sublime, existe por trás do grotesco, das formas que deformam,

um conceito de ofensa, maldade, denúncia.

literatura, lugar privilegiado das paixões, existe uma busca proposital e padecedora do

mal Para Bataille, o Bem e o Mal, a vida e a morte, a dor e a alegria produzem uma

literatura violenta.

Os expressionistas buscaram, no grotesco, mostrar a ruptura dos cânones

estabelecidos pelo naturalismo e o racionalismo do século XIX. Por meio da

deformação grotesca e a distorção fantasmagórica criaram situações de irrealidade e

propiciaram a quebra da verossimilhança e a lógica por meio do desmascaramento

satírico, as mensagens moralistas e anarquistas.

No campo da linguagem, os juízos de valor, as conotações axiológicas que

vão “coladas” a um determinado significado acabam impregnando o significante.

Como observa Kerbrat-Orecchioni (1993:97), “pareceria , pues, que la "barra”que,

palabra que tiene la connotación de “vulgar” manifiesta una tendencia a vulgarizar,

en principio, separa al significante del significado no es del todo impermeable: una

George Bataille (1989:26) analisa a literatura e o mal e considera que na

se encontram dois tipos de informação

indissociáveis: uma descrição do denotado e um juízo evolutivo de apreciação ou
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específico das palavras que designam realidades sexuais e escatológicas, como é tão

desvalorização (do seu conteúdo) acaba por estender-se ao significante. Como essas

conotações axiológicas acabam transferindo-se à língua, é possível “ler” nas palavras

a atitude que uma sociedade adota perante alguns referentes e o lugar que eles

ocupam em suas representações coletivas.

2.1.3. O grotesco e seu espaço de produção

A praça pública é o lugar no qual Bakhtin se situa para estudar, explicar e ler o

grotesco medieval presente em Gargantua e Pantagruel, de Rabelais. A partir desse

espaço, é possível para o autor russo encontrar toda a carga de significados do

grotesco que tinha passado despercebida para os críticos durante anos.

Além da importância e a riqueza que essa visão do grotesco teve e tem para o

estudo e interpretação da arte, especialmente da literatura, o teórico russo inaugura

um olhar que inclui a possibilidade de colocar o grotesco como elemento significante

aparentemente inocentes em um sistema orgânico de imagens e estilos de uma cultura

e de uma época. Esta inclusão na leitura de um espaço como determinante para a

produção de discursos, permite carregá-los com uma historicidade, com elementos

ideológicos sem os quais seria impossível sua compreensão. Por outro lado, situa no

grotesco o corpo e suas funções como eixo paradigmático e como um centro a partir

do qual podem ler-se conceitos e valores.

por contagio, al significado, y por consiguiente al denotado al que remite”. É o caso

freqtiente encontrar no grotesco, embora essas palavras sejam consideradas “normais”

[aspas de Kerbrat-Orecchioni], tendem a serem percebidas como vulgares e a

fundamental, como uma peça-chave de leitura, integrando esses elementos
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Bakhtin, estudando a linguagem da praça pública na obra de Rabelais, aponta

obscenidades e grosserias, juramentos, superlativos e peroratas, “sobreentendidos” e

jogos de palavras, como constitutivas do grotesco e as opõe às palavras objetivas ou

neutras (qp.czt: 153). Também faz a oposição entre linguagem familiar, linguagem

popular e linguagem oficial, eclesiástica, livresca.

No entanto, relaciona o vocabulário da praça pública a um sistema de imagens

e estilos que conformam um universo metafórico de significação, pois para Bakhtin

(1988:46) “um enunciado sempre é dado num contexto cultural e semântico-

axiológico e só nesse contexto é vivo e compreensível”.

da

impossibilidade da existência de um significado único para cada significante, não seria

possível a existência de palavras grotescas “em si”. Porém, a seleção lexical a partir de
I

palavras aceitas ou não na sociedade em função das convenções sociais e/ou culturais

pode criar um padrão do considerado culto, de bom gosto ou simplesmente do

permitido. As palavras que têm referentes ligados a temas sexuais ou escatológicos

tendem a ser percebidas como vulgares ou escabrosas, assim o efeito de sentido

léxico disponível uma delimitação entre o que pode ser dito e em que lugar, assim

como com quem e como deve ser utilizada Por sua vez, essa limitação traz a criação

de novas palavras para esse referente, palavras que poderão servir também de códigos

para a expressão em grupos menores de iniciados. A presença inesperada de palavras

insolentes é amplamente utilizada para criar efeitos de humor fácil; no entanto, além

de ter um lugar circunscrito no qual elas são permitidas, esta presença deixará de ter

depreciativo da coisa referida passa também para seu significante, estabelecendo no

Como já havíamos observado ao tratar da referencialidade e
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um efeito cómico na medida em que essas palavras tenham perdido sua qualidade de

não-permitidas.

A passagem de uma linguagem pertencente a uma determinada formação

discursiva para outra, ou de um registro lingtiístico para outro é também fonte de

efeitos cómicos e /ou grotescos, irreverentes, pois, como observa Pirandello (pp.cit.

irreverência”.

Por essa característica, a de possuir um repertório linguístico à margem dos

cânones, o espaço no qual se produzem os discursos qualificados como grotescos não

pode ser, evidentemente, o espaço oficial, reconhecido como centro de modelos a

serem seguidos, e sim os espaços marginais nos quais a cultura oficial é parodiada,

satirizada e transgredida. Autores, como Stanleybrass and White (1986), levam os

conceitos bakhtinianos de corpo grotesco para uma geografia social, estabelecendo

uma relação de transcodificação entre o corpo, a topografia e a formação social,

. Para esses autores, as

cidades burguesas se dividem em círculos nos quais o marginal é o lugar do medo, da

sujeira e da doença.

2.1.4. O grotesco na ficção

Na primeira parte deste trabalho, considerávamos alguns dos conceitos de

grotesco aplicados à arte em geral, e agora voltamos a alguns deles para caracterizar

esse fenômeno no discurso literário, objeto de nosso trabalho.

Antes, consideramos importante colocar algumas reflexões sobre o discurso

12 Esse autores tratam especialmente a s cidades do Século XIX, onde a burguesia recria, na sua geografia urbana, o seu 
imaginário de medos e exclusão.

69), “é suficiente falar de religião com a língua burlona do povo para obter a

criando territórios de exclusão onde o grotesco é o “negado” 12
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literário e algumas de suas especificidades. Enquanto objeto estético, é uma estrutura

simulacro que é um ato de linguagem capaz de apontar tanto o mundo referencial dos

discursos sociais não-literários quanto a sua própria natureza, ou seja, ser auto-

referencial

A concepção do discurso literário como simulacro13 linguístico por excelência,

leva-nos a meditar sobre sua significação e referencialidade. Ele significa enquanto

fictício e sem compromisso com a verdade e a verossimilhança, pois uma obra literária

não é uma cópia ou uma imitação de atos reais, embora possua suas próprias

verdades. Como observara Reyes (1984:31), “a ideia de que toda obra literária é

imitação de atos de feia reais, de enunciações já codificadas socialmente, resultaria

insustentável se essa imitação se entendesse como cópia, pois ficariam de fora as

licenças literárias, produtos de uma reprodução analítica: recriação, tergiversação,

jogo com as enunciações naturais”. Coseriu (1979: 181) observa a respeito que a

linguagem poética é a atualização de todas essas possibilidades de funcionamento da

linguagem.

No entanto, o fictício de um texto literário se define a partir de alguma idéia

do real que o fez compreensível, reconhecível. Esta reflexão é de grande importância,

pois estamos estudando uma narrativa que trabalha com uma referencialidade no

limite do reconhecível como “real’, nas bordas, nas margens, limitando loucura e

cordura, cómico e trágico, absurdo, non sense. A partir do olhar de um narrador,

linguística que coloca, através da ficção, um simulacro de uma realidade situada num
I 

contexto imaginário, contexto esse que temos de reconstruir como leitores -

13 Graciela Reyes(1984:10) considera que a translação discursiva se realiza apartir de mecanismos linguísticos que 
define como: “simulacros de palabras con palabras, reproducción de una enunciación por medio de otra”
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geralmente em primeira pessoa, vemos desfilar afirmações, descrições, feias, que

criam as representações de um mundo fictício, porém, que deve conter toda a

informação necessária para que o narratário reconstrua o mundo narrado. O narrador

pode permitir-se licenças mediante as quais o narratário recriará e verá esse mundo

através de uma lente deformante, ou como feria Valle Inclán em la calle del Gato14,

através de espelhos deformantes.

A narrativa de Arlt coloca em crise essa referencialidade, põe uma distância

entre o referente conhecido e reconhecível, produz um desmembramento de uma

matriz naturalista e idealista dos discursos literários da época.

2.1.5. O grotesco e a literatura argentina

2.1.5.1. A literatura argentina na busca de novos parâmetros estéticos

Se a literatura ocidental começa o século XX com novas propostas que

envolvem profundas quebras dos cânones estéticos, a literatura argentina do começo

do século se digladia com questões bem mais complexas, como são as de quebrar uma

tradição literária e a de criar novos espaços escriturais nos quais o escritor

desenvolverá novos papéis. Não se tratava tão somente de problemas de correntes

literárias, mas de um questionamento à própria arma de expressão, que é a linguagem.

A poesia e a prosa modernista tinham na literatura argentina o renome e a

inquestionável respeitabilidade de Leopoldo Lugones15 que, através de um trabalho

preciosista com a linguagem e a rima tinham criado cânones sobre que devia

14 O escritor espanhol Valle Inclán foi o criador dos chamados “esperpentos”, seres literários que ele descrevia como 
“vistos en espejos deformantes”. Valle Inclán é uma figura representativa das mudanças do gosto e estilo no século XX 
espanhol. Para Valbuena Prat (1968: 530) “Valle Inclán se libra de la sentimentalidad de fin de siglo por el camino de 
la caricatura, del humor.”
15 Lugones foi a figura mais representativa do Modernismo na Argentina. Este movimento, de caráter destacadamente 
esteticista, teve grande importância na renovação da lírica , especialmente a partir das obras do escritor nicaraguense 
Rubén Dario. Lugones, na Argentina, proclamou a “aristocracia intelectual” da arte e , apartir de sua obra, cria uma 
conceição de beleza a partir de sua ampla formação intelectual, que incluiA a cultura clássica.
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considerar-se belo e que, voltado ao cenáculo da tradição grega clássica - corrente

esta iniciada por Rubén Darío - circunscrevia e limitava os afazeres literários aos

escritores com uma sólida formação humanista. Portanto, como era tradição na

Argentina, a literatura era uma atividade elitista que levava a marca das relações entre

Na virada do século, surgem também correntes nacionalistas representadas

especialmente por Manuel Gálvez y Ricardo Rojas, que estabelecem a necessidade de

criar um elo entre a tradição e a modernização da sociedade e da literatura argentina,

frisando o nascimento de uma “identidade nacional”, campo este no qual se

digladiarão as gerações futuras.

• • 17Por outro lado, como bem observa Francine Masielo(1986) , aparece o

trabalho literário como um produto de mercado capaz de garantir, além do prestígio

dos salões, os direitos de autor e os benefícios de apoios do Estado em forma de

prémios e publicações. Assim, a luta pelos espaços se diversifica e entra em cena um

jornalista encontra uma possibilidade de difusão e amplificação do seu trabalho

literário. A popularização da literatura - que antes fora circunscrita aos salões - e sua

circulação por outros meios, trouxe a necessidade de novas armas de expressão.

Como já observamos, a poesia e a prosa modernista ditavam as regras de

beleza e valor e o repertório e a seleção linguística estavam dimensionados pelo

novo veículo de projeção, que é o jornal. A massa de leitores se amplia e o escritor-

16 É notória a relação entre política e literatura no século XIX na Argentina. Domingo Faustino Sarmiento, 
além de ser o escritor mais importante do século, foi também presidente da República. Em geral, as 
rivalidades políticas eram também literárias, razão pela qual os escritores viviam muito tempo no exílio, 
como foi o caso de Sarmiento e muitos outros.
1' Francine Masiello no seu livro Lenguage e ideologia-las escuelas argentinas de vanguardia. considera que a literatura 
argentina de começos do século XX cria o conceito de literatura como mercado e lança o escritor como um professional 
que procura um espacio no mesmo. Como dado importante, cita a criação de associações de escritores como a SADE 
(Sociedad argentina de escritores).

literatura e classe social intimamente ligada ao poder económico e político.16
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elevado dos assuntos, pela pureza da língua, pela musicalidade da rima. A busca da

perfeição formal e de refinamento, o culto das sensações e a exaltação da vida

espiritual criaram um repertório simbólico no qual predominavam cisnes, pavões,

palavras grandiosas e, muitas vezes, a religiosidade. O amor e o sexo apareciam

delicadeza e recato.

Mas o espaço de produção de discursos foi atravessado por fetos históricos e

linguísticos fundamentais, como a chegada de grandes correntes imigratórias e sua

consequente aportação de línguas e dialetos, o crescimento, a modernização e a

pauperização das cidades, a presença de novos movimentos políticos, especialmente o

anarquismo e o comunismo, trazidos pelos imigrantes .

Essas correntes imigratórias incorporaram ao universo discursivo restrito do

começo do século uma enorme variedade de novos discursos. Entre esses estava o

discurso político dos anarquistas que, através de livros e revistas, agitaram os bairros

de operários, e o discurso científico e pseudocientífico que, através de livros e

algumas revistas técnico-científicas de fácil acesso popular - nas quais alguns

personagens de Arlt dizem terem aprendido os rudimentos das ciências -, faziam parte

da leitura corrente. O discurso literário heterogéneo e abrangente no qual se podiam

obras do romantismo tardio não foi exceção, mas o folhetim era o que realmente se

18 Na Argentina já existia a tradição de romances em forma de “fascículo”, haja visto que obras tão importantes como 
o Facundo , de Domingo Faustino Sarmiento, tinha sido assim publicada no Século XIX.

destacava por rechear as bagagens dos imigrantes em forma de revista “por entregas”

18ou também já em forma de livros traduzidos para o castelhano por editoras

encontrar desde as obras futuristas e a nova estética dos “ismos” europeus até as

sublimados em sentimentos “puros” e ambientes “decorosos” ou sugeridos com
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espanholas, sobretudo de Barcelona.

Esta mudança radical na oferta de material de leitura e a criação de bibliotecas

de bairro, por iniciativa dos imigrantes que ali se estabeleceram, representou uma

considerável ampliação do universo de leitores. Esta mudança, como observara

Francine Masiello (qp.cit :85), teve também uma influência decisiva na formação e

aspirações dos escritores jovens. Junto com a aparição de uma vanguarda estética e a

formação de uma literatura de cunho social que se concentrariam em Florida e

Boedo19 respectivamente, surge também uma forte corrente de escritores dispostos a

questionar os valores consagrados pelos escritores que os precederam. Seja através

dos manifestos literários ou por meio de revistas, as vanguardas argentinas criam um

espaço de produção que desloca a visão, tanto do escritor quanto do leitor, para a

nova realidade social e estética. Desloca-se do “cenáculo sagrado” para ser discutida

nos cafés e tertúlias, possibilitando a participação de um público maior nos debates,

num alarde nunca visto antes, como observa Beatriz Sarlo (1988:14). Todas as

manifestações artísticas participavam dessa efervescência, e, pela primeira vez, a

poesia, o romance e o teatro dialogam com a pintura, os movimentos político-

ideológicos e as inquietações de uma sociedade que já discutia a identidade nacional

perante as novas realidades de dentro e fora do país.

Como podemos constatar, o espaço discursivo e o interdiscurso sobre o qual

enfrentamento de forçasArlt obra estabelece entreescreve sua um

19 As vanguardias literárias argentinas de começos de século ae agruparam em tendências “rivais”- Boedo e Florida- 
que colocaram em discussão as tendências artísticas mundiais e, sobretudo, os projetos estéticos nacionais, enfrentando 
a tradição modernista representada por Lugones, a naturalista , representada por Gálvez, e, em geral, as idéias 
conservadoras e nacionalistas vigentes. Enquanto os escritores de Boedo , agrupados no começo na revista Claridad, 
mantinham uma linha viculada aos princípios de um realismo social produto das correntes socialistas , anarquistas e 
comunistas, os escritores de Florida, agrupados na revista Martin Fierro proclamavam a necessidade de uma verdadeira 
revolução estética profundamente ligada aos movimentos estéticos europeus.
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burguês/proletário,tradição/vanguarda, culto/popular, consagrado/novo, que

respondem aos novos lugares na estrutura da formação social resultante dos

processos de inserção das correntes imigratórias a que nos referimos. As relações de

força entre esse lugares sociais encontram-se representados no discurso por uma série

de formações imaginárias que designam os novos lugares que o destinador e o

destinatário atribuem a si e ao outro (Pêcheux op.cit. :19), construindo desse modo o

imaginário social.

2.1.6. O discurso do escândalo

O caminho escolhido por Arlt ante essa efervescência estética é o do

distanciamento de ambas tendências20 - Boedo e Florida - para questionar e boicotar a

própria linguagem e os valores que sustentaram até o momento uma literatura

argentina que estava tentando definir um novo rosto.

Ficaram registradas nas Aguafuertes portenas as divergências de Arlt com os

escritores da época, e o conto El escritor fracasado satiriza cruelmente a feita de

criatividade e o ambiente mesquinho dos círculos literários.

A narrativa arltiana possui em si elementos que poderíamos denominar de

“terroristas”, pois são o produto de um horror provocado, premeditado, com alvo

certo: o leitor e a sociedade da qual fez parte. A presença do EU narrativo nos

romances arltianos e a aparente ordem cronológica dos fetos narrados afestam a

possibilidade de uma ficção fantástica,21 pois cria uma realidade referencial capaz de

provocar empatia ou, pelo menos, uma sutil identificação com o EU narrador. Porém,

20 Embora Arlt tenha tido afinidades pessoais e relacionamentos frequentes com os escritores de Boedo, sua obra 
mantém uma considerável distância temática e formal com a produção boedista.
Na ultima fase de sua produção, dedicada ao teatro, Arlt participou do Teatro del Pueblo, organizada por Leónidas 
Barletta. integrante do grupo de Boedo.
21 Alguns críticos, como Raúl Prieto( 1969) , colocam a Arlt dentro dos escritores fantásticos, pois observa uma 
intromissão de elementos fantásticos dentro de um romance realista.
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a violência dos fetos narrados é produto de uma violência textual que emana dos

temas e, sobretudo, da própria linguagem. O “prazer estético” produzido pela leitura

de obras literárias como exponentes de beleza, verdade, justiça, cordura, é substituído

pelo horror, a paranoia, o irracional. A deformação dos corpos, os impulsos e atos

tenebrosos e gratuitos, como o de pôr fogo no mendigo em El juguete rabioso, o

assassinato da Bisca em Los lanzallamas e muitos outros, a destruição e a morte, o

suicídio e o crime ameaçam a beleza do conhecido para amplificar e multiplicar a

significação e os valores simbólicos imperantes.

2.1.6.1. “De eso no se habla”. De temas e assuntos

Já mencionamos, anteriormente, que Roberto Arlt tinha consciência dos

motivos pelos quais sua obra era considerada de mal gosto: a presença de temas como

o sexo e a loucura eram em si mesmos uma presença no mínimo incómoda para os

leitores da época.

O sexo já está presente em El juguete rabioso nas experiências juvenis do

protagonista Silvio e seus amigos do Club de los Caballeros de la Medianoche de

várias formas: como experiência solitária na masturbação, claramente mencionada

pelo narrador quando descreve seu amigo Lucio: “un majadero pequeno de cuerpo y

masturbador”(p. 28) ou sugerida, como é o caso das cenas do personagem Silvio

quando se lembra das mulheres que deseja: “ Estoy colmado de imprecisos deseos(...)

A la medida que se destrenza mi deseo, reconstruyo los vestidos con que la cortesana

que el desnudo(..) Yaunque el deseo de mujer me surge lentamente yo desdoblo los

lívido de tanto masturbarse” (p.20) "desfachatada estampa de ese festivo

se embellecerá(..) la imagino junto a su lecho, en una semidesnudez más terrible
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actos y preveo qué felicidad seria para mí(..) imagino qué sensaciones cundirían en

mi organismo si de un dia para oiro, riquísimo, despertara en ese dormitorio con mi

joven querida calzándose semidesnuda junto al lecho como lo he visto en los cromos

de los libros viciosos(..) Y de pronto todo mi cuerpo, mi pobre cuerpo de hombre,

clama al Senor de los Cielos. ” (p.58-59)

A presença de homossexuais, como é o caso da cena no hotel no romance El

juguete rabioso, na qual Silvio passa a noite com um jovem homossexual com quem

tem uma experiência reveladora, não só da existência da homossexualidade, mas

também de um mundo desconhecido para o adolescente, como é o da pornografia e

da prostituição.

A promiscuidade no ambiente festivo das feiras e ruas nas quais os contatos

procazes; nos prostíbulos, onde os personagens de Arlt procuram saídas para suas

angústias.

O sexo nunca é apresentado como um ato que produz prazer. Está ligado à

prostituição, ao engano e à frustração. Tem, nesse primeiro romance, uma marca de

iniciação sexual que é também uma iniciação na solidão e no desencanto.

Nos romances Los siete locos - Los lanzallamas o sexo aparece ligado à

prostituição, à perversão, à infidelidade e à morte. Essa recorrência na relação sexo-

morte aparece de diversas formas, seja nas repetidas alusões aos abortos praticados,

ou as cenas repugnantes de um aborto padecido pela Bisca e imaginado por Erdosain,

seja no assassinato no momento do ato sexual, como é a cena do assassinato da Bisca

cometido pelo personagem Erdosain.

homem-mulher se produzem a partir de gestos grosseiros, toques, conversas
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A crueldade e as aberrações envolvem o sexo de diferentes formas, como é o

caso de Haffher, o Rufiem Melancólico, quando conta suas atividades como “dono de

prostitutas” e capaz de prostituir jovens portadoras de deficiências físicas, ou de

explorar prostitutas doentes. A humilhação e o nojo permeiam os contatos sexuais,

especialmente os do personagem Erdosain. A castração do Astrólogo é não só relatada

mas “mostrada como espetáculo” para a personagem Hipólita, quem tem que ouvir o

relato:

Existe uma técnica de representação de atos libidinosos, de cenas cruéis que colocam

o enunciatário no papel de testemunha em-presença, capaz de sentir, graças às

estratégias descritivas, as sensações de nojo, horror, angústia.

A família, o lar é fonte de tristeza, maldade e desgosto, onde a figura paterna

não existe, e a figura materna é quase sempre representada pela sogra, autoritária e

interesseira. Os relacionamentos familiares são hipócritas, e os tabus e preconceitos

sociais levam a criar falsas aparências de honestidade e decoro. A procriação, os

filhos estão banidos dos romances arltianos e, frequentemente, a paternidade é motivo

conto El jorobadito, onde ridiculariza os

homens que se dedicam a:

“acarretillar un cochecito con toldo de hule, donde duerme un muneco que al 
decir de la gente “debe enorgullecerse de ser padre”. Yo no he podido 
experimentar jamás ese orgullo, y sí experimento un sentimiento de verguenza 
y de lástima cuando un buen senor se entusiasma frente a mi con el pretexto de 
que su esposa lo ha hecho"padre de familia”. Hasta muchas veces me he 
dicho que esa gente así procede son simuladores de alegria o unos perfectos

de burla por parte do narrador, como no

“Puse el pie sobre una claraboya, se rompieron los cristales, caí sobre el 
pasamanos de la escaler a. Hipólita se tapó los oídos horrorizada. Los 
testículos me estaliaron como granadas”(...) Vea. Se había desprendido 
bruscamente elpantalón. Hipólita, retrayendo elcuello entre los hombros, miró 
de soslayo el bajovientre de aquel hombre: era una trementa cicatriz roja. (p. 
323).
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deve ser ocultado - permeiam os romances Los siete locos e Los lanzallamas e alguns

de seus contos. É evidente que a sociedade argentina dos anos trinta mantinha, sob a

aparência pacata da família nuclear e dos lares “respeitáveis”, um outro mundo do

qual ninguém falava (nem escrevia), onde a prostituição criava seus próprios códigos,

suas próprias linguagens e, nas chamadas eufemisticamente “casas de tolerância"

circulavam prostitutas de diversas origens, especialmente francesas e polonesas,

Quando esses temas sobre os quais “não se pode falar” passam a fazer parte

de um discurso literário, confrontam o sujeito da enunciação com o problema do

“como e com que” palavras verbalizar espaços, personagens e situações que circulam

nas bordas de uma sociedade (e de uma língua) aparentemente coesas. Problematiza o

significante, pois trabalha com efeitos de sentido que fazem parte dos imaginários

sociais nos que se baseiam as práticas sociais de uma época. O sujeito da enunciação

precisa criar novos processos de produção de sentido que culminarão em novas

configurações simbólicas. Arlt tematiza precisamente aquilo que a sociedade pretendia

ocultar.

Não é nossa intenção nos determos nos temas dos quais se falam nos

romances arltianos e sim no como se feia, pois os romances arltianos não são

“cafishios” e delinquentes.22

estúpidos, porque en vez de felicitamos del nacimiento de una criatura 
debíamos llorar de haber provocado la aparición en este mundo de un mísero 
y débil cuerpo humano, que a través de los anos sufrirá incontables horas de 
dolory escasísimos minutos de alegria”

A loucura e o suicídio - que essa sociedade vive como um “escândalo” que

22 Há uma grande quantidade de bibliografia sobre o assunto, sem deixar de lado “Aguafuertes Portefías” do 
próprioArlt.Consideramos muito importante o ensaio De Buenos Aires y su gente, de Juan José Sebreli (1964) e o escrito 
por um contemporâneo de Arlt: El hombre que está solo y espera (1931) de Raúl Scalabrini Ortiz.
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informações do seu exterior, ela cria na linguagem e pela linguagem elementos que

deixam entrever, em seus discursos, formações sociais e institucionais e os conflitos

nelas produzidos. Com isto, deixamos de lado o tradicional contexto da obra literária

e através do qual se analisava a sociedade.

O novo de Arlt é seu olhar sobre esse contexto, que se plasma na sua

escritura. Não é o olhar reprovador, apocalíptico ou pedagógico dos moralistas ou da

esquerda boedista. Pelo contrário, Arlt quebra o mito da harmonia e o enobrecimento

do homem pelo caminho do trabalho, valores levantados pelos escritores de Boedo ,

para criar uma sociedade - a Sociedad Secreta - onde existe uma ordem simbólica ,

onde a ordem é a desordem e a degradação. Como observa Beatriz Sarlo (pp.cit.'. 56)

: “Así es la cultura con y contra la que escribe Arlt: está en los márgenes de las

instituciones, alejada de las zonas prestigiosas que autorizan la voz

A afirmação acima, que o escritor polonês faz para referir-se à situação

linguística na Argentina, embora posterior à época

muito bem o abismo que existia entre a linguagem popular e a formal, sobretudo a

literária. Dando as costas às grandes mudanças sociais, políticas e linguísticas, existia

nos salões literários um conceito de beleza e correção que moldava as obras da

2.I.6.2. “Asíno se dicen‘. A língua, a variante, o registro sócio-lingiiístico
“...existen aqui (en la Argentina) dos lenguajes diferentes: uno 

público, que sirve al espíritu, ritual y retórico, y otro privado con el 
que la gente se comunica a espaldas del primero. Entre estos dos 

lenguajes no hay la más mínima conexión... ” 
Witold Gombrowicz

em que Arlt escreve23, retrata

23 Gombrowicz morou vinte e cinco anos na Argentina a partir da Segunda Guerra Mundial, e é autor, entre outras obras, 
do romance A pornografia (1960).

discursos sobre os temas mencionados. A ficção não precisa oferecer dados e
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chamada boa literatura e que as circunscrevia a uma temática na qual estava ausente o

corpo, suas necessidades e suas manifestações, especialmente as relacionadas com o

sexo.

Roberto Arlt, a partir de seu primeiro romance, EI juguete rabioso, realiza

uma escolha linguística e temática que se configura como tomada de posições, como a

instauração de um lugar a partir do qual enuncia. Sobretudo, demarca o lugar a partir

do qual ele não enuncia. A escolha da variante do espanhol rio-platense, o registro

popular e coloquial, a incorporação da gíria lunfardo e de linguagens emergenciais

como o cocoliche (mistura de italiano e espanhol) determinam uma postura ideológica

e estética que resgata as ideologias e valores estéticos que circulavam na sociedade e

as enfrenta com a língua normativizada dos puristas e com as correntes literárias de

contradições e conflitos.

Nessa seleção linguística, a presença das palavras inconvenientes, procazes,

levam-nos a questionar a existência de palavras grosseiras, a perguntar se existe um

vocabulário cuja presença seja capaz de determinar que um discurso, seja considerado

grosseiro ou grotesco. Consideramos que em alguns casos é possível lograr efeitos

X

sua época. Essa escolha do lugar a partir do qual enuncia é, portanto, a criação de um 

espaço discursivo próprio graças às virtualidades da língua, à determinação do seu

discurso e também à de um interdiscurso ao qual se enfrenta. Determina também a 
l

escolha de uma seleção linguística e de zonas do vocabulário nas quais aflorarão as

grotescos com a presença de palavras consideradas grosseiras ou obscenas, mas 

sempre estas qualificações estarão relacionadas a um conceito que tem a ver com a 

cultura e a época. Poderíamos pensar que uma seleção lexical seja reconhecida como
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grotesca para uma determinada época ou numa determinada situação ou lugar. Isto

chama a atenção sobre a importância da dimensão inter-discursiva no uso do

enunciamos e, em alguns casos, de onde, em hipótese alguma, se deve enunciar.

linguagem exprime e o que ela cria” , esclarecendo ainda que o cómico, criado pela

linguagem depende muitas vezes dos costumes de uma sociedade, da sua literatura e,

sobretudo, das associações de ideias, é a própria linguagem que se toma cómica. Por

outro lado, Bergson acrescenta que “toda palavra começa por designar um objeto

espiritualizar-se em relação abstrata ou em idéia pura” e conclui: “Obtem-se um

efeito cómico quando se toma uma expressão em sentido próprio, enquanto era

empregada em sentido figurado”.

(figurado) já percebe as possibilidades de dupla(próprio) e

interpretação e coloca como armadilha do discurso o “prolongar a idéia de um

interlocutor até o ponto em que exprime o contrário do seu pensamento” (pp.cit.: 63)

Bergson trabalha, portanto, com o duplo sentido, com os efeitos humorísticos das

palavras quando estas se deslocam e, num deslizamento significativo, passam de um

compreensíveis para interlocutores que compartilham os mesmos códigos linguísticos.

Segundo Dino Preti (1984:64),

classificação da linguagem grosseira ou obscena estaria em definir em que consiste a

“sentido moral”

“o

Embora este autor estabeleça uma confusa diferença entre “sentido físico”

principal problema para a análise e

concreto ou uma ação material; mas aos poucos o sentido da palavra pode

vocabulário. Enunciar certos significantes implica significar o lugar onde os

associação de idéias que sãosentido literal a um sentido figurado com a

Bergson (1978: 57) no seu estudo O riso distingue entre “o cómico que a
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obscenidade e a grosseria, mesmo porque tais conceitos estão sujeitos quase sempre

às limitações de uma cultura e de uma época”. Citando Guiraud, (1976:9), a

linguagem obscena pode definir-se pelo seu conteúdo - coisas a que se refere - e pelo

seu uso, isto é, pelas classes sociais que dela se utilizam. Assim, palavras grosseiras

(originadas no seu conteúdo) e palavras baixas (originadas no seu usuário) não se

confundem. Estabelece-se um problema da coisa que se nomeia - o referente o

enunciador que inscreve nesse significante marcas do lugar a partir do qual enuncia.

Portanto, fica clara a importância da dimensão interdiscursiva na seleção e uso do

vocabulário.

Geralmente soa grosseira toda palavra que tende a nomear e a descrever o

corpo e suas funções, em particular as escatológicas e as referidas à vida sexual,

sobretudo as consideradas desvios. Se falar nelas já é tabu, esta grosseria é tanto mais

grave quando se exprime de forma direta e, especialmente, por meio de termos de

origem e uso popular. Segundo Preti, um dos índices do vocabulário grosseiro e

obsceno é sua referência a uma vida social deformada, que se fundamenta nos

comportamentos de exceção, nos vícios e exageros eróticos. Estabelece-se então uma

linha demarcatória entre os sistemas de valor e não-valor que passam necessariamente

pela língua.

Bakhtin, estudando a linguagem da praça pública na obra de Rabelais, também

obscenidadesaponta peroratas,e e

oposições com outras palavras neutras (qp.czY.:153) e criando um universo metafórico

“sobreentendidos” e jogos de palavras como constitutivas do grotesco, fazendo

significante utilizado e para quem enuncia, elementos estes que delatarão um

grosserias, juramentos, superlativos
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de significação.

A seleção lexical de palavras aceitas ou não pela sociedade a partir de

convenções sociais ou culturais podem dar um marco do considerado culto, de bom

gosto ou simplesmente do permitido. Este marco não é inocente, pois as palavras que

têm referentes ligados a temas sexuais tendem a serem percebidas como vulgares, e o

efeito de sentido desvalorizador da coisa referida passa também a seu significante,

estabelecendo no léxico disponível uma delimitação entre o que pode ser dito, em que

lugar, com quem e como deve e pode ser utilizado. Por sua vez, essa limitação traz a

criação de novas palavras para esse referente que poderão servir também de códigos

para a expressão em grupos menores de iniciados.

Na perspectiva enunciativa da linguagem, portanto, a função referencial não é

um simples objeto representado, pois esse referente pode colocar-se em segundo

plano deixando lugar às representações imaginárias, ideológicas, que o constituem no

discurso. Essas representações não apenas expõem contextos e valores de uma

sociedade e de uma época, mas também informam sobre o enunciador e, em alguns

casos, criam redes de novas significações que determinam novos contratos de leitura.

A partir de um significante cujo referente é reconhecido pelo narratário, o

enunciador de um discurso grotesco realiza sobre o significante um processo de

deformação, de deslocamento, descontextualiza, hiperboliza, atomiza, ridiculariza,

tira-o do oculto e, ao expor novamente o significante na sua nova magnitude (real-

irreal, incómodo,mínima-excessiva), transforma-o, criando estranheza,

constrangimento, vergonha, ofensa, e estabelece relações contraditórias que chegam

ao oxímoro e criam incerteza e paradoxo.
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A seleção linguística presente nos romances de Arlt é, por si mesma, uma

qualificação - ou desqualificação - axiológica e sociológica usada como técnica na

construção dos personagens.

discurso arltiano, principahnente aquele destinado à descrição dos corpos e suas

funções, uma redundância incontrolável, não uma simples qualificação mas uma marca

argumentativa.

Os predicados axiológicos são considerados os instrumentos linguísticos

fundamentais da argumentação e determinadas circunstâncias do discurso, como é o

transformar em argumentos, proposições que

lexicalmente não têm nada de axiológicas.

Se na seleção dos nomes é possível ler uma valorização ou desvalorização do

objeto a que se refere, a categoria dos adjetivos, por significar um juízo de valor do

sujeito que enuncia, constitui um lugar de inscrição privilegiado da subjetividade.

Como observa Maingueneau (1996: 133), os adjetivos têm, em algumas línguas, a

possibilidade de significar até na forma de se antepor

Existem muitas tentativas de classificar os adjetivos de acordo com a maior ou menor

objetividade. A classificação proposta por Kerbrat-Orecchioni (1994:96), por

exemplo, divide-os em adjetivos objetivos e subjetivos e estes últimos em afetivos e

avaliativos que, por sua vez, podem ser axiológicos e não-axiológicos. Enquanto os

axiológicos implicam uma dupla norma ligada ao objeto e também ao enunciador.

ou pospor aos substantivos.

No que diz respeito à adjetivação e aos predicativos axiológicos, existe no

não-axiológicos supõem uma avaliação qualitativa e/ou quantitativa do objeto, os

sociolingilística, e podem se

caso de informações extralinguísticas de natureza referencial, cultural ou
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Essa classificação não é taxativa, pois muitos adjetivos podem pertencer a mais de um

deles. O uso dos axiológicos acentua ainda mais os juízos de valor. Os adjetivos

axiológicos são, segundo Kerbrat-Orecchioni, categorias que associam dois tipos de

depreciação aplicado pelo sujeito da enunciação. Como essas conotações axiológicas

acabam passando à língua, é possível ler nas palavras as atitudes que uma sociedade

adota frente a alguns referentes e o lugar que eles ocupam em suas representações

coletivas. Como operadores de subjetividade, os axiológicos permitem colocarem-se

com clareza perante os conteúdos afirmados, porém, no caso do grotesco, a carga às

vezes ‘excessiva’ de axiológicos é uma chamada de atenção para a leitura contrária, a

lítotes, pode ser também um recurso para criar hipérboles deformantes ou produzir

efeitos de contradição pela contiguidade ou proximidade de valores contrários.

Assim, a língua se transforma num campo de batalha no qual se digladiam

puristas e criadores, num espaço no qual a própria sociedade é um caldo de cultura

propício para a hibridez social e linguística. Cria-se uma hita entre os inovadores e

aqueles que querem que a língua seja a representação de um mundo idealizado de

beleza e perpetuadora de uma determinada herança cultural e da qual devem ser

eliminadas todas as formas consideradas de mal gusto. Laporte (1977:15) relaciona as

tentativas de limpeza urbana e a depuração da língua e observa: “Se a língua é bela é

porque um amo a lava. Um amo que lava os lugares de “merda”, retira o imundo,

2.I.6.3. A crise do referente

informação indissociáveis: uma descrição do denotado e um juízo de apreciação e

saneia a cidade e a língua para conferir-lhe ordem e beleza”24

24 Frase citada por Gadet e Pêcheux em La lengua de nunca acabarf 1984:90)
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Verbalizar é nomear um objeto referencial, real ou imaginário. Para tanto, o

produtor de um enunciado deve escolher no repertório léxico e sintático que a língua

lhe propõe ou lhe permite, aquelas palavras e expressões que o inscrevem e revelam

como participante de uma comunidade linguística, mas que também o delatam nessa

seleção com marcas subjetivas de juízos interpretativos. Como assinalava Ducrot

(1972:287), se na comunicação lingiiística freqiientemente o objeto é a realidade

extralingtiística, o sujeito do enunciado deve poder designar os objetos que

constituem essa realidade e esses objetos que fazem parte da função referencial da

linguagem. Mas não é a realidade do mundo e sim o universo imaginário do discurso.

Fica claro, portanto, que ao nos referirmos a referente não estamos aludindo à coisa,

o equivalente do objeto de existência real, e sim às relações de certas unidades

linguísticas com certos elementos da realidade extralingUística.

O discurso literário, que dispensa a pretensão de objetividade que caracteriza

o discurso científico, deixa na enunciação marcas de subjetividade numa seleção

linguística que lhe permite maior liberdade de escolha num repertório também mais

amplo e no qual é possível criar novos vocábulos e expressões ou encontrar, nas já

usuais, novas formas e recursos.

No caso do discurso literário, a seleção linguística passa por uma escolha que

conta com um referente conhecido pelo enunciatário por pertencer a seu universo

extralingúístico, mas que leva marcas que o enunciador pretende desvelar, mudar ou

deformar. Como bem observa Kerbrat-Orecchioni (93:164), já que há sempre várias

unidades léxicas que, sem serem sinónimos, podem desempenhar conjuntamente esse

papel denominativo, nomear é escolher, selecionar, classificar e ou generalizar dentro



48

de um determinado paradigma, é fazer perceptível o objeto referencial.

Nessa seleção, a escolha procura também produzir um sentido de

completitude, de homogeneidade, uma palavra na qual o enunciatário reconheça um

referente extra-lingúístico e que o reafirme como pertencente a essa matéria,

momentaneamente coesa, que é sua língua. Porém, a presença do novo, do antes não-

dito, da palavra estrangeira, é um pequeno escândalo, uma quebra na aparente

imobilidade da língua conhecida. A intromissão de uma palavra nova cria um efeito de

desagregação, de estrangeirismo, de fragmentação. Por isso, a entrada na cena

enunciativa de palavras grosseiras, de termos da gíria, de palavras de outras línguas,

para falar de (e a partir de) lugares e situações que se preferia ignorar ou desprezar,

criam efeitos de sentido que quebram a ilusão de completitude, de homogeneidade

regulada pelo conhecido, pelo permitido, igual.

2.I.6.4. O próprio e o alheio. La lengua uenajenada,l,3!‘

A língua espanhola na Argentina foi, desde o tempo da colonização, centro de

controvérsias devido às diferenças que apresentava com respeito ao espanhol falado

na metrópole. Dentre as causas usadas para justificar essas diferença, citaremos

algumas levantadas pelos estudiosos do espanhol da América26, que dizem respeito a

25 A palavra ajeno em espanhol está dicionarizada como “lo que no es propio, lo que es de otro” . Enajenar possui, 
entre outros, o sentido de “expropriar”, de “cativar, extasiar” e também de “enlouquecer” . Portanto, a palavra 
enajenada, possui a riqueza de qualificar o alheio mas também o que é capaz de cativar, ou de enlouquecer. No caso de 
enajenada aqui por nós utilizada, pretende, numa “licença semântica”, abranger todos esses sentidos: La lengua “ 
enajenada” é a língua que não é própria, que sendo dos outros nos cativa, a língua que possui palavras das quais nos 
apropriamos e que, por isso, enlouquece a nossa própria língua, nos enlouquece.
26 Existe ampla bibliografia sobre esse assunto. Hoje, a partir de diversos estudos, sabemos que nãopodemos felar de um 
espanhol de América, pois as variantes faladas são numerosas. As polêmicas sobre as variantes e seu reconhecimentos 
como tal já existiam no século XIX. Sobre as razões da existência das variantes, há lingúistas que se inclinam por 
considerar as diferenças de origem dos colonizadores como fator fundamental para a adoção de algumas características 
das variantes - é o caso do chamado “andalucismo” para caracterizar a presença de formas usadas no sul da Espanha e 
também presentes em regiões da América (tese essa rebatida por estudiosos como Amado Alonso e outros) . Outros 
estudam as razões geográficas e económicas como determinantes.Também existem lingúistas que estudam as variantes 
a partir dos sustratos indígenas precolombianos.
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razões geográficas e políticas - distância excessiva dos centros do poder colonial - e

também económicas - carência de riquezas e de metais preciosos. No Virreinato del

contou com uma corte letrada capaz de promover debates culturais , não teve o brilho

da literatura das cortes importantes, como a do México. Essa feita de contato com a

metrópole e sua respectiva atualização determinou que o espanhol falado na

Argentina fosse considerado uma variante periférica e sem prestígio, na qual se

manifestavam as maiores diferenças com o espanhol-modelo. Assim, os arcaísmos e,

sobretudo, o voseo - uso do pronome “vos ” no lugar do “tú ” para a segunda pessoa

singular - e, como consequência, mudanças nos paradigmas verbais e nos pronomes

numa referência indesejada para os linguistas e literatos zelosos da pureza do espanhol

No decorrer do Século XIX, a língua foi palco de grandes e famosas

discussões entre os chamados puristas - Andrés Bello e posteriormente Rufino

Cuervo - e os que propiciavam a criação de uma língua nacional - o mais famoso deles

foi o argentino Domingo Faustino Sarmiento29 Bello, no prólogo de sua Gramática de

1847, insistia na necessidade da preservação do espanhol em sua pureza e lutava

contra os neologismos que ameaçavam transformar o espanhol em algo semelhante ao

possessivos além de notáveis variações tonais, converteram a “variante rio-platense”

modélico.28

27 O Virreinato del Rio de la Plata foi criado em agosto de 1778 pelo Rei Carlos 1H da Espanha, ou seja, foi bem 
posterior à descoberta da América (1492) e as fundações de Buenos Aires (1536 e 1580). Compreendia o que hoje são 
os países: Argentina,Uruguai, Paraguai, parte do Brasil e Chile.
28 Sobre o espanhol falado no Rio de la Plata e sobre o voseo podem consultarse, entre outros: Amado Alonso: 
Estúdios linguísticos. Temas hispanoamericanos (1967); Rosemblat, Angek Estúdios sobre el espafíol de América e 
Estúdios dedicados a la Argentina, (1991) Bertil Malmberg. La América hispanoahablante (1966) Fontanella de 
Weimberg El espanol bonaerense(\9%T); Charles Kany: Sintaxis hispanoamericana.(1969) Mais recentemente Richard 
Morse/1 volta de Mc.Luhanaíma -Cinco estudos solenes e uma brincadeira séria (1990) Silvia Serrani Ressonâncias 
fundadores e imaginário de Língua em Discurso fundador (1993:113)
29 Sobre essas polêmicas existe ampla bibliografia nos textos citados na nota anterior.

Rio de la Plata' a língua, foi trazida por conquistadores do segundo escalão, não
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resultante do desmembramento do latim em dialetos. Sarmiento, pelo contrário,

considerava que as revoluções libertárias decimonônicas deviam também abranger

uma independência lingtiística com relação à metrópole, pois “Za soberania popular

encuentra su valor y su poder integrales en el lenguaje; los gramáticos son como el

Senado conservador, criados para resistir a los debates populares, para preservar la

rutinay las tradiciones(..) ”, escrevia no jornal El Mercúrio de Santiago de Chile em

1842. Para Sarmiento, o espanhol peninsular não era suficiente para expressar-se, era

uma língua morta, mumificada em homenagem a Cervantes.

O escritor e político argentino propunha a criação de um espanhol americano

aberto às contribuições das outras línguas. Como vemos, os debates sobre a questão

lingúística na América estavam impregnados pelas questões políticas e ideológicas da

época e representavam um desafio não só para os gramáticos mas também para os

escritores que deviam optar entre formas mais ou menos modélicas ou os neologismos

que circulavam no espanhol americano, incluindo - ou não - as palavras e expressões

populares, e que determinavam seu estilo.

A rebeldia e o desafio romântico de Sarmiento e as polêmicas sobre a língua

espanhola não acabaram com a chegada do Século XX. O poeta Leopoldo Lugones

propugnava o cuidado com a língua e considerava que “la posesión del idioma es

esencial en la constitución de la patria. La uniformidad del idioma expresa la

2.I.6.5. O cocoliche

A esses conflitos sobre a pureza da língua e os supostos perigos de

solidaridad espiritual de la patria”.30

30 Texto extraído da Didáctica de Lugones e citado por Guillermo Ara em Historia de la literatura argentina) 1968:615)



51

fragmentação somou-se outro: a chegada dos imigrantes que traziam suas línguas e

dialetos e que, no decorrer do século produziriam uma hibridização que provocaria

em muitos autores o uso da imagem de torre de Babel para simbolizar a Argentina

plurilingíiista no começo do século.

Os dados referentes à população da cidade de Buenos Aires revelam a

culturais e linguísticas argentinas. A partir de 1880 e até 1930, a capital decuplicou

sua população, passando de 286.000 a 2.254.000 habitantes.31 O Censo de la Ciudad

de Buenos Aires de 1887 mostra que 80% dos homens entre 15 e 50 anos eram

estrangeiro. Essa massa imigratória era composta por uma ampla maioria de italianos,

seguido por espanhóis e franceses. Cada um destes grupos, por sua vez, possuía

O perfil linguístico de Buenos Aires compreendia, segundo Fontanella de

Weinberg (pp.cit. 134) “dos lenguas mayores, espaiiol e italiano, y una lengua

menor, francês; aparte de dos lenguas especiales, inglês y latín

O feto de o espanhol, o italiano e o francês serem línguas latinas e de certa

forma próximas,33 teve um grande repercussão para o futuro linguístico da Argentina,

pois as interferências, a criação de variantes intermédias - especialmente entre o

variantes dialetais e diferencias quanto à formação educacional, o que significou a

31 Esses dados foram levantados por Romeroí 1983,11:9) e citados por Fontanella deWeinberg (1987:131)
32 Fontanella de Weinberg observa que, em se tratando de imigrantes espanhóis, é notável o caso dos galegos, que 
representaram 47% da totalidade entre 1885 e 1895, o que justificaria o fato de chamar gallegos a todos os espanhóis 
na Argentina, independente de sua origem regional.
33 Fontanella de Weinberg (op.cit.: 139) analisa as proximidades fonológicas, gramaticais e léxico-semânticas entre o 
espanhol e o tialiano e considera que essas semelhanças contribuíram a facilitar a inteligibilidade do espanhol por parte 
dos falantes italianos.

importância que a imigração europeia teve nas estruturas sociais, económicas

espanhol e o italiano - foram inevitáveis, criando-se uma transparência, uma

criação de uma situação linguística de inusual complexidade.32
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inteligibilidade entre as línguas, que trouxe grandes mudanças no espanhol da

Argentina.

Esse contato espanhol-italiano trouxe o chamado cocoliche uma “língua

emergencial” que, como analisa Fontanella de Weinberg, abrange tanto o italiano com

interferências do espanhol quanto o espanhol com interferências do italiano, passando

por formas mistas e constituindo um “continuo linguístico cuyos polos son el espahol

y el italiano” Çpp.cit..: 138)

Embora o cocoliche fosse um produto emergencial das mudanças aceleradas

nas estruturas sócio-culturais argentinas, utilizado pelos italianos das diversas

comunidades dialetais, criou-se também uma ampla faixa de usuários passivos que o

compreendiam relativamente bem, a pesar de serem falantes monolíngíies de espanhol.

Ou seja, enquanto o cocoliche era uma passagem do italiano para chegar ao espanhol,

o espanhol se desdobrava para compreender o italiano.

O multilingtiismo do começo do século resolveu-se numa mudança de língua -

para o espanhol -, mudança esta favorecida pela acelerado processo de urbanização e

industrialização e pelo próprio sistema educacional argentino que, como observa

Fontanella de Weinberg, através de escolas públicas e gratuitas “agrupo a los

miembros de las distintas nacionalidades, ofreciéndoles una ensenanza en espahol y

con un fuerte contenido nacionalizante, que significo un decisivo aporte a la

asimilación linguística” (op.cit..: 141)

Também emerge nesse ambiente plurilinguista de começo de século o lunfardo, um

argot que mistura o marginal e delictivo com o novo trazido pelas outras línguas e

2.1.6.6. O “lunfardo”
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que se amplia com formas de criação e recriação da linguagem de rua e dos presídios,

com formações de feias do avesso (que invertiam as sílabas) ”aZ vesre Um jornalista

o definia em 1883: “El lunfardo no es otra cosa que un amasijo de dialectos

italianos de inteligenciacomún yutilizado por los ladrones del país, que también le

De acordo com os dados levantados por Fontanella de Weinberg, as definições

de lunfardo coincidem quanto a um sistema de comunicação surgido no seio de

grupos marginais, de delinquentes, cujo uso era o de uma gíria auxiliar, limitada à

autora, o feto de o lunfardo ter surgido num ambiente de múltiples contatos

linguísticos explica que esse argot possua a característica da confluência de outras

línguas, especialmente do italiano.

Embora o lunfardo e o cocoliche não tivessem acesso à alta literatura,

ingressaram na literatura popular, nas crónicas e especialmente no teatro de costumes

- como marca do novo, do estranho, do alheio,

geralmente para parodiar ou satirizar os novos habitantes.

Respeito ao lunfardo, foi produzindo-se uma gradual penetração na feia

coloquial, especialmente através das letras de tango e hoje algumas palavras já

dicionarizadas são de origem lunfarda.

Nesse momento de instabilidade linguística, literária e estilística, os escritores

34 A definição foi tomada de Fontanella de Weinberg (op.cit.: 142) e pertence a El Conventillo Aravena matéria 
aparecida em La Crónica 1883, cit. en Soler Carias, (196521-22)
35 O sainete criollo é uma derivação do sainete espanhol. Trata-se de um gênero de teatro popular e de costumes e teve 
enorme sucesso na Argentina nas décadas de 1910, 20 e 30. (sobre a origem e a importância do sainete cruollo na 
história do teatro argentino e sua influência na obra de Arlt consultar Moriondo Kulikowski, Maria Zuima. “Lo 
grotesco en el teatro de Roberto Arlt” Dissertação de mestrado, Biblioteca de Letras,FFLCH, USP, 1991)

comunicação interna do grupo e de usuários quase exclusivamente masculinos, com

exceção das mulheres vinculadas com a prostituição e o delito. De acordo com a

- no chamado sainete criollo35

ha agregado expresionespitorescas”34
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sentiram-se obrigados, talvez de uma maneira especialmente aguda, a fazerem opções

e a assumirem lugares a partir dos quais construiriam seu universo ficcional. Roberto

Arlt, ele mesmo filho de imigrantes, escreve sua obra, tendo que escolher um lugar a

partir do qual escrever, enfrenta esse dilema que o coloca em luta permanente com o

já-dito. Arlt não pertence a uma tradição literária, não compartilha com os escritores

consagrados - nem modernistas, nem naturalistas, nem nacionalistas - os cânones de

beleza e pureza da linguagem, não se identifica abertamente com as chamadas

vanguardas - Boedo e Florida um meio

propício nem estimulante para conseguir uma formação intelectual mínima que o leve

à conquista de uma “gran escritura''. Não tem medo de incluir na sua produção

jornalística, dramática e narrativa, as vozes da rua. Registra com curiosidade e

admiração o nascimento de palavras novas, produto desse caldeirão de línguas que era

Buenos Aires, como na Aguafuerte “El origen de algunas palabras de nuestro léxico

popular”. Cativado pela cidade e assombrado pelas mudanças vertiginosas que a

modernização tinha produzido, Arlt não consegue imaginar que tudo de novo que

vive Buenos Aires possa ser descrito, contado, representado com uma língua sempre

igual, ignorando os novos habitantes que, com sua chegada, tinham triplicado em

poucos anos a população da capital argentina. Se no começo esse imigrante possuía

uma cultura, uma língua estranha, alheia, aos poucos o olhar curioso e fascinado para

o outro “familiariza” essa língua, esses costumes, a sociedade se toma permeável e os

incorpora. Também a língua é incorporada. Com ela, entram novas formas de

escritura, onde está presente o humor, que aparecem no teatro e nas crónicas de

36 No prólogo das Obras Completas, Cortázar considera a carência cultural como um empecilho para a criação de uma 
linguagem mais aprimorada por parte de Arlt. Anteriormente, no seu livro La vuelta al dia en odienta mundos 
(1974:59) diz: "Roberto Arlt escribía linguísticamente mal porque no estaba equipado para hacerlo de otra manera”

não possui, como objeta Cortázar,36
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costumes. E Arlt escolhe essa língua caótica da rua, não como alheia e sim como

parte constitutiva dos espaços marginais onde criará personagens e histórias para sua

temáticos, Arlt chega à criação pelo caminho da incorporação do novo, das formas

híbridas, da paródia, da burla e da apropriação. Na escritura de Arlt os efeitos

grotescos são possíveis justamente por esse uso da língua, rebelde à academia e à

retórica e sem camisa de força, pois como diz Pirandello, (op.cit. :68), para a criação

do humor (e do grotesco) é preciso “o mais vivaz, o mais livre e imediato movimento

da língua, movimento que pode se alcançar tão somente quando a forma e a língua

vão se criando pouco a pouco”. E para o italiano esse movimento está nas expressões

dialetais, na poesia macarrônica e nos escritores rebeldes à retórica.

Essa escolha escriturai que para alguns não parece ser escolha mas uma

fatalidade,38 um empecilho ou um obstáculo para atingir a “alta literatura”, constituiu,

durante anos, motivo de discriminação para com a obra de Roberto Arlt. No prólogo

de Los lanzallamaso\e responde às críticas e escreve:

“Se dice de mi que escribo mal. Es posible. De cualquier manera, no tendría 

dificultad en citar numerosa gente que escribe bien y a quienes únicamente 
leen los correctos miembros de su familia. Para hacer estilo son necesarias 

comodidades, rentas, vida holgada. Pero, por lo general, la gente que

37 Horacio González (1990: 53-60) , analisando as diversas leituras possíveis de Arlt, pensa que a leitura de um Arlt 
simplesmente como escritor marginal é inocente, pois, quando se lê o estilo se descobre que a escritura dm Arlt é um 
grande exercicio de literatura, fez-se necessário ler Arlt como deve ser lido Proust.
38 Sua filha, a professora Mirta Arlt, admitindo uma posição fatalista, pensa que seu pai estava destinado a viver poucos 
anos, portanto não teria tempo suficiente para aperfeiçoar sua escritura antes de escrever sua obra. Para ela, as 
dificultades que Arlt tinha com a língua espanhola o obrigaram a criar um estilo que é só dele, impossível de ser 
imitado.(Essa opinião foi expressa na entrevista que a professora nos concedera em Buenos Aires no dia 14 de julho de 
1987).

desordena. Libertado da tirania das formas consagradas e dos tabus linguísticos e

obra ficcional. Nesse uso peculiar da língua está seu estilo criador.37

Ignorando ou enfrentando a retórica que ordena, cria um grotesco que
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Arlt não duvida quando se trata de defender o lugar escolhido. O uso que o

autor fez do lunfardo é um desafio tanto à linguagem quanto aos puristas que na sua

época defendiam a limpeza do idioma contra os neologismos, as expressões populares

e as deformações que sofria a língua peninsular nos países da América, especialmente

na Argentina. Consideramos altamente reveladoras as críticas e ironias com que o

autor responde às cartas de seus leitores nas Aguafuertes PortehastQÍenàas ao uso de

algumas palavras e perífrases expressivas consideradas vulgares. Longe de ser uma

simples escolha expressiva, o uso de uma linguagem popular era para Arlt uma “toma

segundo podemos ler em “El idioma de los

argentinos ”, “El origen de algunas palabras de nuestro léxico popular ”, “Divertido

origen de lapalabra 'squenun’”, “^Cómo quieren que les escriba?" e “La tintorería

de las palabras’'’, crónicas publicadas no jornal El Mundo sob o nome de

contra o uso do lunferdo e a fevor de uma obra depuradora na qual se empenham

com uma luta de boxe:

disfruta de tales benefícios se evita siempre la moléstia de la literatura. O la 

encara como un excelente procedimiento para singularizarse en los salones 

de la sociedad. ”

39 Sobre este assunto, consultar nosso trabalhos”Roberto Arlt, un filólogo lunferdo”e “ Roberto Arlt, grotesco, lenguaje 
y transgresión”.

“Aguafuertes Portenas”. Arlt responde a um catedrático, Monner Sans, que escreve

“altos valores intelectuais argentinos” ironizando. Com deboche compara a língua

de posiciones” perante a língua,39

“Con los pueblos y el idioma, senor Monner Sans, ocurre lo mismo (que en 
el boxeo). Los pueblos bestias se perpetúan en su idioma, como que, no 
teniendo ideas nuevas para expresar, no necesitan palabras nuevas o giros 
extranos; pero en cambio, los pueblos que, como el nuestro, están en una 
continua evolución, sacan palabras de todos los ângulos, palabras que 
indignan a los profesores, como le indigna a un profesor de boxeo europeo el 
hecho inconcebible de que un muchacho que boxea mal le rompa el alma a 
un alumno suyo que, técnicamente, es un perfecto pugilista.C.). Este
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No que diz respeito ao uso da linguagem popular o autor diz:

Sobre o futuro da língua espanhola, perante o medo que expressaram os

gramáticos que temiam pela entrada de dialetos, Arlt não acreditava na unidade

imaginária da língua dando as costas à nova realidade linguística fruto da chegada dos

imigrantes. Desafia os puristas que se perguntavam: “^dónde va a parar nuestra

lengua? ” respondendo do jornal:

Como podemos observar, o problema da língua espanhola na Argentina não é

só o de caracterizar uma variante. Tanto Sarmiento no século XIX como Arlt e

fenómeno nos demuestra hasta la saciedad lo absurdo que es pretender 
enchalecar en una gramática canónica, las ideas siempre cambiantes y 
nuevas de lospueblosf...) (en "EI idioma de los argentinos”).

"Yo tengo esa debilidad: la de creer que el idioma de nuestras calles, el idioma en 
que conversamos usted y yo en el café, en la oficina, en nuestro trato íntimo, es el 
verdadero. (...) no creo que nadie pueda rebajarse ni rebajar el idioma usando el 
lenguaje de la calle..(...)Créame. Ningún escritor sincero puede deshonrarse ni se 
rebaja por tratar temas populares y con el léxico del pueblo. Lo que hoy es caló, 
manaria se convierte en idioma oficializado. Además, hay algo más importante que 
el idioma, y son las cosas que se dicen. (...) "el hábito no hace al monje. Yel idioma 
no es nada más que un vestido. Si abajo no hay cuerpo, por más lindo que sea el 
trajecito, usted, mi estimado lector, !va muertol. ” ( em “Cómo quieren que les 
escriba?”)

“ ifidónde iremos a parar? Pues a la formación de un idioma sonoro, 

flexible, flamante, comprensible para todos, vivo, nervioso, coloreado por 

matices extranos y que sustituirá a un rígido idioma que no corresponde a 

nuestra psicologia. Porque yo creo que el lenguaje es como un traje. Hay 

razas a las que les queda bien un determinado idioma; otras, en cambio, 

tienen que modificarlo, raerlo, aumentarlo, pulirlo, desglosar giros, inventar 

sustantivosf...) (em ^Dónde va a parar nuestra lengua?)
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Borges40 no século XX tomam a língua como desafio e arma de contestação.

Antecipando-se a Bourdieu, Arh pensava que a noção de língua comum

mascara, sob a aparência euforizante de uma harmonia imaginária, a existência de

tensões, enfrentamentos e opressões bem reais. Uma forma de conjurar, pelos desvios

3. O grotesco na obra de Roberto Arit

3.1. O grotesco visto por Roberto Arit

Frequentemente a crítica literária é quem qualifica um texto artístico,

encontrando nele componentes humorísticos, ou, no caso de Roberto Arit, grotescos.

Na Argentina dos anos 30, de grande ebulição cultural, a palavra grotesco estava

estreitamente relacionada com o teatro devido à fama e o prestígio da obra do autor

Nos cenários portenhos, a presença das peças denominadas grottescos não só

constituem um acontecimento cultural como influem também consideravelmente na

produção dramática local. O sainete, que, como já tínhamos apontado, era uma peça

problemática dos imigrantes, foi transformando-se até constituir o chamado grotesco

criollo que, segundo Kayser Lenoir (1977: 45) deve ser entendido como “la forma

problematizada del sainete

O grotesco criollo trabalha as contradições sociais vividas fundamentalmente

40 Também Borges questiona a riqueza da língua espanhola e a importância de adoptar as normas do espanhol 
peninsular, criticando sua verborragia e retórica .EI lenguaje de Buenos Aires (1963)

1 Citado por Kerbrati-Orecchioni(op.cit 22)
42Na nossa dissertação de mestrado Lo grotesco en el teatro de Roberto Arit (Biblioteca de Letras FFLCH-USP 1991) 
analisamos as características do grotesco pirandelliano e a importância da obra de Pirandello no teatro argentino.

curta e fundamentalmente cómica, depois de incorporar os temas urbanos e a

italiano Luigi Pirandello.42

da linguagem, as diferenças sociais.41

pelos imigrantes e cria “pólos de tensão” riso-choro, atração-rejeição, chegando a



59

criar situações dramáticas nas quais a presença das máscaras trazem uma maior

complexidade à cena. Nesse sentido, o grotesco criollo aproxima-se à obra

pirandelliana no que diz respeito a esse conflito entre “parecer e ser” que o

Os autores do grotesco criollo participavam ativamente da vida cultural de

Buenos Aires e Arlt admirava um deles, Armando Discépolo, de cuja obra escreve

elogiosos comentários nas Aguafuertes Portenhas. Numa dessas Aguafuertes,

publicada no dia 10 de março de 1929, Arlt comenta a estreia da peça de Discépolo

Babilónia que qualifica:

Antes da estréia de sua peça teatral, El fabricante de fantasmas, declarava no 
jornal El Mundo;

“Los espantables personajes que animan el drama, el Jorobadito, el Leproso, 
la Coja, aparte de que en germen se encuentran en mis novelas Los siete 
locos y el Jorobadito, son una reminiscência de mi recorrido por los museos 
espafioles: Goya, Durero y Brueguel el Viejo, quienes con sus farsas de la

Estes elementos claramente assinalados por Arlt são uma demonstração de que 

Arlt conhecia os “postulados” e o alcance do grotesco criollo e que, na medida em 

que circulava nos ambientes teatrais também como autor, conhecia muito bem a 

influência que Pirandello tinha na cultura argentina da época. Daí sua defesa com 

respeito à linhagem dos elementos grotescos de sua obra.44

''para colmo, grotesca. Grotesca como un drama cómico... ” E vai 
definindo o grotesco: “la mayor parte del público ve lo cómico y no lo 
trágico. Porque, para mí, ésta es un tragédia en que lo bufo es el claro 
fondo donde se animan estas almas ruines...y simpáticas al mismo 
tiempo ”(...) “Este esquema arranca de la cocinay termina arriba, que es 
igual que abajó “Ahora no se distingue cuál es el amo y cuál el
criado. La patrona podría ser mucama, y, la mucama, nina. ”

45 Existe uma polêmica sobre a influência da obra pirandelliana no grotesco criollo que é de grande interesse para os 
estudiosos do teatro, sobretudo porque o grotesco criollo é um dos pilares da dramaturgia argentina. Sobre essa 
golêmica tratamos na nossa dissertação (op.cit. 41 a 54)
44 A critica Ana Maria Zubieta ( 1987) estuda a obra alrtiana no contexto do grotesco criollo analisando temas e 
espaços presentes em ambos.

dramaturgo italiano trabalha no seu teatro.43
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Roberto Arlt mostra uma compreensão e um conhecimento explícito dos

elementos de sua literatura que incomodavam os leitores e críticos. No prólogo de

Los lanzallamas, já citado, comenta:

É interessante para a nossa análise a maneira eufemística usada pelo autor para

certas situações

perfeitamente naturais entre “ambos sexos” e o cuidado com que se refere a essas

questões escatológicas: hedor, excrementos, defecado, termos que pertencem ao

campo das ciências naturais. Através desses eufemismos é possível descobrir o que e

como a sociedade da época permitia que se falasse .

Nota-se que Arlt tem consciência dos elementos vistos como grotescos na sua

obra, e os usa ainda que sabendo da recepção

Observamos que relaciona o grotesco com o corpo

“Variando, otras personas se escandalizan de la brutalidad con que expreso 

ciertas situaciones perfectamente naturales a las relaciones entre ambos 

sexos. Después estas mismas columnas de la sociedad me han hablado de 

James Joyce, poniendo los ojos en blanco. Ello provenía del deleite espiritual 

que les ocasionaba cierto personaje de Ulises, un senor que se desayunaba 

más o menos aromáticamente aspirando, con la nariz en un inodoro, el hedor 

de los excrementos que ha defecado un minuto antes

Locura y de la Muerte reactivaron en mi sentido teatral la aficción a lo 
maravilloso que hoy, insisto nuevamente, se atribuye con excesiva ligereza a 
la influencia de Pirandello, como si no existieran los prévios antecedentes de 
la actuación de la fantasmagoria en Calderón de la Barca, Shakespeare y 
Goethe. Si alguien me preguntara por qué le he dado una representación 
física tan espantable a los remordimientos de un criminal, debo contestar que 
es porque el Remordimiento es conceptuado, antano por los teólogos y hoy 
por los psicoanalistas, como uno de los más enérgicos elementos que 
provocan la descomposición psíquica del sujeto, arrastrándolo hasta la 
Locura y el Suicídio ”.

“escandalizada” que provocam.

e suas funções, com a

neutralizar as conotações desagradáveis ou censuradas:
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sexualidade, e estabelece uma relação causa-efeito entre deformação corporal,

remordimento, loucura e suicídio.

seu

enfrentamento com a academia, e a somarmos à temática de sua obra e aos elementos

apontados pelo próprio escritor como grotescos, teremos a possibilidade de

sistematizar muitos dos aspectos que caracterizam o grotesco arltiano:

- os temas abordados na sua produção literária: violência, degradação, loucura, sexo;

- as características e a aparência de seus personagens: marginais, loucos, deformados,

suicidas;

- o espaço no qual transcorrem seus romances - o espaço urbano, ou melhor,

suburbano e periférico que se destacam por sua marginalidade;

- o uso e o tratamento da linguagem, que abrange a escolha de uma variante - o

espanhol rio-platense, de um registro - caracterizado como vulgar e coloquial, e de

um estilo que recria os valores da oralidade e da língua emergencial do Buenos Aires

dos anos trinta, uso considerado como não-oficial pela cultura hegemónica.

Todos os elementos apontados constituem o eixo sobre o qual se centrou a

3.2. A crítica perante o grotesco arltiano

É notória a ausência de estudos críticos sobre a obra de Arlt e a prolongada

marginalização de sua literatura. Fora trabalhos breves em revistas literárias, o

primeiro estudo foi o de Raúl Larra em 1956: Roberto Arlt el torturado.

Sobre o estudo dos corpos deformados - marca da obra arltiana - esses são

45 Consideramos que não é oportuno nos extendermos no assunto da crítica arltiana de um modo geral. Limitaremos os 
comentários àquelas que consideramos pertinentes aos temas abordados.

Se retomarmos os problemas de Arlt com respeito à língua e

crítica, quase sempre para condenar o “mau gosto” da literatura arltiana.45
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interpretados, sobretudo pela crítica de linha sociológica, como uma representação

dos conflitos sociais da época em que Arlt escreve. O aspecto grotesco dos

personagens da obra alrtiana é considerado como “marca de classe social”46,

disformes que cumprem o papel privilegiado de transmissores de humilhação, seres

que a sociedade exclui e que com sua presença marcam a “hipocresia pequefio

burguesa” (Guerrero, 1972).

A crítica de linha psicológica, especialmente Oscar Masotta, membro

encontra nas figuras grotescas uma

projeção da imagem que cada um tem de si mesmo (Masotta, 1965), assunto ao qual

voltaremos ao tratarmos especificamente o do tema do corpo.

Julio Cortázar, no Prólogo de Obra Completa, chama Arlt de “Goya

canyengue

donde todo es ambivalente, donde el dolor y el placer, la tortura y el erotismo

mezclan humana, demasiado humanamente sus raíces”. Para Cortázar, “múltiples

formas viciadas, cursis o falsamente “cultas” [aspas de Cortázar] del habla se

habían encarnado en él

Observamos que Cortázar une temas, linguagem e estilo para comentar os

elementos grotescos de Arlt.

Uma nova geração de críticos se aproxima da obra arltiana, agora sim para ler

Arlt a partir de sua escritura e não só de sua temática e seus significados. Ricardo

46 Entre outros críticos podemos citar Diana Guerrero: Roberto Arlt -el habitante solitário (1972), Beatriz Pastor: 
Roberto Arlt - La Rebelión alienada (1980)
47 Esta revista publicou dez números entre 1953 e 1959 e congregou importantes críticos e escritores e na qual se 
digladiam não só as idéias estéticas mas também as posições políticas. No campo da literatura, a revista fez uma leitura 
da narrativa argentina e incorpora Roberto Arlt.
48 A palavra “canyengue” pertence ao lunfardo (jerga portefía) e significa : “de poca clase, soez, vulgar” . Casullo, 
Fernando Hugo: Diccionario de voces lunferdas y vulgares.

”4S, feia das novelas arltianas qualificando-as como “esa oscura zona

integrante da Revista Literária Contorno41
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Piglia, autor de Homenaje a Roberto Arlt en Nombre falso (1975) e do romance

Respiração Artificial (1980) considera que a literatura argentina deve ser lida

começando por Arlt (e não por Borges)49. No romance Respiração Artificial, o

personagem Renzi diz:

Consideramos que essa aproximação à escritura de Arlt pela escritura e na

escritura que Ricardo Piglia realiza é a abordagem mais rica e pertinente e servirá de

ponto de partida do nosso trabalho.

“Arlt escribía mal: pero en el sentido moral de la palabra. La suya es una 

mala escritura, una escritura perversa. (...) Es un estilo criminal. Hace lo que 

no se debe, lo que está mal, destruye todo lo que durante cincuenta anos se 

había entendido por escribir bien en esta descolorida república. "(Piglia 

1980: 166>

49 Entrevista de Ricardo Piglia a Héctor Alimonda “Sobre falsificações e outras histórias” Revista Novos Estudos 
CEBRAP N. 23 São Paulo, março 1989
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4. Segunda Parte

4.1. A cena enunciativa e os efeitos grotescos

perspectivas, interessa-nos como fenômeno lingíiístico discursivo, como um recurso

da linguagem e na linguagem e que se dá na enunciação. Pensamos que é a escritura

que transforma o grotesco visível, em efeito que põe em evidência um determinado

olhar sobre pessoas, situações, momentos os quais pretende-se contestar. Portanto,

deixaremos claros alguns conceitos e termos que utilizaremos nessa abordagem.

Tomaremos como base os conceitos de enunciação expostos por Kerbrat-

Orecchioni (1993:39) “a enunciação é o conjunto dos fenômenos observáveis quando

se põe em movimento, durante um ato particular de comunicação, o conjunto dos

elementos previamente esquematizados”, e completaremos com Fiorin (1996: 42) que

considera que a enunciação é o lugar da instauração do sujeito e é este o ponto de

referência das relações espaço-temporais, ela é o lugar do ego, hic et nunc. Essas

relações espaço temporais, assim como os conteúdos, não são uma transposição de

fatos, pessoas e lugares pré-existentes, pois coincidimos com Maingueneau( 1993:50)

ao considerar que a enunciação “não é uma cena ilusória onde seriam ditos conteúdos

elaborados em outro lugar, mas um dispositivo constitutivo de construção de sentido

A cena enunciativa constrói o lugar do enunciador e, no caso da narrativa de

ficção, de um narrador, e de um enunciatário/narratário, pessoas virtuais entre as

quais haverá por parte do enunciador a produção de estratégias para lograr

determinados efeitos de sentido de natureza linguística e principalmente extra-

e dos sujeitos que ali se reconhecem.”

Embora os efeitos grotescos possam ser analisados sob diferentes
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lingílística que permitam enunciados de uma semanticidade garantida no aqui e agora

de uma determinada situação e sempre contando com a colaboração do enunciatário,

o qual deverá criar também estratégias de compreensão e leitura desses efeitos. Ou

seja, na codificação e a decodificação existe uma convenção pela qual “x” deve ser

interpretado como “x”.

A enunciação literária, sobretudo a narrativa, cria mundos fictícios,

seleciona, organiza, articula espaços, personagens, valores, que estabelecem relações

com uma referencialidade reconhecível e, principalmente, com sistemas e processos

literários anteriores. Mas sobretudo, mostra seu próprio processo de criação,

informações sobre as condições de produção prévias ao enunciado.

Tanto na produção, que serve de base à codificação, como no modelo de

interpretação que aparece na decodificação50, as competências ideológico-culturais

por parte do enunciador e do enunciatário, são indispensáveis para identificar e

interpretar um determinado referente. É nesse ponto que, acreditamos, centra-se uma

das estratégias do grotesco, a saber, o enfrentamento das competências culturais e

ideológicas para interpretar e significar determinados referentes, manifestando nos

conteúdos lingúísticos as diferentes formações ideológicas. Existe uma dialética entre

o texto e o mundo que permite uma relação de semelhança entre o mundo conhecido -

extratextual - e as expectativas criadas pelo texto sobre o mundo do romance que

sugerem como deve ser lido e a partir das quais a leitura se faz inteligível. O grotesco

questiona essas referências e quebra as expectativas de leitura . Como observa Culler

(1975:224) “en el momento en que proponemos que un texto signifique algo

50 Estamos nos referindo aquim ao elementos apontados por Kerbrat-Oreccioni na reformulação do modelo de 
comunicação de Jackobson .(op.cit.)
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diferente de lo que parece decir, introducimos , como recursos hermenêuticos que

deben conducimos hasta la verdad del texto, modelos que están basados en nuestras

expectativas sobre el texto y sobre el mundo ”

4.1.1. As infrações às leis do discurso

Levando em conta as observações de Ducrot (1987:89) sobre “leis do

discurso” e retomadas posterionnente por vários linguistas, consideramos que no

grotesco algumas dessas leis são infringidas para criar os efeitos de ambiguidade e

duplicidade. Tomaremos como base a classificação proposta por Kerbrat-Oreccioni e

retomada por Maingueneau(1996:116) para observar a infração de algumas destas

convenções tácitas que desempenham um papel importante na interpretação dos

enunciados.

As leis de veracidade, exaustividade e pertinência pela qual um enunciado

deve fornecer a máxima informação com os dados pertinentes, são continuamente

transgredidas pelo discurso grotesco, o qual se afasta da lógica pela mentira, o

cinismo, as pistas falsas, as informações incompletas ou contraditórias e pela presença

do discurso da loucura.

Partimos do princípio de que, sendo o discurso uma criação ficcional, ele não

tem compromisso com a veracidade. Porém, pelo feto de possuir uma coerência e

uma coesão interna, o romance pode ser analisado a partir do princípio de veracidade,

considerando essa verdade como inerente ao próprio feto narrado.

No grotesco, uma suposta previsibilidade criada pelo enunciador sinaliza o

presume que toda enunciação é sincera, os locutores só devem afirmar o que

discurso como sincero, verídico, pois, como observa Maingueneau (1966:120), “se
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consideram verdadeiro, só devem ordenar o que querem ver realizado, só devem

perguntar aquilo cuja resposta desejam de foto conhecer, etc. Em outras palavras,

supõe-se que os locutores aderem a suas palavras”. Porém, no discurso grotesco a

insistência cínica em determinadas frases assertivas ou descrições provocativas criam

uma infração às leis de sinceridade e produzem o efeito contrário. Nos romances Los

siete locos e Los lanzallamas, a presença de uma história contada por um narrador a

partir de uma embriagem enunciativa produz um efeito de sinceridade, pois trata-se de

alguém contando sua história. No entanto, é um relato incompleto que, por outro

lado, contradiz-se em versões diferentes de um mesmo feto afirmadas em três vozes: a

do narrador, a do Comentador, e uma terceira se fez ouvir por meio das Notas del

Autor que aparece nas notas de rodapé. Isso tudo acaba por causar no leitor certa

desconfiança sobre a veracidade dos fetos contados, pois pelo menos duas dessas

vozes, pela lógica, seriam felsas ou mentirosas.

Essa aproximação especial estabelece um ponto de vista - o do enunciador - a

partir do qual seleciona e organiza enunciados destinados a provocar efeitos que

deverão ser decifrados pelo seu enunciatário, fezendo uso de um sistema de

referências reconhecíveis e identificáveis, porém, criando um distanciamento entre o

que é dito e o que o enunciador pretende que seja entendido ou interpretado.

O feto de o grotesco trabalhar com a surpresa fez com que numa narrativa

sejam escamoteadas informações. Assim, no conto El jorobadito, o narrador oculta e

manipula as informações sobre o assassinato de Rigoletto com o objetivo de que o

enunciatário acredite na sua inocência.

Por tratar-se de uma estratégia de linguagem que se caracteriza pela mistura e
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eminentemente polifònico. Além de considerar com Bakhtin(1988:74) que o romance

é, por natureza, uma diversidade de linguagens organizadas artisticamente, às vezes

de línguas e de vozes individuais, é possível observar no discurso grotesco que a

problemática polifônica coloca em discussão a questão da identidade do enunciador .

Utilizando-se frequentemente de um narrador em primeira pessoa, sob o pretexto de

processo de manipulação, utiliza a estratégia do contrário, ou seja, o enunciado é o

oposto do esperado ou cria-se um enunciado novo e controvertido no qual pode-se

chegar à ambiguidade, como analisaremos no conto El jorobadito.

Em outros casos, os discursos contraditórios ocorrem até mesmo dentro dos

enunciados de um mesmo personagem, que coincide com o narrador, levando, todos

esses enunciados, sucessivas marcas de sinceridade que se "desvirtuam” mutuamente,

como analisaremos na divisão “£7 humillado", do capítulo I de_Los siete locos.

O permanente desdobramento de espaços, personagens, e dos percursos

narrativos, deixa a cargo do enunciatário a reconstrução da ordem ficcional e da

veracidade dos fetos contados, como no conto El jorobadito, implicando-o nos fetos

como numa espécie de juiz, capaz de condenar ou absolver de acordo com seus

valores. Como os desfechos são imprevisíveis, eles produzem a surpresa, a dúvida, o

choque, o paradoxo. Assim, a traição final em El juguete rabioso, pela qual Silvio

entrega a única pessoa que poderia considerar seu amigo, é um ato de maldade

gratuita, desnecessária e imprevista que quebra todas as expectativas dos leitores

o encontro de contrários, o grotesco mobiliza diferentes vozes criando um discurso

ser sempre o EU da narração, semeia o texto de significados conflitivos e, num

sobre a redenção do personagem e que seria considerada como o “final feliz”, de
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aprendizado de vida para o adolescente Silvio. Na narrativa arltiana, a presença de

histórias dentro da história, de conspirações, traições e complôs é um permanente

Como em todo processo de enunciação, o produtor de um discurso grotesco

deve contar com elementos e recursos que sejam capazes de produzir efeitos

grotescos e interpretados como tal pelo enunciatário, ou seja, nas estratégias devem

existir elementos identificados e compreendidos como grotescos. O enunciatário deve,

então, por em prática uma espécie de jogo de comparações pelo qual estabelece um

parâmetro do lógico, veraz, harmónico, possível, previsível, com o qual categorizar os

enunciados grotescos como fora desses parâmetros. Esse conhecimento necessário

por parte do enunciatário para a interpretação de tal efeito como grotesco não

significa que esse último compartilhe com o enunciador seus conceitos e valores. Pelo

contrário, a presença de uma palavra vulgar, a descrição de um corpo ou uma cena

repugnante, a surpresa do desenlace de um enredo contam, de certa forma, com esse

não-compartilhar para lograr o efeito capaz de provocar o choque, o questionamento,

a surpresa que cria a necessidade de pensar numa leitura do avesso. Também o

enunciador conta com o já-dito a partir do qual enuncia, porém deformando,

exagero, a hipérbole, a resposta inesperada, o conselho fora de lugar, para introduzir

um mecanismo discursivo capaz de evidenciar o ridículo de um comportamento sem

falar diretamente do problema. Assim, no trecho denominado La revelación, o

enunciatário pode reconhecer no discurso de Ergueta o discurso religioso, porém, a

51 A expressão”cross en la mandíbula" pertence a Arlt que, no prólogo de Los lanzallamas escreveu: 
“Crearemos nuestra literatura, no conversando continuamente de literatura, sino escribiendo en orgullosa 
soledad libros que encierran la violecia de un “cross ”a la mandíbula ”

“cross en la mandíbula”.51

mudando o sentido, criando um novo discurso a partir dele. Para tanto, utiliza o
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partir da imitação paródica, esse discurso transforma-se em estranho e ridículo, cria-

se um novo discurso no qual a inadequação e o desnível estilístico é fonte de burla

que dessacraliza o discurso bíblico.

O grotesco, então, estrutura-se como fenômeno discursivo capaz de organizar

uma espécie de jogo com os opostos, numa lógica onde os contrários interatuam,

trocam valores, criando efeitos desconcertantes, pois se opõem ao convencional.

Como consequência desse jogo de opostos, existe no grotesco a idéia de contradição

e/ou ambigiiidade: passa-se do trágico ao cómico sem um momento intermediário,

criando um efeito de estranheza, pois o que foi trágico um momento antes, toma a

forma contrária, ou vice-versa: o riso transforma-se em uma mueca amarga ou, em

alguns casos, irónica ou cruel. Daí a classificação pirandelliana de trágico-sério à qual

nos referimos na primeira parte deste trabalho.

Também é possível encontrar no grotesco a contradição do dito/não-dito, ou

também dito/interpretado - como se -, às vezes criando ambiguidade e um efeito de

burla, de “ter caído no jogo” do outro, acreditando no dito, quando o sentido estava

no não-dito, fazendo o jogo da simulação ou da mentira. No conto El jorobadito, que

inocência, contando a história do assassinato de Rigoletto e induzindo o narratário a

acreditar nele, porém, escondendo sua verdadeira participação no crime.

O grotesco pode utilizar um vocabulário característico da parte contrária

sentido de parecer formar parte do

mundo do adversário e seus valores, jogando assim com a pressuposição do outro,

que pode ser do leitor, criando uma falsa cumplicidade que, ao ser descoberta, cria

analisaremos, esse jogo do dito/não-dito fez com que o narrador insista em sua

como uma simulação por parte do locutor no
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perplexidade ou efeito de burla. Cria uma desconfiança no leitor, uma necessidade de

estar atento para entender o contrário do que diz o narrador ou de ir além do que diz.

No apartado “EI pecado que no se puede nombrar” do romance Los lanzallamas, o

personagem Erdosain despreza o amor de Luciana, uma jovem bela que o ama e lhe

oferece seu corpo. Erdosain lhe aconselha:

“Vos lo que deberias hacer es casarte con un hombre respetable.

El demonio de la Crueldad se apodera vertiginosamente del alma de Remo.

Erdosain tiene que morderse los lábios y hacer un tremendo esfuerzo de voluntad

para no decirle a la doncella:

-Cierto...Vos debías casarte con un hombre respetable que usa calzoncillos de

franela y que antes de irse a dormir, para evitar los resfríos, se pusiera vela de

bano en las narices. ” (pág. 452)

Pode haver algum elemento que serve de alerta para não tomar ao pé da letra

o que cada enunciado afirma. Isto acontece geralmente a partir de marcas que o

narrador “deixa”, geralmente em forma de pistas nas notas de rodapé, como acontece

mecanismo que trabalha com o inesperado, a configuração do insólito funciona como

um convite à perspectiva ética e como fator primordial de desconfiança diante dos

simulacros referenciais que o enunciador oferece. Esse mecanismo fez parte da

narrativa no conto El jorobadito, onde entram em jogo as afirmações contraditórias

do narrador sobre o ocorrido na casa de Elsa.

O discurso grotesco tem como característica a duplicidade enquanto traço

essencial a um modo de discurso dialeticamente articulado, onde a permanente

nos romances Los siete locos-Los lanzallamas. Porém, por se tratar de um
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oposição cria efeitos inesperados, cria um distanciamento entre o que é dito e o que o

enunciador pretende que seja entendido, sugerindo algo além do que diz e criando por

sobre a literalidade um sentido figurado.

Como o grotesco trabalha nas margens da realidade, mas sem fugir dela, o

enunciador se baseia no feto de que o enunciatário vai compreendê-lo a partir dos

termos do enunciado, pois vai compondo discursivamente uma contextualidade ou

complementaridade entre forma e contexto, capaz de induzir à produção de efeitos de

sentido de veracidade e verossimilhança que regem a maneira pela qual as questões e

respostas se articulam na linguagem. O enunciador do discurso grotesco provoca,

pede ao interlocutor para que se pronuncie, a partir da problemática proposta pela

dimensão literal, reservando-se para si o efeito final, geralmente inesperado e

contrário à posição adotada pelo enunciatário.

Pelo exposto, na criação dos efeitos grotescos é indispensável contar com a

contradição: proposta do enunciador/resposta prevista do enunciatário, partindo

muitas vezes de proposições que envolvem juízos de valor, geralmente representados

por qualificativos fortemente axiologizados. Resta, portanto, para o enunciatário,

resolver essa contradição, decodificar a ambiguidade propositalmente contraditória do

espaço significante. Mas, também o receptor pode interrogar-se sobre o conhecimento

que o enunciador tem da realidade referencial e, ainda, sobre a avaliação que ele fez

dessa mesma realidade.

O uso de frases assertivas para afirmar fatos insólitos, opiniões

inaceitáveis ou inacreditáveis, como frequentemente aparecem nas réplicas dos

diálogos, são fonte de escândalos, de efeitos grotescos. Assim acontece com as
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afirmações referidas à relação da deformidade física com a maldade, que analisaremos

mais adiante.

Na instauração dos elementos enunciativos de tempo, espaço e personagens, a

permanente divisão/oposição da qual falávamos põe em funcionamento uma dinâmica

que leva à ambiguidade, ao paradoxo e à criação de efeitos grotescos pela permanente

violação dos espaços e à transgressão das normas que os regem. Na narrativa de Arlt

os espaços estão sempre em relação de oposição e incomunicação.

Embora o grotesco possa ter como alvo um terceiro - seja uma pessoa,

instituição, alvo é

frequentemente o enunciatário, os leitores e a sociedade a que pertencem, seus

valores, seja estéticos, seja sociais, religiosos e especialmente morais.

4.2. A presença do grotesco na narrativa de Arlt

Para nos aproximarmos do funcionamento do grotesco na enunciação do

discurso narrativo de Arlt, escolhemos espaços em que pretendemos surpreender

algumas das suas estratégias, nas quais o enunciador investe para produzir os efeitos

grotescos. Consideramos que, para desenvolver o nosso trabalho, era necessário partir

de alguns aspectos que dizem respeito às características que definem o grotesco como

tal e que foram levantados na primeira parte.

Levando em conta que na configuração do grotesco existem elementos que

levam à produção de efeitos de sentido que levam ao cómico, ao trágico, ao

horroroso, ao estranho, à criação do cômico-sério, procuramos encontrar na narrativa

arltiana aquelas instâncias discursivas nas quais esses efeitos aparecem como

resultantes de procedimentos formais que podemos definir como grotescos.

ou uma determinada situação - no grotesco arltiano o
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O grotesco trabalha com a burla e o ridículo para criar efeitos humorísticos

e/ou ofensivos e, no discurso arltiano, a burla pode estar numa resposta inesperada

que quebra a expectativa do diálogo e cria desequilíbrios entre perguntas e respostas,

ou em enunciados que ridicularizam pessoas e seus valores, criando cenas incómodas

e ofensivas. Para estudar os mecanismos pelos quais esses efeitos aparecem na

enunciação, analisaremos a quebra da expectativa de diálogo num trecho de Los siete

locos e num trecho de Los lanzallamas.

O excesso, marca do grotesco, é uma constante na narrativa de Arlt, como

também a maldade e a obscenidade que objetivam criar o estranho e o repugnante,

escandalizar, dessacralizar. Depois, analisaremos alguns momentos da narrativa

arltiana onde esse excesso se manifesta.

Outra das características destacadas do grotesco, como é a ambiguidade,

ocupa um lugar privilegiado na narrativa arltiana, presente nos jogos de duplicação e

contradição e nas estratégias de simulação a partir de pistas falsas e mentiras. Em 2.5.

e 2.6. analisaremos esse recurso a partir das estratégias como a mentira, o paradoxo,

as pistas falsas. A partir do conto El jorobadito, estudaremos essas estratégias nos

percursos narrativos.

O humor grotesco também fez parte da narrativa arltiana, embora não seja

um humor festivo, um “humor bakthiniano”, e sim um humor ofensivo e mordaz. A

passagem brusca de uma situação cómica a outra trágica, e vice-versa, o desfecho

inesperado são uma fonte de humor presente na narrativa de Arlt. Analisaremos o

humor em dois momentos da narrativa arltiana: La revelación e Dona Rebeca.

Nos discursos grotescos, de um modo geral, o corpo e suas funções ocupam
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discurso. Em Arlt, o corpo deformado cria distanciamento, horror, repugnância.

A hibridez, a mescla permeia os discursos grotescos, unindo o que parece

contiguidade dos opostos. Esse recurso capital do grotesco estrutura o discurso

arltiano, que se elabora a partir de um original processo de heterogeneidade

discursiva. Para analisar este recurso, trabalharemos com trechos do romance El

juguete rabioso.

4.2.1. A resposta inesperada

Um recurso capaz de quebrar a expectativa de pergunta-resposta e produzir

um efeito de surpresa que pode chegar a mudar o sentido e a continuidade do diálogo

é o da resposta inesperada. A instabilidade que produz a alternância entre discursos de

interlocutores que falam a partir de diferentes lugares acentua-se quando um deles

muda o tom e o tema do diálogo.

Numa cena do apartado Un hombre extrano do capítulo I de Los siete locos o

personagem Erdosain necessita urgentemente de dinheiro e conversa com Ergueta,

um farmacêutico que enlouqueceu e que se dedica a predicar a Bíblia.

"Erdosain, tomándolo de un brazo a Ergueta exclamó:

-Porque yo estoy a un paso de la cárcel, ^sabés? He robado seiscientos pesos con

siete centavos.

El farmacêutico guinó lentamente el párpado izquierdo y luego dijo:

-No te aflijas. Los tiempos de tribulación de que hablan las escrituras han llegado.

um lugar central, como já foi estudado especialmente por Bakhtin na obra de
\\

Rabelais. No corpo concentram-se e manifestam-se muitos dos efeitos grotescos do

inconciliável, misturando e trocando o afirmativo pelo negativo, permitindo a
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jNo me he casado yo con la Coja, con la Ramera? jNo se ha levantado el hijo

contra el padre y el padre contra el hijo? La revolución está más cerca de lo que la

desean los hombres. ^No sos vos el fraudulento y el lobo que diezma el rébano?...

-Pero decime, £vos no podés prestarme seiscientos pesos?

El otro movió lentamente la cabeza:

-<Te pensás que porque leo la Biblia soy un otário?

Nesse diálogo entre Ergueta e Erdosain, cada um constrói um discurso que tem

como objetivo a manipulação e o convencimento do outro, com interesses opostos.

Erdosain, que sabe da loucura de Ergueta e, de alguma maneira, quer tirar proveito

dela, tenta convencer Ergueta a emprestar-lhe dinheiro, enquanto este pretende

convencer Erdosain de que ele é um enviado de Deus para predicar sua palavra.

Neste trecho, o discurso apocalíptico e exagerado de Ergueta “los tiempos de

tribulación de que habla la Biblia han llegado ” pretende mudar o tema do diálogo,

fazer de conta que não escutou o pedido de dinheiro, ignorar o discurso do outro,

restar importância à gravidade e urgência do pedido de Erdosain. Para isso, pretende

colocar a afirmação : “Porque estoy a un paso de la cárceE como um feto já

anunciado nas Escrituras. Porém, a urgência do ladrão quer obviar as passagens

bíblicas, ignorando a feia do outro, e ir direto ao que lhe interessa, ou seja, o dinheiro

que ele espera que Ergueta lhe empreste.

Criam-se, então, duas perspectivas lógicas de resolução. A primeira se baseia

na relação religião-bondade-caridade, valores em que se reconhecem socialmente as

pessoas religiosas, que sustentariam essa esperança de ajuda por parte de Ergueta, e ,

portanto, o comportamento esperado é que Ergueta tenha compaixão de Erdosain e
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lhe empreste o dinheiro. A segunda perspectiva é a de contar com que a loucura de

Ergueta lhe impeça perceber a manipulação de Erdosain e, em função de sua sem-

razão, empreste-lhe o dinheiro.

O desfecho inesperado - não se cumprem as expectativas - produz-se pela

negação do discurso do outro: Erdosain não escutou o que Ergueta falou sobre a

problema relatado por Erdosain. Nesse

desfecho, os efeitos de burla grotesca, se produzem:

- pela conduta inesperada de Ergueta, a quebra da expectativa do diálogo, que coloca

em dúvida sua loucura e a consistência dos princípios religiosos do predicador;

- pela expressão burlona “jTe pensás que porque leo la Biblia soy un otário?” que

trabalha com a duplicidade, pois Ergueta relaciona Biblia com otário sugerindo que

os que lêem a Bíblia o são, podem sê-lo, espera-se que o sejam, o que é um contra-

senso, já que ele se diz um predicador. Esse comentário burlão também leva a

manipulação de

Erdosain, mostrando que é um louco só “para certas coisas”, ou que sua loucura é

uma máscara.

- pela mudança do discurso de Ergueta, antes originado numa formação discursiva

pertencente ao campo religioso e que, sem intervalo, passa a ser o discurso da rua, do

cotidiano, acentuado pela palavra depreciativa otário. A mudança do lugar a partir do

qual Ergueta anuncia, estabelece a duplicidade e o cinismo do personagem e sugere

uma crítica que se estende aos mandamentos e princípios religiosos.

O elemento novo do diálogo - a relação Bíblia e dinheiro e a consequente

negativa de Ergueta - precipita os acontecimentos e muda o rumo da própria

questionar a loucura de Ergueta, que é capaz de desmascarar a

Bíblia, Ergueta não deu importância ao
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narrativa, pois Erdosain, a partir dessa resposta negativa, recorrerá à ajuda do

Astrólogo e da Sociedad Secreta.

Essa alternância nos diálogos é permanente na narrativa arltiana, e os cortes

bruscos são essencialmente grotescos pois deixam irromper um elemento estranho ou

novo, inesperado no discurso, que quebra o tom dominante.

4.2.2. O ridículo e o incómodo

Objeções cómicas, secundárias ou desnecessárias, juízos de valor inesperados,

do incómodo de uma cena, de um comportamento, de uma situação. Cria-se uma

cumplicidade enunciador-enunciatário que leva ao riso conivente, pois trata-se do

ridículo instalado num terceiro, alvo da burla - mas também pode provocar a rejeição

ou a surpresa, nas quais o grotesco se instala.

O personagem Erdosain, dos romances Los siete locos - Los lanzallamas

procura continuamente humilhar e ofender os demais, especialmente os indefesos,

com comportamentos que criam efeitos de comicidade grotescos. No trecho intitulado

Los amores de Erdosain (Texto 1 do Apêndice) cria-se uma cena que é hilariante,

ofensiva e repugnante, num diálogo em que intervêm o personagem, a dona da pensão

onde ele mora e sua filha, a Bisca, menina de catorze anos a quem se descreve como

defeituosa, feia, suja: Erdosain, que antes do diálogo fizera questão de mostrar muito

dinheiro para a Dona Ignacia, confessa que está pensando em casar, provocando a

cobiça da dona da pensão. A partir daí, a discussão gira em tomo da importância da

pureza e da virgindade feminina :

No se precipite ( en casar se) Erdosain. Vea que en esta ciudad las ninas están muy

descrições servem como argumentação indireta por meio do ridículo, do trágico ou



79

despiertas. Vaya a provindas. Allí encontrará jovencitas recatadas, todo respeto,

buen orden, abolengo...

-El abolengo me da un pepino. Lo que hay es que he pensado en su hija, senora.

-!No diga, Erdosain!

-Si, senora... me gusta...Me gusta mucho, es jovencita...

-Pero es demasiado joven para casar se.!Si recién tiene catorce anos!...

-La mejor edad, senora...Además, Maria necesita casar se, porque ya la he

encontrado el otro dia en el zaguán con la mano en la bragueta de un hombre.

-iQué dice?

-Yo no le doy importância, porque en algún lado siempre se tienen las manos...No

negará que soy comprensivo, senora...

Con aspaviento de desmayo, reitero la morcona...

-/Es posible, senor Erdosain!...;Mi hija con las manos en la bragueta de un

hombre!...Nosotros somos de abolengo, Erdosain...De la aristocracia tucumana...No

esposible... jUsted se ha confundido!

(...) Porque usted comprenderá, senora, que la bragueta de un hombre no es el

lugar adecuadopara las manos de una jovencita...

-No me estremezca...

Erdosain continuo implacable:

-Y la nina sorprendida con las manos en la bragueta de un hombre, da que pensar

mal de su honestidad. jNo le parece, senora? ...;Puede alegarse que ha ido a buscar

allí rosas o jazmines? No, no puede.

(...) - Lo grave es que en esas trapisondas bragueteriles las chicas pierden a veces
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su virginidad, jy qué hombre carga con una nina, por decente que sea, que tiene

menoscabada la vagina?

O personagem Erdosain tomou do discurso de Dona Ignacia os valores de

“recato, todo respeto, buen orden abolengo ” para desvirtuá-los : “<?/ abolengo me da

un pepino". Porém, esses mesmos valores que a dona da pensão considerava

indispensáveis para uma moça casadoira, são retomados por Erdosain e colocados,

tergiversados, para julgar Bisca, mostrando para Dona Ignacia que sua filha não

respeita esses valores.

A atitude de contar à mãe da moça um fato inexistente (é mentira que Erdosain

tenha presenciado a cena que conta) escolhendo o termo bragueta e colocando-o

como centro da conversa, provoca a comicidade, pela palavra em si, que está

conotada por tabus sexuais e improvável fazer parte de um diálogo entre pessoas de

pouca intimidade. A partir do primeiro impacto que a palavra bragueta produz na

dona da pensão, cria-se um jogo de ofensa (por parte de Erdosain) e defesa (por parte

de Dona Ignacia) que tem como centro a palavra bragueta, que se hiperboliza

tomando dimensões e interpretações cómicas, burlescas e irónicas, fazendo alusões ao

conteúdo da bragueta.

A reflexão de Erdosain: Li

funciona como uma burla irónica que pretende colocar como natural que as moças

possam ter a mão na bragueta como se esse fosse um lugar comum.

Posteriormente a observação ppuede alegar que ha ido a buscar allí rosas y

trabalhando com a criação de insólitas braguetas floridas, aludindo ao órgão sexual

en algún lado siempre se tienen las manos..., ”

jazmines? , além da incongruência, elabora uma imagem altamente sugestiva,
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masculino e satirizando a pretensa inocência da Bisca.

A brincadeira com a palavra bragueta, numa reiteração premeditada com o

intuito de provocar a reação escandalizada da dona de pensão, que passa a

“trapisondas bragueteriles” (trapisonda em espanhol é definida como discussão

violenta, gritaria, engano, fraude) potencializa-se com a terminação “iles” como

propio de criando um jogo - lutas e gritarias próprias do manuseio de braguetas - que

trabalha com imagens engraçadas e que coloca no centro do diálogo - e das atividades

da Bisca - uma palavra que só circulava nas margens da linguagem cotidiana.

A insistência no fato de ter visto a moça nessa atitude suspeita cria uma certa

incomodidade hilariante, que leva Dona Ignacia às desculpas mais insólitas, pondo

como garantia sua própria virgindade: “X al hogar de mi esposo llevé mi abolengo y

mi recato ” ‘‘Tanto era mi inocência , que mi legítimo esposo , que en paz descanse,

me llamaba la Virgencita. ” “Yo era un lirio de los valles", “Salgo en garantia de la

virginidad de esta inocente como si fuera la mia

Quanto mais tenta justificar sua filha, mais Dona Ignacia cai no ridículo da

comédia preparada por Erdosain. A dona de pensão usa como argumento seu

abolengo, retomando como próprias as virtudes que ela tinha colocado no começo do

diálogo como valores de “las ninas de provindas’'’.

Dona Ignacia, tentando relacionar virginidad, abolengo, riqueza, procura

argumentar com sua linhagem “Yo era de fortuna, Erdosain”. Ao que o personagem

responde: “Pero senora, (jqué tiene que ver todo esto con la virginidad de su nena? ”

. Ao escolher um alvo para a burla, Dona Ignacia - a figura da “futura sogra” é

sempre destinatária de burlas e maldades na narrativa arltiana - o enunciador apela às



82

antecipações do enunciatário, situando-se no seu lugar a partir de seu lugar de

enunciador - e conta com a certeza de que o enunciatário conhece alguém semelhante

enunciatário encontre em cada coincidência entre o conhecido e o descrito uma fonte

de riso.

Porém, o ridículo da situação toma-se incómodo e grosseiro, pois está

assentado sobre uma falsidade - Erdosain não viu a Bisca na atitude que conta sobre

uma maldade premeditada - Erdosain armou a cilada, pois conhecia a ambição da

dona da pensão e trata-se da burla de uma menina representada como indefesa - e pela

reiteração num tema - a virgindade - inconveniente para a época, por tratar-se da

esfera privada e estar carregado de tabus e valores socialmente arraigados.

Assim, o enunciador provoca, com os jogos da linguagem, uma cena ridícula,

que o diverte - Erdosain se diverte com a cena e assim o diz que ridiculiza e ofende

um alvo - a sogra - e que acaba por atingir o enunciatário, que participa do jogo, a

partir dos seus próprios valores.

4.2.3. O grotesco como excesso

O exagero e o excesso estão ligados a diversos procedimentos do humor e são

a base essencial da caricatura. Propp (1992:88), analisando o exagero, enquadra-o no

domínio da comicidade e descreve três formas fundamentais de exagero: a caricatura,

a hipérbole e o grotesco. Para o autor russo “o grau mais elevado e extremo do

exagero é o grotesco, (...)pois atinge tais dimensões que aquilo que é aumentado já e

monstruoso. Ele extrapola completamente os limites da realidade e penetra no

domínio do fantástico. Por isso o grotesco delimita-se com o terrível”.

assim caracterizado. Cria-se a cumplicidade e a burla, pois é possível que o
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O grotesco na narrativa arltiana é um desborde, uma deformação desmedida,

inimaginadas dos fatos, do discurso.

No capítulo II de Los siete locos, no trecho En la caverna, o personagem

Erdosain é possuído de um rancor incontrolável “por no poder pensar...esa

impotência de pensar, de pensar con razonamientos de líneas nítidas, como son las

jugadas de ajedrez, y una incoherencia mental que lo encocoraba con todos". Então,

descarrega sua impotência contra os lojistas e comerciantes das ruas por onde

passava. Depois de escolher esses comerciantes como alvo, inicia uma descrição na

qual imagina a vida dessas pessoas, o seu cotidiano, e essa mesma constatação

acrescenta sua furia, chega até o insulto, a amplifica e transfere esse ódio a toda a

cidade, que passa a contaminar-se.

um excesso que toma conta das cenas, dos comportamentos, das consequências

Caminaba cenudo, investigando con furor lento las ideas que se incubarían 

bajo esas frentes estrechas, mirando descaradamente las lívidas caras de los 

comerciantes, que desde el cuévano de los ojos espiaban con una chispa de 

ferocidad a los compradores que se movían en los negocias fronteros; y Erdosain 

sentia a momentos ímpetus de insultarlos, antojo de tratarlos de cornudos, de 

ladrones, de hijos de mala madre, diciéndoles que tenían la falsa gordura de los 

leprosos y que si algunos estaban flacos era de celar de los êxitos de sus 

prójimos. Y en su fuero interno los iba injuriando atrozmente, imaginándose que

“Entonces su irritación se volvió contra la bestial felicidad de los tenderos, 

que a las puertas de sus covachas escupían a la oblicuidad de la lluvia. Se 

imagino que estaban tramando eternos chanchullos, mientras que sus 

desventradas mujeres se dejaban ver desde las trastiendas, extendiendo manteles 

en las mesas cojas , arramblando innobles gisotes que al ser descubiertos en las 

fuentes arrojaban a la calle flatulências de pimentón y sebo, y ásperos relentos 

de milanesas recalentadas.
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SUS

implícita com animais: bestia, chanchullo, bruto, ferocidad, covachas, se amplia a seu

aspecto físico: frentes estrechas, lívidas caras, abrange também o caráter: malvados,

canallas, envidiosos hasta el tuétano, desalmados, implacables, chega a compará-los

com os cartagineses e se transforma em insulto: ladrones, cornudos, hijos de mala

madre. Essa expressão de ódio produz uma expansão que atinge as mulheres dos

52 A relação deformação-sujeira-comida - necessidades fisiológicas aparece frequentemente: “Se imagina casado con la 
Bisca. La revé en una casa de inquilinato, desventrada y gorda, leyendo entre flato y flato alguna novela que le ha 
prestado la carbonera de la esquina. Holgazana como siempre, si antes era abandonada ahora descuida por completo su 
higiene personal, emporcando con sus menstruaciones sábanas que nunca se resuelve a lavar”. (Arlt 1982:461) 
“Hombres que desnudan sus órganos genitales en cuartos oscuros y llaman a la mujer que pasa hacia la cocina con una 
sartén.9...) El órgano genital se congestiona y crece; la mujer deja su sartén en el sucio y se tiende en la cama, con una

los negociantes aquellos estaban atomillados a próximas quiebras por espantosos 

pagarés, y que la desdicha que le arrojaba a él al fondo de la desesperación se 

cerniria también sobre sus mugrientas mujeres que, con los mismos dedos con 

que momentos antes habían retirado los trapos en que menstruaban, cortarían 

ahora el pan que ellos devorarían entre maldiciones. dirigidas a 

competidores.

Y sin podérselo explicar se decía que el más educado de esos bribones era de 

una grosería solapada y profunda, todos envidiosos hasta el tuétano y más 

desalmados e implacables que cartagineses.

A medida que iba pasando frente a colchonerias , almacenes y tiendas, 

pensaba que esos hombres no tenían ningún objeto noble en su existência, que se 

pasaban la vida escudrinando con goces malvados la intimidad de sus vecinos, 

tan canallas como ellos, regocijándose con palabras de falsa compasión de las 

desgracias que les ocurrían a éstos, chismorreando a diestra y siniestra de 

aburridos que estaban, y esto le produjo súbitamente tanto encono que de pronto 

aceptó que lo mejor que podia hacer era irse, pues si no tendría un incidente con 

esos brutos, bajo cuyas cataduras enfáticas veia alzarse el alma de la ciudad, 

encanallada, implacabley feroz como ellos”(pág.242-243)

A escolha de palavras para qualificar os lojistas levam a uma comparação

comerciantes: desventradas, mugrientas, a comida52 que comem: guisotes innobles,
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flatulências de pimentón y sebo, ásperos relentos de milanesas recalentadas e, por

Na narrativa de Arlt, a característica de excesso e desborde atinge de maneira

especial as descrições, tanto de pessoas quanto de paisagens e de situações. A

desproporção da raiva e da revolta do personagem, expressa no vocabulário

enunciatário a olhar o bairro, a cidade, a partir de um olhar de desgosto e nojo.

Também o excesso se apresenta como uma carga de morbidez doentia no

caso de atos relacionados ao sexo - os encontros são quase sempre em prostíbulos,

em lugares sujos e envolvem pessoas perturbadas pela culpa, como Erdosain, no

primeiro capítulo de Los siete locos:

O excesso aparece com frequência nas descrições obsessivas de estados de

ânimo - especialmente os do personagem Erdosain, protagonista de Los siete locos e

sonrisa desgarrada, mientras entreabre las crines que le ennegrecen el sexo. EI hombre derrama su semen en la 
oscuridad cefiida y ardiente. Luego.cae, desvanecido, y la mujer entra tranquilamente a la cocina para freír en su sartén 
unas ionjas de hígado”
53 Essa relação dos personagens com o espaço, a cidade, está presente em inúmeros momentos da narrativa de Arlt. O 
conto Las fieras junta os personagens mais degradados no bar “Ambos mundos” e cria, a partir do olhar de um narrador 
em primeira pessoa, uma passagem permanente entre o homem e o espaço, degradando-se mutuamente.
54 No apartado “Trabajo de la angustia”docapítulo II de Los siete locos o narrador relata os momentos de angustia de 
Erdosain antes de tomar a decissãode assassinar a Barsut e diz: “Usted sabe queleva en su interiorun menstruo que en

insultante, muda o alvo da sua raiva, que é contra ele, e a amplifica, levando o

“Se dejó arrastrar por los impulsos que retuercen al hombre que se siente 
por primera vez a las puertas de la cárcel, impulsos ciegos que conducen a un 
desdichado a jugarse la vida en un naipe o en una mujer. Quizá buscando en el 
naipe y en la hembra una consolación brutal y triste, quizá buscando en todo lo 
más vily hundido cierta certidumbre de pureza que lo salvará definitivamente.

Y en las calurosas horas de la siesta, bajo el sol amarillo caminó por las 
aceras de mosaicos calientes en busca de los prostíbulos más inmundos.

Escogía con preferencia aquellos en cuyos zaguanes veia cáscaras de 
naranja y regueros de ceniza y los vidrios forrados de bayeta roja o verde, 
protegidos por mallas de alambre, w(pág. 125)

último, a alma da cidade: encanallada, implacable, feroz.53

Los lanzallamas, 54- ou com um provocante desafio no caso da maldade - são atos de
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ofensa gratuita, geralmente, com uma maldade que atinge os indefesos. Haffner, el

Rufián Melancólico, no trecho denominado Las opiniones del Rufián melancólico no

capítulo I de Los siete locos pensa prostituir uma cega que está grávida:

Em termos gerais, podemos dizer que no primeiro romance El juguete

rabioso, esse excesso aparece de maneira menos evidente, os personagens e seus atos

são apresentados a partir de um olhar adolescente, o do narrador e protagonista

Silvio, para quem o mundo dos adultos é perturbador e desproporcional. Por tratar-se

experiências, as cenas do romance reforçam esse efeito subjetivo do olhar adolescente

sobre o que é desconhecido para depois transformá-lo em fonte de desgosto,

manifesto pela deformidade, a maldade e a rejeição. Poderia estabelecer-se assim, uma

relação que justificaria esse excesso deformante. Assim o mundo do trabalho,

representado por o zapatero andaluz, Dío Fetente, Don Gaetano e sua mulher, os

personagens do seu bairro, e as pessoas que vivem de seu trabalho, são portadores de

defeitos constituem “marca”. Essa exagerada quaseque uma marca,

(Haffner aErdosain)^ Nunca se le ha ocurrido a usted tener antojos crueles 
acerca de las personas?
-Si, a veces.
-Qué raro...porque ahora estaba recordando la mania que tuve un tiempo de 
inducir a la prostitución a una muchacha que estaba ciega...
-^Y todavia vive?
-Sí, y ahora está embarazada. jSe da cuenta? Una ciega embarazada. Un dia de 
estos lo voy a llevar. La va a conocer. Un espectáculo interesante, le prevengo. 
^Se da cuenta? Ciega y prenada. Es mala, siempre anda con agujas en las 
manos. ..Además es golosa como una cerda. A usted le va a interesar.
-Y usted piensa...
-Sí, en cuanto el Astrólogo instale el prostíbulo la primera que va a entrar va a 
ser ella. La tendremos escondida: será elplato raro., (pág.149)

cualquier momento se desatará yno sabe en qué dirección”(arlt:1982:196) O apartado “Bajo la cúpula de cemento”, que 
faz parte do capítulo “Tarde y noche del dia sábado” de Los lanzallamas, descreve o sofrimento de Erdosain e sua busca 
de uma verdade “superior” e a quem descreve como “un visionário a la orilla de un callejón mental”(Arlt 1988: 431)

de um processo de aprendizagem de vida por parte de Silvio, quem conta suas
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caricaturescamente, não perde relação com a figura inicial nem com sua atividade.

O zapatero andaluz une a deformidade física a seu ofício:

“Era cargado de espaldas, carisumido y barbudo, y por anadidura algo cojo,

una cojera extrana, el pie redondo como el casco de una mula con el talón vuelto

hacia afuera. (...) como era codicioso sonreía al evocar el cliente, y la sórdida

negruzcos dientes.(...) y el cojo desfogaba su tristeza reblandeciendo la suela a

martillazos encima de una plancha de hierro que apoyaba en las rodillas.(...) y

gorra color ratón , hurgaba con los dedos mugrientos de cola en una caja y

toc... tOC... ÍOC...ÍOC...

Os atos dos personagens de El juguete rabioso e a organização sequencial da

narrativa - a separação em capítulos corresponde a episódios que tem começo, meio e

fim - conservam uma linearidade que permite um “controle” narrativo eficaz.

Porém, os romances seguintes, Los siete locos e Los lanzallamas, levam esse

desborde ao centro mesmo do texto. Personagens, atos, situações e a própria

estrutura narrativa são tomados por esse excesso incontrolável que transforma a

Sociedad Secreta no lugar de onde se projetará o futuro apocalíptico do mundo. Essa

sociedade, presidida pelo Astrólogo, é um organização que possibilita o encontro de

locos como: Erdosain, Ergueta, Haffner “El Rufián melancólico”, Bromberg el

Hombre que vio la partera, el Buscador de Oro, Hipólita la Coja , el Astrólogo.

sonrisa que no acertaba a hincharle los carrillos arrugábale el labio sobre sus

tomando a sus menesteres inclinaba la cabeza cubierta hasta las orejas de una

Cada um deles é portador de delírios místicos, ideias e propósitos de poder e

llenándose la boca de clavillos continuaba haciendo con el martillo
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destruição que se imbricam discursivamente em monólogos e diálogos por vezes

disparatados.

O ponto de partida pode ser um fato de referencialidade concreta, como é o

caso relatado por Erdosain no começo de Los siete locos: o roubo na firma onde

trabalhava. As consequências e os acontecimentos seguintes, destinados a arrumar

dinheiro para repor o roubado, disseminam o conflito como ondas incontroláveis que

levam todos os personagens ao assassinato, ao suicídio, à loucura, em um processo

que envolve até o destino e a destruição da humanidade, vítima de gases venenosos,

pestes, fogo, bombas, cenas apocalípticas. Em Discurso del Astrólogo ,do Capítulo

III de Los siete locos, o Astrólogo expressa seus ideais e projetos. Para ele, nem a

antiguidade clássica foi capaz de prever a existência de seres todo-poderosos como

graças ao poder que lhes confere o dinheiro. Para ele, a sociedade está em

decomposição, porque o homem perdeu a fé, sofre de uma “enfermedad metafísica”.

Para salvar o homem, o Astrólogo propõe a “mentira metafísica”. Imagina uma

apocalíptica “poda del árbol humano” que “sólo ellos, los milionários, con la ciência

a su servido, podrán realizar”. Por meio de cataclismos, pestes fulminantes, gases

venenosos - todos eles produtos da invenção e ação dos membros da Sociedad

Secreta - irão esgotando o mundo, salvando-se um pequeno resto que, isolado numa

ilha, servirá para assentar as bases de uma nova sociedade. Essa sociedade

“se compondrá de dos castas entre las cuales habrá un intervalo de treinta siglos. 
La mayoría vivirá mantenida escrupulosamente en la más absoluta ignorância, 
circundada de milagros apócrifos, y la minoria será la depositaria absoluta de la 
ciência y el poder. De esa forma queda garantizada la felicidad de la mayoría, 
pues el hombre de esta casta tendrá relación con el mundo divino, en el cual hoy 
no cree.La minoria administrará los placeres y los milagros para el rebano, y la 
edad de oro, edad en la que los ángeles merodeaban por los caminos del

Ford, Morgan, Rockefeller, “dioses de carne y hueso ” capazes de “destruir la luna”
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A idéia central do Astrólogo, sobre a qual se baseia a Sociedad Secreta é:

Os projetos do Astrólogo e sua sociedade secreta para arrumar o dinheiro para

essa revolução são:

crepúsculo y los dioses 
hecho. ”(pag.212-213)

“Mi idea es organizar una sociedad secreta , que no tan sólo propague mis ideas 
sino que sea una escuela de futuros reyes de hombresf...) Se basará en un 
principio más sólido y moderno: el industrialismo, es decir, que la lógica tendrá 
un elemento de fantasia, si así se quiere llamar a todo lo que le he dichU, y otro 
elemento positivo: la industria, que dará como consecuencia el oro.”(..) El 
dinero será la soldadura y el lastre que le concederá a las ideas el peso y la 
violência necesarias para arrastrar a los hombres.Nos dirigiremos en especial a 
las juventudes, porque son más estúpidas y entusiastas. Les prometeremos el 
império del mundo y del amor. (...) Les daremos uniformes vistosos, túnicas 
esplendentes...capacetes conplumajes de variados colores...prederías...grados de 
iniciación con nombres hermosos y jerarquias. Y allá en la montaria levantaremos 
el templo de las sietepuertas de oro... ”

“Organizaremos prostíbulos, (...) explotaremos la usura, la mujer, el nino, el 
obrero, los campos y los locos.j..) Para la comedia del dios elegiremos un 
adolescente...Mejor será criar un nino de excepcional belleza y se le educará 
para hacer el papel de dios. hablaremos...se hablará de él por todas partes, pero 
conmisterio, y la imaginación de la gente multiplicará su prestigio., j Se imagina 
usted lo que dirán los papanatas de Buenos Aires cuando se propague la 
murmuración de que allá en las montanas del Chubut, en un templo inaccesible 
de oro y mármol, habita un dios adolescente...un fantástico efebo que hace 
milagros?(...) Elegiremos un término medio entre Krisnamurti y Rodolfo 
Valentino...pero más místico, una criatura que tenga un rostro extraho 
simbolizando el sufrimiento del mundo. ”(...) Nosotros, los pocos queremos , 
necesitamos, los esplêndidos poderes de la tierra. Dichosos nosotros si con 
nuestras atrocidades podemos aterrorizar a los débiles e inflamar a los fuertes. Y 
para ello es necesario crearse la fuerza, revolucionar las conciencias, exaltar la 
barbariej..)Instauraremos los autos de fe, quemaremos vivos en las plazas a los 
que no crean en Dios.^ Cómo es posible que la gente no se haya dado cuenta de 
la extraordinária belleza que hay en ese acto...en el de quemar vivo a un hombre? 
(...) Es absolutamente necesario que una religión sombria y enorme vuelva a 
inflamar el corazón de la humanidad.(...)(Arlt 1982:210-218)
“Conquistaremos la tierra, realizaremos nuestra “idea”...Podemos instalar un 

prostíbulo en San Martin, o en Ciudadela, y la colonia de los Santos en la 
montaha.^Quién más apto para regentear el prostíbulo que el Rufián 
Melancólico? Le nombraremos Gran Patriarca Prostibulario” (Arlt: 1982:205)

se dejaron ver en los claros de luna, será un
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Os traços místicos não se apresentam como simples alusões bíblicas, ou como

obsessão que toma conta da vida e dos atos de alguns personagens e, por sua vez, é

um álibi capaz de justificar

contraditórios. O Deus bíblico é glorificado mas também injuriado com os piores

insultos. Deus, Satanás, espiritismo, sociedades teosóficas e deuses malvados criados

pelo homem se misturam. Jesus é capaz de revelar, como conta Ergueta, “ el gran

secreto., .una ley del sincronismo estático" para ganhar na roleta e enriquecer.

Podemos observar que o excesso grotesco aparece como inesperado, pois é

sempre desproporcional e também como um excesso de conotação, um excesso que

aparece no significante através de uma sobrecarga de qualificativos, de axiológicos, de

comparações hiperbólicas, que produzem um excesso de conotação e muda o efeito

de seu significado. Essa carga conotativa, tanto estilística quanto enunciativa, é

produtora de informação não sobre o referente mas sobre o enunciador.

Kerbrat-Oreccioni(1983:106), estudando a conotação estilística, observa que

o sentimento de afinidade conotativa é quase tão forte quanto o de afinidade

denotativa. A ruptura da isotopia estilística na narrativa arltiana é provocada pela

presença dos registros linguísticos originados na variante rio-platense e o lunfardo,

como já mencionáramos na primeira parte deste trabalho. Também as conotações

enunciativas fortemente axiologizadas, relacionadas à deformidade, ao exagero, criam

efeitos grotescos pela própria irrupção desses elementos inesperados na superfície do

texto.

Existe também no discurso de Arlt um desajuste entre os níveis de conotação.

imitação ou paródia de discursos religiosos. A religião é apresentada como uma

os comportamentos mais absurdos, cruéis ou
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No texto antes apresentado, no qual o personagem descarrega sua raiva contra os

comerciantes, os qualificativos depreciativos que degradam os personagens tomados

como alvos de sua raiva, são também atacados com comparações inesperadas,

pomposas, pseudoprestigiosas - más desalmados e implacables que cartagineses.

Essa comparação representa um desajuste de conotação sobre uma realidade trivial,

antes profundamente degradada pelas descrições .

Assim, os escassos termos laudatórios e os frequentes termos injuriosos criam

uma exasperação e um deslocamento do sentido. Os insultos, sempre redundantes,

marcam o negativo, o feio ou anormal de um personagem, porém, é uma negação que

se transforma em afirmação do sentido contrário. O narrador personagem de El

jorobadito descreve e dialoga com Rigoletto sempre a partir de descrições cruéis, de

formas de tratamento vexatórias, humilhantes e grosseiras. No entanto, mistura no

relato a possibilidade de ser (Rigoletto) seu alter ego, aquele que lhe permitirá a

vingança, ou seja, que mobiliza o sentido para o seu oposto. Na seleção sinonímica,

na escolha de um adjetivo, a permanente eleição pelo extremo transforma um

significante aparentemente neutro numa fonte de redundâncias.

4.2.4. A maldade

que é intencionalmente terrível pode ter um caráter grotesco.

Na narrativa arltiana o terrível é a maldade, que faz parte dos atos dos

personagens e, de maneira especialmente notável, dos protagonistas. Silvio, o

adolescente de El juguete rabioso comete inúmeras maldades e acaba por trair Rengo,

que confiou nele como amigo. Essa maldade não é encoberta, mas claramente

É possível relacionar o grotesco com o terrível, pois, como observa Propp , o
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expressa. Não tem motivações razoáveis - é contra indefesos - e é exibida pelos

personagens como uma forma consciente de provocação à sociedade e seus valores. É

uma maldade que provoca escândalo e horror. A maldade mobiliza os personagens

transformando-se em objetivo: cada um dos elementos que compõem a Sociedade

Secreta é portador da maldade e todos têm como objetivo a destruição.

No conto El escritor fracasado existe um enunciado “Yo también hubiera

querido ser odioso a alguien. Escribir páginas malditas, que los otros leen

recatándose de sus prójimos, porque creen ver en ellas una alusión a su fisonomía

espiritual, y luego rabiosos, indignados y asqueados, las arrojan al canasto,

fingiendo ante el autor que jamás la han leidd” que é uma manifestação concreta por

parte do personagem - um escritor fracassado - de buscar propositalmente a maldade.

É uma maldade que, no caso desse personagem, conseguirá passar para sua profissão

futura, a de crítico literário.

A maldade, proposital e gratuita, é encontrada frequentemente no grotesco

arltiano. Já no primeiro romance El juguete rabioso, aparece a maldade como ato,

quando o personagem Silvio ateia fogo em um mendigo desconhecido, como forma

de expressar sua indignação pela injustiça e pelo fracasso no seu intento de inserir-se

no mundo do trabalho. Em Los siete locos e Los lanzallamas, esse atos aumentam em

número e na intensidade da maldade, passando das mais aberradoras humilhações,

como a de urinar nas pessoas “Molestaban a los que pasaba. De pronto, Ergueta, al

ver aproximarse a un gallego se desprendió la bragueta y cuando el otro llegó hasta

él, lo mojó con un chorro de oríri\ pag.250) chegando à crueldade extrema, como é

o assassinato da Bisca ou a prostituição de mulheres deficientes e doentes por parte
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de El Rufián melancólico. Quando Erdosain pergunta a Hafiher por que continua

com sua vida de miché, ele responde:

Essa maldade, que se manifesta numa violência que está presente nos

acontecimentos e condutas, é materializada na linguagem, numa violência formal que

aparece na seleção linguística, nos insultos e maldições, na desestruturação do texto, a

partir de contigtiidade do considerado belo, justo e bom com seus opostos, numa

condenação ambígua.

A escritura do obsceno com propósitos ofensivos é também um gesto de

maldade. A reiteração de imagens e as condutas obscenas dos personagens tem a

}arca da maldade pois são fetos relatados com detalhes por seus próprios

protagonistas: Erdosain conta à sua mulher que molestava sexualmente crianças nas

praças públicas. A obscenidade do ato é duplamente ofensivo, pois o feto de contar a

sua mulher uma conduta reprovável, tem no ato de relatar um objetivo de maldade

premeditada.

4.2.5. Ambiguidade e paradoxo

No grotesco está presente o ambíguo pelas possibilidades que oferece de

incluir o que parece oposto e disperso, de juntar no mesmo significante mais de um

-“Vea, amigo, la “vida”no es para todos los hombres. (Sabe? (Por qué yo voy a 
dejar tres mujeres que rinden dos mil pesos mensuales sin ningún trabajo? (Las 
dejaría usted? No. (Entonces?
-(Yusted no las quiere? (Ninguna de ellas lo atrae especialmente?
-Escúcheme bien. Si manana me viniera a ver un médico y me dijera: la Vasca se 
muere dentro de una semana la saque o no del prostíbulo, yo a la Vasco, que me 
ha dado treinta mil pesos en cuatro anos, la dejo que trabaje los seis dias y que 
reviente el séptimo.
(...) - (Lástima?- continuo el otro- Amigo, a la mujer de la vida no hay que tenerle 
lástima. No hay mujer más perra, más dura, más amarga que la mujer de la vida. ”
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significado, de deslizar-se entre os opostos desvirtuando e transgredindo o que era

considerado indiscutível. Essa união dos opostos - ou aparentemente opostos - gera

uma contradição que não é fictícia, pelo contrário, é uma contradição que lhe é

discurso grotesco. Quando na obra arltiana nos defrontamos com alguns nomes de

personagem chamado Maximito é definido como “badulaque de veinticinco anos ”,

“magnânimo Maximito”, e as descrições levam a trabalhar com dos sentidos opostos

dentro de próprio nome: o máximo e o mínimo (“ito ” é um diminutivo em espanhol),

portanto, opondo o superlativo e o diminutivo, e criando um efeito cómico e ridículo.

Também um outro personagem dos romances Los siete locos e Los lanzallamas ,

chamado de Rufián Melancólico, evoca dois significados opostos (rufián está

associado a pessoas relacionadas com a prostituição, a vida de enganos e estafas, e

melancólico se associa com tristeza e, geralmente, é um estado de ânimo que

caracteriza o romantismo) criando uma dissonância que transforma, ao juntar no

mesmo nome, o estranho que, separado, não o é. Quando perguntado sobre o porquê

desse apelido, pois o personagem se chama Haffner, o Astrólogo responde

vagamente: “el macró hacía muchos anos había intentado suicidarse”(p,138)

A duplicação e a contradição, criada entre esses dois sempre opostos, aparecem como

uma constante e resultam numa espécie de matriz do grotesco. Os personagens

expressam, muitas vezes, a presença de “su doble”, duplicação que significa sempre

uma contradição: no conto El Jorobadito o narrador trabalha com a possibilidade de

personagens, já encontramos essa ambiguidade. Em El juguete rabioso, um

“cemícalo”, que “hacía barrabasadas” “tanía el arpa”, mas também de

essencial. Tanto nas palavras em si quanto no oxímoro, a ambiguidade permeia o
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que o Jorobado seja, na verdade, sua parte má, seu alter ego. Em Los siete locos o

personagem Ergueta, o farmacêutico louco que predica a Bíblia, considera que ele é,

descubría curiosas singularidades entre su existência y la del otro”; fez comparações

e reproduz seus atos. Também em ambos romances, Los siete locos e Los

lanzallamas, o narrador deixa pistas que possibilitam supor que Barsut é, na verdade,

o doble do personagem Erdosain, figura central do romance:

A duplicidade ou, em muitos casos, a multiplicidade de discursos que elabora

um mesmo personagem é foco permanente de contradições. Assim, o Astrólogo conta

diferentes projetos da Sociedade Secreta para diferentes interlocutores e cada um dos

personagens tem fetos da sua vida que oculta para uns e mostra para outros. O

personagem Hipólita la Coja tem discursos diferentes segundo feia com Erdosain ou

com o Astrólogo.

Essa duplicidade manifesta-se também na narrativa a partir da duplicidade de

materializa, a partir da linguagem, as contradições.

4.2.6. Mentira - cinismo - simulação

55 No caso da relação Erdosain-Barsut, existe também um elo entre ambos representado pelo cinema. Ambos ( ou o 
mesmo?) têm sonhos de fama e poder através do cinema e, no fim de Los lanzallamas , Barsut alcança popularidade e 
fama em Hollywood, enquanto Erdosain se suicida. Porém, existe uma frase repetida por todos os que se aproximavam 
do cadáver de Erdosain que deixa dúvidas: Pero es posible que éste sea Erdosain? “

!Que gravemente conversaba Barsut! Sus enronquecidas preguntas requerían 
una contestación. Erdosain lo sentia en sus inmediaciones no conto un hombre, 
sino precisamente como a un doble, un espectro de nariz huesuda y cabello de 
bronce que de pronto se había convertido en un pedazo de su conciencia, ya que 
como ésta en otras circunstancias, él ahora le dirigia las mismas preguntas” 
(Arlt:1982:167) 55

notas, de tons, de escrituras, que questiona permanentemente os sentidos e

na verdade, o apóstolo Pablo: “Además, a medida que estudiaba la vida de Pablo
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4.2.6.I. Narradores múltiplos: O narrador, o comentador e o autor

O ponto central das contradições que a duplicidade instaura no discurso

narrativo dos romances Los siete locos e Los lanzallamas está representado pelos

conflitos introduzidos pelo próprio narrador, que compartilha seu saber com um

outro narrador chamado de comentador e que deixa lugar para um Autor também

presente nas notas. O(s) narrador(es) instauram a dúvida e a mentira, trocam a

afirmação pela negação, permitem a convivência de sentidos contrários e, pela

duplicidade, o relato toma-se estranho. Esse permanente ir e vir se assemelha a uma

espiral crescente que vai transformando a mentira no motor da ação e da narrativa. Os

sucessivos mascaramentos dos personagens integrantes da Sociedad Secreta que

mentem entre si, passam a fazer parte do jogo entre o narrador e o comentador.

Para mostrar o jogo que esses narradores realizam para manter no narratário a

dúvida sobre a veracidade dos fatos e o possível engano, analisamos a presença do

narrador que é assumido como tal na enunciação, e os momentos nos quais aparecem

o Comentador e o Autor nas notas de rodapé.

No romance Los siete locos, o Comentador aparece treze vezes em notas de

rodapé (três no capítulo I, três no capítulo II e sete no capítulo III) enquanto que em

Los lanzallamas o Comentador intervém 16 vezes(três em Tarde y noche del dia

viernes; quatro vezes em Tarde y noche del dia sábado, cinco em Dia domingo e

quatro em Dia viernes) . As Notas del Autor são duas (uma no romance Los siete

locos e uma Los lanzallamas) e, no final do último romance, aparece uma Nota.

Funções do narrador

Em ambos romances o narrador, que começa enunciando em terceira pessoa
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era un ladrón. Pero la categoria en que se colocaba no le interesaba”). Ele é quem

apresenta a maioria dos fetos, apreciações e dados e instaura na narrativa as diferentes

instâncias.

O narrador dos romances aparece como:

Sociedad Secreta, fetos com os quais toma em alguns casos, uma certa distância: “en

el curso de esta historia he olvidado decir...’’(p,169)

b) um confidente de Erdosain: “Erdosain me decía que..." (p.168) “Permaneció en

mi casa tres dias y dos noches. En ese intermédio me contó todo. ”(...) “Conversaba

hasta dieciocho horas por dia Acompanha o personagem até os instantes prévios

ao suicídio: “el lunes a la noche se vistió esmeradamente, y me pidió que lo

acompanara hasta la estación de Flores” (local onde Erdosain se suicidaria) (...)

Estaba sumamente pálido. Adelgazaba por minutos (...) De pronto Erdosian dijo:

-Váyase, por favor. Su companía me es insoportable. Discúlpeme. Cuando la vea a

Elsa, dígale que la quise mucho. Muchas gracias por todas sus bondades.

Le apreté fuertemente la mano y me fui. ” (pag.519)

c) um jornalista que está recebendo as informações oferecidas por Erdosain como

parte de seu trabalho: “Yo tomaba notas urgentemente. Mi trabajo era penoso

porque tenía que trabajar en la semioscuridad (pag. 517) e que pesquisa sobre os

fatos: “Después de analizar las crónicas y relatos de testigos que viajaron en el

mismo coche con Erdosain, así como los legajos sumariales, he podido reconstruir

más o menos exactamente la escena del suicídio”, o que o caracteriza como um

a) um relator dos fetos relacionados à vida de Erdosain e seu relacionamento com a

“éZ, Erdosain" se mostra como um contador veraz, omnisciente (“Erdosain sabia que
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cronista policial.

d) um conhecedor inquestionável da história, que acredita saber toda a verdade sobre

os fetos: “que Erdosain decía a verdad no me cabia duda”, e que sobrevive à vida,

morte e desaparição de todos os personagens, pois é ele que conta sucintamente no

Epílogo o fim de cada um deles: “aún hoy cuando releo... ”<188)

4.2.6.2. As funções do comentador

Em ambos os romances, o comentador, a partir de notas de rodapé, intervém

na história de diferentes formas:

a) analisa e interpreta a conduta de um personagem: “Este capítulo de las confesiones

de Erdosain me hizo pensar más tarde si la idea del crimen a cometer no existiria

en él en una forma subconsciente, lo que explicaria su pasividad frente a la agresión

de Barsut. ”(pag.l68) antecipando fetos que aconteceram posteriormente. Quando no

capítulo Dl Dia de domingo, de Los lanzallamas, o personagem Erdosain volta a sua

infância e constrói uma fortaleza de barro destruindo-a depois, o comentador sugere:

observa destruyendo casi sistemáticamente aquello que más ama, cuando es mayor?

(pag. 439) e quase imediatamente, na nota 2: “En estos sucesos podríamos encontrar

las raíces subconscientes de ese deseo de Erdosain hombre de contraer matrimonio

le humillantísimasmujer impusiera tareascon una que para su

dignidad(..)(pag.44O) O comentador também interpreta e relaciona sonhos de dois

personagens e manifesta isto em diálogo indireto com um deles: “El comentador de

esta historia le llamó la atención a Erdosain sobre la analogia que tenía su

sueno(...) con el deseo de Emilio Spila(..) y Erdosain le contesto que(...) (pag.448);

“En este acto del Erdosain nino i podemos encontrar un simil con la conducta que
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narrado no romance, fatos que pertencem à história, mas que são desconhecidos pelos

personagens : “Sólo más tarde supo Erdosain que a aquella hora Elsa se encontraba

en compartia de una hermana de caridad. Un solo gesto torpe del capitán Belaunde

bastó para darle conciencia de su situación y se arrojó del automóvil. Entonces se le

ocurrió dirigirse al hospital, siendo albergada por la hermana superiora, que se dio

cuenta de que frente a ella tenía a una mujer desequilibrada por la angustia, "(pag.

181) No romance Los lanzallamas na primeira nota do capítulo “Tarde y noche del

dia viernes”, o comentador informa que “Erdosain se mudó a lapensión en la cual

vivia Barsut más o menos dos dias después del secuestro de éste. Investigaciones

posteriores permitieron comprobar a la policia que Erdosain ni por un momento se

cuidó de ocultar su dirección(...) ” (p. 325)

Em "Ergueta en Temperley”,

comentador explica que Hipólita consegue retirar com rapidez seu marido Ergueta do

Hospício graças aos favores de doutor X, que se presta, sem saber, à fraude;

c) relata fatos exteriores à história contada no romance, e que pertencem ao

mundo extra-textual, informações que levam a relacionar o comentador com o

cronista, como na nota 4 de “EI pecado q}e no se puede nombrar” da terceira parte

de Los lanzallamas , quando comenta que o escritor comunista chinês Si-Wei-Sen,

autor de una Vida de Dostoievsky foi queimado vivo, (p.450). Também uma pequena

nota relaciona um fato citado no romance, como são os “Festejos de Su Majestad el

Rey en su paso por Cataluna” com o ano em que se transcorre o romance: 1929.

(p.454);

b) relata fatos que acontecem num outro espaço fora do espaço representado e

no capítulo final de Los lanzallamas^ o
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d) complementa as histórias contadas pelo narrador, mas cria dúvidas, abrindo

possibilidades de uma outra situação criada precisamente pelas informações que ele

árvore e exclamando “Quisiera violar algo, violar el sentido común. Si por allí

hubiera una parva le prenderia fuego... ”, o comentador diz que Erdosain lhe deu

duas explicações sobre sua conduta: ‘‘la primera es que sentia un placer inmenso en

estado de locura” e que “al descender de la acacia estaba

avergonzado(..) Sentia tal asco de mi mismo que hasta se me ocurrió matarme”(

p.184) . Também na nota 3 da primeira parte de Los Lanzallamas, “El sentido

religioso de la vida ”, o comentador, estabelecendo uma distância consigo mesmo diz:

“El comentador de estas confesiones cree que la hipótesis de Haffner respecto al

inconfessado crimen de Erdosian es exacta. De otra forma es incomprensible su

sistemática búsqueda de semejantes estados degradantes, (pag.339) Na nota 3 do

trecho intitulado “El poder de las tinieblas” na segunda parte de Los lanzallamas o

comentador “encuentra absurda” a conduta de Elsa, acreditando que seu marido

estava mesmo apaixonado por uma prostituta, pois o próprio Erdosain comentou que

“sentiapor ella una lástima enorme, que degenero en deseo(..) ”(pag.4O4);

e) amplia detalhes sobre a vida interior, pensamentos e cavilações do personagem

narrativa dos fetos contados pelo narrador, como acontece na extensa nota no

começo do capítulo II, a partir do enunciado referido a Erdosain: “Luego dormia y

cavilaba” e a nota conta precisamente essas cavilações.( pag.185). Na nota 4 do

apartado “Los anarquistas” da segunda parte de Los lanzallamas, o comentador

coloca como acessórias. Na nota que comenta a atitude de Erdosain subindo numa

simular un

Erdosain, “colaborando” com o narrador, servindo assim para não cortar a linha



101

relata que: “Refiriéndose Erdosain más tarde a esta visita, cuyo objeto no

comprendió en los primeros momentos, me manifesto que pensando luego en el

hombre de los ojos verdosos se le ocurrió que podia ser el anarquista DiGiovanni,

mas prudentemente se abstuvo de hacerle alguna pregunta al Astrólogo

f) assume o papel de Autor. Antecipa a publicação de um outro romance, onde

contará com detalhes fetos que ficaram sem relatar “pues no entrarían en este libro ”

extraordinários como la ‘‘Prostituta ciega” “Aventuras de Elsa", “El hombre en

companía de Jesus” y la “Fábrica de gases asfixiantes”(pag.l95-196). Também na

nota I do capítulo UI, o comentador anuncia que íien la segunda parte de esta obra

daremos un extracto de la libreta de Barsut” (pag. 209) e no final do romance, o

narrador anuncia: “Za acción de los personajes de esta novela continuará en otro

volumen titulado Los lanzallamas”(pag.3O5);

g) cria uma rede de intrigas entre os personagens. Na nota 3 do capítulo II o

comentador diz: “En una conversación que Barsut mantuvo con el Astrólogo, dijo

que la noche anterior al secuestro había pensado en la posibilidad de una

emboscada para asesinarlo, y que a último momento sólo le impidió retroceder el

amor propio ”(pag.200) fazendo supor que o Astrólogo e Barsut têm pactos às costas

de Erdosain, como efetivamente acontecerá.

Acontece algo semelhante na nota 5 do capítulo UI, quando o comentador

conta que Hipólita disse para o Astrólogo “Me arrodillé frente a Erdosain , en el

momento que se me ocurrió la idea de extorsionarlo a usted. aprovechando la

confesión del proyecto del homicídio que me hizo él” (pag.278) decretando assim a

dando o título “se llamará Los lanzallamas” e promete que incluirá “sucesos
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aliança entre o Astrólogo e Hipólita e mostrando que ela estava fingindo, enquanto

Erdosain achava que estava perante uma mulher extraordinariamente sensível a seu

sofrimento.

Também na nota 3 do capítulo UI, existe um jogo de simulações envolvendo o

Mayor, quem no começo da cena fala de seus projetos militares a favor da revolução

absurdo pensar numa ditadura militar, o Mayor responde:

Quando parecia que, efetivamente, o Mayor não era Mayor, a nota do

comentador aponta: “Más tarde se comprobó que el Mayor no era jefe apócrifo, sino

autentico, estaba representando una

comedia, "(pag.226)

No romance Los lanzallamas, no trecho “El sentido religioso de la vida”, o

comentador revela.-

cuidadosamente al Rufián Melancólico los entretelones de su vida, pues la tarde

anterior, cuando Haffner preguntó por Erdosain, éste se encontraba durmiendo en

la quinta ”(pag.336)

h) comenta sua própria tarefa de narrador, que seleciona e qualifica a importância das

informações e decide a forma em que deve incluí-las no relato: “Dada la extensión

del relato de Elsa Erdosain, el comentador de esta historia ha creído conveniente

reducirlo a los hechos esenciales, dándole sólo en los episodios de importância el

- ^Entonces reconoce usted que hago bien mi papel?
-^Papel?
-Sí, hombre, ...yo soy tan Mayor como usted.
-jSe dan cuenta ahora ustedes del poder de la mentira?- dijo el Astrólogo - Lo he 
disfrazado a este amigo de militar y ya ustedes mismos creían , a pesar de estar casi 
en el secreto, que teníamos revolución en el ejército.

projetada pela Sociedade Secreta, mas quando Erdosain lhe diz que considera um

“esto nos demuestra que el Astrólogo le ocultaba

y que sintió al reconocer que
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carácter de diálogo entre los diversos personajes que intervinieron en el drama. ”(

pag.391) Novamente nesse mesmo trecho, na nota 2, o comentador diz em primeira

pessoa: “Más tarde, con motivo de los sucesos que se desarrollaron y ocuparon las

partes posteriores de esta crónica, tuve oportunidad de conversar con Elsa, por

cuyo motivo he adoptado en esta parte de la crónica el diálogo directo, que puede

ilustrar mejor al lector, dándole la sensación directa de los acontecimientos, tal cual

se desarrollaron”(pag.401), nas quais desmente o dito pelos personagens, parece

saber mais que o narrador sobre todos os fatos e personagens, inclusive sugere ter

tido contato com o Astrólogo e Hipólita sem Erdosain saber, ou seja, é um confidente

e um intrigante.

4.2.63. As Notas del Autor

Nos romances que estamos analisando aparecem também duas Notas del

Autor.

No capítulo m do romance Los siete locos , no trecho La farsa aparece uma

Nota del Autor que serve para prevenir sobre possíveis relações que o(s) leitor(es)

possam fazer com fetos históricos quase simultâneos. “Esta novela fue escrita en los

anos 28 y 29 editada por la editorial Rosso en el mes de octubre de 1929. Seria

irrisorio entonces creer que las manifestaciones del Mayor han sido sugeridas por el

movimiento revolucionário del 6 de setiembre de1930. Indudablemente resulta

curioso que las declaraciones de los revolucionários del 6 de setiembre coincidan

con tanta exactitud con aquellas que hace el Mayor y cuyo desarrollo confirman

56 Sobre o exato momento em que essa nota foi escrita, há discrepância, pois parece ter acontecido na própria editora. O 
feto histórico a que Arlt alude é a revolução militar que derrubou Hipólito Yrigoyen, presidente eleito de linha 
populista.

numerosos sucesos acaecidos después del 6 de setiembre.(p.223)56
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da primeira parte do romance Los

Lanzallamas, também faz referência a fetos reais aos quais o Astrólogo relaciona os

planos da Sociedade Secreta. Impressionado com a aliança entre mafiosos nos

Estados Unidos, o Astrólogo imagina criar alguma coisa semelhante. A Nota del

Autor dá veracidade aos fetos com o comentário seguinte: La alianza entre Al

Capone y George Moran, rigurosamente histórica, fue breve. Poco tiempo después

de los acontecemientos que dejamos narrados (...) (pag. 355)

Na última nota de rodapé, que aparece simplesmente como Nota, quem feia é

um editor hipotético, ou um autor que toma distância e usa uma terceira pessoa, e que

dá algumas informações que dizem respeito ao título do romance e ao processo

mesmo da editoração: “Dada laprisa con que fue terminada esta novela, pues cuatro

mil líneas fueron escritas entre fines de setiembre y el 22 de octubre (y la novela

consta de 10.300 líneas), el autor se olvido de consignar en el prólogo que el título

de esta segunda parte de Los siete locos, que primitivamente era Los monstruos, fue

sustituido por el de Los lanzallamas, por sugerencia del novelista Carlos Alberto

Leumann, quien una noche, conversando con el autor, le insinuo como más sugestivo

el título que el autor aceptó. Con tanta prisa se termino esta obra que la editorial

imprimia los primeros pliegues mientras el autor estaba redactando los últimos

capítulos. ” (pag. 523)

Como podemos observar, as funções do narrador e do comentador, embora

em alguns casos se complementem e completem, servem para criar uma disputa pelo

suas observações sobre a veracidade ou a simulação de um fato determinado, está

saber da história contada e da vida interior dos protagonistas. O comentador, com

No trecho “Barsut y el Astrólogo”
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mais próximo de um investigador criando um clima de relato policial.

No epílogo de Los Lanzallamas, as vozes do relato parecem convergir. Esses

vários enunciadores se juntam na figura de um narrador que é também o comentador,

e que é um cronista policial - profissão que o autor, Roberto Arlt, exerceu durante

anos. Coloca-se, desta forma, o questionamento dos processos de narração, o papel

do narrador como observador, os jogos de pontos de vista a partir dos quais se

enuncia.

Os sucessivos mascaramentos que fazem parte dos relacionamentos na Sociedad

Secreta se estendem ao processo de narração. O narratário, dividido perante a

veracidade dos fatos, assiste à transmutação e o desdobramento que impedem a

resolução definitiva do conflito. Assim a burla, a mentira e o cinismo alcançam os

narratários, envolvidos nas trampas de uma enunciação que joga com as leituras

múltiplas, possibilitando a participação numa farsa.

O grotesco, instalado pela farsa na própria narração, faz com que o discurso

perca coerência. O grotesco da textualidade é uma forma que luta contra a

racionalidade do texto: a razão se desloca, o sentido se desloca permanentemente,

criando um paradoxo, que coloca juntos conceitos que se excluem mutuamente.

campo onde se digladiam os opostos, os contrários, outorgando-lhe tensão interna à

obra e criando descontinuidades no que diz respeito ao processo narrativo, cria uma

semanticidade que lhe é própria pela ambiguidade e os processos de leitura do avesso

e, sobretudo, interferem decisivamente no campo significante, pelo trabalho formal de

representação e pela hibridez e a deformação nele presente.

Essas peculiaridades do grotesco transformam o discurso ficcional em um
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4.2.6.4. Alternância do discurso. Superposição de enunciados contraditórios

num mesmo personagem

Como observáramos em 2.6.1., contradições entre

narradores desloca os sentidos e cria uma incerteza textual que modifica os processos

de interpretação e leitura. Essa multiplicidade gera uma mescla que atinge também os

personagens, que se transformam em condensadores de conflitos e de discursos

contraditórios.

Consideramos que o trecho El humillado, que faz parte do capítulo 1 de Los

Siete locos, possui alguns desses aspectos fundamentais na obra de Arlt, como é o da

presença de um personagem que se desdobra discursivamente, entrando em conflito

com seu próprio discurso, utilizando-o como estratégia destinada a convencer e

seduzir. Arlt instaura em El humillado uma aproximação a um suporte discursivo, que

lhe permite criar um painel de múltiplos discursos que se entrecruzam, se atravessam e

se carregam de uma nova semiose. Este painel toma visíveis alguns discursos sociais

da época, como o folhetim, o romance sentimental, o discurso pseudocientífico, o

esoterismo, o discurso pseudo-religioso. A forma como Arlt trata estes discursos lhe

legitimação parodística e simultaneamente a negação pelo estranhamento, pois, pela

mescla, toma-se um discurso desconexo.

Nesse texto plural, o encontro de fragmentos de vários discursos no mesmo

campo significante toma nova significação, se produz um falso/verdadeiro - não

sabemos quem é, de verdade, Erdosain - um cômico/trágico e um ridículo/sério que

joga com as máscaras e acaba constituindo um novo discurso, incoerente, que termina

a duplicidade e as

permite uma aproximação, um desmascaramento, um reconhecimento pela



107

com a ausência total do discurso, com o silêncio.

Existe na estrutura fundamental de El humillado - momento em que Erdosain

volta a sua casa e encontra sua mulher Elsa abandonando-o para ir embora com um

capitão - uma oposição entre o orgulho masculino da posse da mulher e a humilhação

diante do abandono e a traição feminina, no marco de uma instituição socialmente

sagrada como é o matrimónio. Fidelidade/traição estabelecidas e enfrentadas como

que entram em

contradição os imaginários sociais dos papéis masculinos e femininos criados a partir

do simbólico. Estamos, sem dúvida, no domínio da sexualidade, dissimulada ou

negada, no entanto, por Erdosain, sujeito do enunciado.

Distinguimos no nosso corpus de análise diferentes discursos usados pelo

narrador e pelos personagens que podemos identificar como:

a - O discurso de criação do real.

El humillado começa com uma cena que corresponde a um conhecido

triângulo amoroso: marido, mulher, amante. Nesse discurso, que poderíamos

narrador, que nesse momento é o personagem e portanto narra em primeira pessoa, se

vale de um recurso fotográfico ao congelar a cena do momento em que se produz a

segundo... ” se estabelece uma ilusão do real, baseada na descrição: "el capitán de

pie, con una mano apoyada en la tabla de la mesa y la otra en la empunadura de la

espada, mi esposa con la cabeza inclinada y yo frente a ellos, olvidados los dedos en

el canto de la puerta Essa imagem congelada corresponde ao modelo de fotografias

qualificar como de reconhecimento e demarcação dos roles de cada personagem, o

visão do conflito. Há um espaço de silêncio, “Así permanecimos los tres un

categorias semânticas inconciliáveis, jogo dessintonizado no
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da época: o homem em posição de mando, imagem marcial como corresponde a um

militar. A descrição prossegue: grande, de reciedumbre atlética, austeridad de lábios

apretados, insígnias en el pecho. ”

No entanto, no imaginário perpetuado pelas fotografias familiares da época,

esse lugar corresponde ao chefe de família (que é Erdosain) e não ao intruso. Essa

transferência paródica permite ao capitão dominar o diálogo, colocar os limites: “esas

cosas no deben preguntarse ”, qualificar o marido a partir do que a mulher pensa dele:

“usted no ganaba para mantenerla ” , es “un inventor en desgracia ” (a antítese do

que se considerava o modelo: o homem deve ser o sustento do lar) e colocando-o em

situação ridícula. Esse mundo representado é uma forma de inversão simbólica, a

partir da qual se desfazem os papéis e

estabelecida a partir do discurso unívoco do capitão. A partir desse momento,

Erdosain adotará uma estratégia discursiva que lhe possibilite deixar o outro fora do

discurso fazendo alusões a fetos que só ele e Elsa conhecem. Quando Erdosain

pergunta: jPor qué te vas, entonces? e Elsa lhe diz “estoy cansada”, Erdosain

hiperboliza: “vos siempre estuviste cansada..En tu casa estabas cansada....aqui...allá

...también allá en la montaria estabas cansada jte acordás?” Cria-se, assim, uma

referência alusiva a algo que só eles dois conhecem, a uma intimidade frustrada que

parece ter uma velada conotação sexual. Depois, fugindo dessa referência, usa a

generalização: “todas están cansadas”. Nesse dizer-sem-dizer o outro, o capitán, fica

fora. Depois, tenta minar essa ilusão de real que representa o discurso do capitão, por

meio de mudanças bruscas ou voltas imprevistas: “usted, capitán, no está cansado

también?

a aproximação ao considerado real fica
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b- O discurso apocalíptico

Ao pretender responder à pergunta do capitão sobre o que considerava como

cansaço, o discurso desmedido de Erdosain adquire tons apocalípticos: “estos son los

tiempos de tribulación de que habla la Biblia” “los hombres están tan tristes que

tienen necesidad de ser humillados por alguien Porém, perante a falta de convicção

demonstrada pelo capitão, Erdosain lhe pergunta quanto ganha e, quando escuta

“quinientos pesos, más o menos ”, lhe dá uma resposta que é a negação e a antítese

do que estava dizendo pouco antes: “Claro, con ese sueldo, es lógico que no sienta la

servidumbre”, ou seja, encobre hipocritamente o problema verdadeiro, que não é a

angústia da existência e sim a angústia da pobreza. O discurso do marido está assim

ocultando ou mascarando o que quer dizer de verdade. Elsa o diz claramente:

“detesto la miséria”. Ao esgotar-se num vago: “es la miséria del alma... ” Erdosain

renuncia a uma argumentação que falhou em seu propósito, se produz a quebra:

“Callaron. El capitán ostensiblemente examinabaaburrido, unas,sus

cuidadosamente lustradas ”.

c-0 discurso pseudocientífico

Opera-se um surpreendente desdobramento quando Erdosain assume um

discurso pseudocientífico. De volta de

existencial, as explicações sobre a metalização das flores parece aproximar o

personagem a uma realidade mais objetiva, estabelece uma frágil relação causa-efeito

incluindo um repertório léxico que pertence ao campo da físico-química: “se trata por

el común procedimiento galvanoplástico del cobreado... ” deixando entrever que é

um vocabulário que lhe é familiar, e, portanto, esse efeito de cientificidade pode ler-se

um diálogo no qual falava da angústia
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como una momentânea superioridade sobre o outro, criando um poder persuasivo.

Entretanto, tudo se quebra novamente quando Erdosain diz: “hablando de todo un

poco..(Esperan ustedes ser felices? ” diante do sim: “otra vez sobrevino el silencio

A quebra produzida por essa marca de oralidade “hablando de todo un poco ” é, além

disso, uma prova de que o efeito do discurso científico não foi convincente, já que na

feia coloquial essa expressão “hablando de todo un poco” se usa para dar importância

ao dito anteriormente, para banalizar o dito; refere-se a que tudo o que haviam estado

felando até o momento como coisas superficiais, para passar o tempo. Esta expressão

criando um efeito de estranheza, vulgarização que dá lugar a uma comicidade quase

ridícula, como se a felicidade dos dois não fosse também sua própria infelicidade,

como se fosse um detalhe sem importância.

d- O discurso premonitório

As máscaras continuam sobrepondo-se: “en tomo de la lámpara amarilla, los

tres rostros parecían tres mascarillas de cera ” e o próprio capitão sente que tudo vai

tomando-se irreal: “nunca imaginé encontrarme en una situación semejante”. Então,

o discurso de Erdosain descreve confusamente premonições, pressentimentos que

encobrem o novo sentido que o personagem quer dar à conversa: “lo que ahora me

sucede, lo siento comprendido en esa longitud de destino. algo así como si lo

hubiera visto ya. no sé en qué otra parte ” - que entre linhas deixa ler a certeza de

que ele sempre soube que Elsa ia enganá-lo - e quando Elsa lhe pergunta: (',qué decis?

ele esclarece: No era porque vos me dieras motivo. no....ya te digo. una

certidumbre remota... Novamente o discurso coloca o sujeito encobrindo o que

se opõe à profundidade da pergunta que lhe segue “jesperan ustedes ser felices?
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quer dizer, já que a união das palavras “certidumbre” (certeza) e “remota” (pouco

provável) criam ambiguidade e ocultam o que o personagem quer dizer. Depois de

falar dos acontecimentos extraordinários que esperava que ocorressem em sua vida,

de uma forma quase gratuita Erdosain expõe ante o capitão os problemas de seu

acostábamos. 99 As exclamações escandalizadas de Elsa e do próprio capitão

parecem aumentar a provocação'.“Déjense de aspavientos ridículos....^no se van a

acostar ustedes acaso? ”

Novamente se quebra o eixo do discurso quando Erdosain diz: Cambiando de

tema, ^piensan ustedes quedarse aqui en la ciudacT! Essa nova marca de oralidade

“cambiando de tema” é usada também aqui para dar importância ao que

verdadeiramente a tem, ou seja, saber se pensam permanecer na cidade. Segue-se um

momento de alucinação no qual Erdosain vê a cena da partida de Elsa e mais estranha

ainda soa a pergunta que fez a Elsa :”jme vas a escribir?” que estabelece um

paradoxo, já que Elsa vai abandoná-lo por outro e dificilmente lhe escreverá, pois

tudo o que entre eles deveria ser falado, poderia ser dito nesse momento.

e- O discurso da auto-compaixão

Apesar dos alardes de matar o capitão, Erdosain fez uso de uma nova

estratégia discursiva: a auto-compaixão. A descrição: “languidecía su voz en un

sollozo contenido” instala no texto uma idéia de fragilidade da personagem que

permite o mimetismo com a triste história do menino a quem seu pai humilha e

castiga. Na larga descrição de Erdosain há marcas discursivas como “dormia con un

sueno de perro", “Mas cuando la luna cortaba el barrote del ventanillo...” que

casamento: “éramos dos desdichados de un desigual deseo. Y cuando nos
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parecem tiradas de folhetins da época. O discurso se hiperboliza “los otros no hacían

más que terminar lo que había comenzado mi padre ” para tentar justificar a covardia

de “dejarse llevar la mujer en las propias barbas". Essa auto-compaixão parece

cansar o capitão. Então, Erdosain ensaia alguns gestos de coragem "me convertiré en

oiro hombre.iré a buscarleyle escupiré la cara" e, por último, diz ao capitão

que lhe permite retirar-se

f- O discurso amoroso

Quando o capitão se retira, o texto assinala a instalação de uma harmonia

perdida. Elsa e Erdosain adotam um discurso estranho se levarmos em conta que se

trata de um casal a ponto de separar-se. A presença de uma mudança nas formas de

tratamento - ao passar de vos usado até o momento para o tu - desfez a

espacialização, já que o tu, única forma de tratamento permitida na considerada boa

literatura, parece transportar os personagens ao ambiente da novela romântica.

Enquanto

“desenguantando la diestra la presentó magullada por los frios, mordida por la

lejías, picoteada por las agujas de la costura, oscurecida por el hollín de las

cacerolas“en los tumultos monstruosos de las ciudades de portlandy de hierro

(...) su carita más pálida que nunca” a alusão aos imaginários sociais (mulheres que

sofrem, vítimas do trabalho, indefesas - homens trabalhadores, esforçados) presentes

nas novelas românticas se manifestam. Elsa lhe diz: (por qué no fuiste bueno? ^por

qué no trabajaste?. Sem dúvida, Erdosain não se encaixou na figura simbólica que lhe

correspondia.

O non sense vai crescendo quando Erdosain e Elsa falam de seus sentimentos:

a esposa, em uma cena de auto-compaixão, mostra suas mãos:
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“siempre te quise, Siento que te voy a querer toda la vida(...) ” e numa expressão que

admirativo, além de pertencer ao campo semântico da religião, aparece na literatura

da época relacionada aos sentimentos puros, elevados, porém no texto de Arlt, re-

semantizada, estabelece uma relação com alma como o não-material, estabelece a

oposição alma/corpo e instala o discurso amoroso no plano dos sentimentos não

carnais. Por isso, a quebra brusca desse fantasia romântica com a pergunta de

Erdosain: “Decime:jte acostaste con él?” é a vulgarização e a negação do amor,

entendido exemplo do romance sentimental, a negação de tudo o que fora dito, da

pretendida espiritualidade e é também a quebra do discurso, que termina no não-

discurso, o desmaio, o silêncio de Erdosain.

Ao longo deste trecho pudemos constatar que, na construção do discurso do

personagem Erdosain, foram utilizados diferentes discursos com o intuito de

argumentar e convencer, seduzir. Erdosain fala como marido abandonado, como

foram-se esvaziando os sentidos do já-dito, dos discursos já existentes, abandonando-

os e criando um novo sentido no que é possível a mescla e o dizer velado, o dizer sem

dizer e a banalização do já-dito. A nova ordem de sentidos possibilita a instalação de

simultaneamente, o reinado do oxímoro. Questiona-se uma ordem do discurso

estabelecido e permitido, para criar o discurso fragmentado que criará também uma

personagem fragmentada e múltipla, Erdosain, é um narrador que em todo o romance

criará pistas falsas para provocar brechas na sequência narrativa linear. Discurso que

nuestra.. ” A palavra alma, hoje escassamente usada como apelativo carinhoso ou

uma sem-razão de um dizer duplamente e um dizer o contrário, e ambos

surpreende e que é usada repetidas vezes: “Alma, mi pobre alma... qué vida la
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ajuda a criar um sujeito relacionado conflitivamente com seu próprio discurso e que

termina com o desmaio e o silêncio, para seguir em Capas de Oscuridad numa

tendo como protagonistas Elsa e o capitão.

A alternância no discurso de um mesmo personagem, a confluência de

enunciados contraditórios, gera uma crescente inquietação, a incerteza por parte do

enunciatário de ter participado de uma metamorfose pela qual o que parecia familiar

vai se distanciando, deixando lugar à loucura do personagem. Essa cena pela qual

Erdosain é colocado pelo seu discurso no limite entre a loucura e a cordura , é o

ponto de partida na criação de alternância razão/sem-razão, que permeará todo o

romance.

4.3. O humor grotesco

Não é nosso propósito aproximarmo-nos do humor presente na narrativa

arltiana como uma simples expressão do riso, nem como uma postura mental que leva

ao prazer e ao jogo, mas como um artifício expressivo, produzido em diferentes níveis

linguísticos, capaz de criar os efeitos de sentido relacionados com formas de humor

por meio de uma especial atitude de focalizar aspectos culturais, sociais, morais e

ajudar ao desvendamento de suas contradições, mazelas e hipocrisias.

Isto se deve ao fato de o humor da narrativa arltiana não ser, como já

tínhamos observado, um humor gratuito, descompromissado, ingénuo ou festivo. É

um humor corrosivo, ofensivo e passageiro, que se vale do ridículo, do absurdo, do
1 I

duplo sentido, da procacidade e da irreverência. É o humor que Bakhtin (pp.cit. 17)

qualifica como próprio da época moderna, onde o autor satírico só emprega o humor

narrativa onírica na qual a personagem se permite imaginar mórbidas cenas de sexo
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negativo para julgar o mundo, em que ele não se inclui.

O olhar bakhtiniano sobre o humor grotesco chamava a atenção sobre algumas

de suas principais características, colocando como marca sobressalente a degradação

produzida pela transferência ao plano material e corporal do elevado, ideal e abstrato,

recurso que tende a vulgarizar e desvalorizar o que é considerado nobre e sagrado.

contraditórias, disformes,

osadía inventiva, asociar elementos heterogéneos, aproximar lo que está lejano,

ayuda a librarse de ideas convencionales sobre el mundo, y de elementos banales y

habituales; permite mirar con otros ojos el universo, comprender hasta qué punto lo

existente es relativo y,

orden distinto del mundo ”.

Retomando algumas colocações do crítico Jean-Paul sobre o riso grotesco,

Bakhtin concorda com a definição do humor grotesco como um “humor cruel” que

está dirigido contra toda a realidade, contra o mundo perfeito e acabado.

A partir de dois momentos da narrativa, pretendemos desvendar quais as

estratégias discursivas que provocam o humor grotesco na narrativa arltiana: La

revelación trecho do capítulo III de Los siete locos, e um episódio que pertence ao

capítulo III de El juguete rabioso que chamaremos de Dona Rebeca.

4.3.1. La revelación

No capítulo III de Los siete locos, no episódio chamado La revelación (Texto

3 do Apêndice), produz-se a revelação de Deus para Ergueta, no Hospício de las

Mercedes. Uma pormenorizada descrição detalha o lugar onde acontecerá a aparição

en consecuencia, permite comprender la posibilidad de un

monstruosas, horríveis, porém permitem, segundo Bakhtin (op.cit.37), “iluminar la

As imagens grotescas são ambivalentes e
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- um manicômio - a paulatina separação corpo-espírito de Ergueta necessária para

receber a visita divina e prepara um cenário semelhante aos que aparecem nas

ilustrações de livros religiosos.

Cria-se a expectativa da chegada divina, marcada no discurso pelos termos

“profundos barrancos de lomas doradas” e que estabelecem relações do divino com a

luz e esplendor. Depois do anúncio luminoso, produz-se um monólogo de Ergueta

que quebra a solenidade do momento e cria um efeito cómico inesperado.

Esse monólogo dessacraliza e transforma em cómica e ridícula toda a cena quebrando

a solenidade do momento, a partir de um jogo que opõe valores que se manifestam

pelo confronto dos registros da linguagem.

Ergueta, com seu monólogo irreverente e pseudo-ingênuo:

- nega a divinidade e onipotência de Deus, coloca a visão divina como humana, ou

seja, Deus não vê tudo em todo lugar, pois precisa estar para ver, necessita aparecer

"En la tersura celeste atisbó de pronto el escalonamiento de un roquedal. Una luz de oro 
bafíaba el pedrerío a pesar de la noche, y lo azul en la distancia caía en profundos 
barrancos de lomas doradas. "

-"cQue dirá el Senor de mi”pinta"? £ Cómo puedo presentarme ante él? - Y a l mirarse 
maquinalmente los botines comprobó que estaban deslustrados, lo que acrecentó su 
confusión- £ Qué dirá el Senor de mi “pinta"y de esta cara de burrero y de cafishio? .Me 
preguntará de mis pecados...se acordará de todas las macanas que hice.-.^yyo qué le voy a 
contestar? ...que no sabia, pero £ cómo le voy a decir eso, si él dejó testimonio de ser en 
todos sus profetas?
Nuevamente volvió a examinar sus botines, sucios y descalabrados.
-Y me dirá: "hasta estás hecho un turro...un vago vergonzoso y eso que fuiste a la 
universidad...Te jugaste a los “burros" lo que pudo ser consuelo del huérfano y de la 
viuda...y enfangaste en orgias el alma inmortal que yo te di, y arrastrastes a tu ángel 
guardián por los lupanares y él Hora tras tuyo, mientras tu bocaza camicera se llenaba de 
abominaciones... ”Y lo peor es que yo no se lo voy a poder negar.i Cómo le voy a negar el 
pecado? !Qué macana, Dios mio!

descritos de maneira afetada e até convencional “tersura celeste” “luz de oro”
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perante Ergueta para vê-lo;

- coloca a aparência física - a própria - como preocupação divina;

- recupera a fala de Deus - em discurso indireto - e não só o coloca à altura de suas

preocupações e pensamentos, como também transfere à fala divina um discurso

marcado pela feia popular, cheia de expressões lunfardas: burros (caballos de

correra), turro (sinverguenza) arrastrastes( vulgarismo de arrastraste) que provoca

um efeito profundamente cómico e irreverente. Esse efeito de comicidade irreverente

sintetiza sua vulgarização do sagrado com a exclamação: \Qué macana, Dios mío\,

colocando em contigtiidade insólita uma palavra da gíria com o nome de Deus;

- considera a possibilidade de mentir ao próprio Deus.

O relato da revelação continua com a aparição de Jesús que é assim descrita:

A enunciação cria uma proliferação de nomes no enunciado, para designar

Deus. A relação Hijo del Hombre (que remete à designação Hijo de Dios hecho

Hombre mas a subverte pois não é filho de Deus e sim de homem), Nazareno (forma

como também Jesus Cristo foi chamado) e depois pejorativamente carpintero judio e

dios com minúscula, vão tirando da cena todo seu caráter sagrado e ritual. O homem,

ajoelhado perante a grandeza de Deus, perde solenidade e transforma o ato divino em

comédia que imita as imagens conhecidas dos santinhos - "perfil demacrado donde

lucía el almendrado ojo sereno, extendió los brazos unidos por los dedos hacia el

(...) Ergueta miró humildemente elpedregal dorado.
"De pronto una gran turbación desazonó su modéstia. Levantó la cabeza y a su izquierda, 
detenido a diez pasos, vio al Hijo del Hombre.
El Nazareno, cubierto de una túnica celeste, volvia a él su perfil demacrado donde lucía el 
almendrado ojo sereno.
Ergueta sufrió un gran desconsuelo, no podia arrrodillarse, "porque un bacán conserva 
siempre la línea "y no se arrodilla frente a un carpintero judio, pero sintió que un sollozo le 
retorcia el alma y en silencio extendió los brazos unidos por los dedos hacia el dios 
silencioso ”
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entorno marginal, e por isso o personagem não pode ajoelhar-se, pois respeita mais as

normas sociais que não permitiriam que um bacán (palavra lunfarda com que se

chama o homen aficionado a las mujeres a las cuales mantiene; suele ser compadrón

y de buena traza57) se ajoelhe perante um simples marceneiro judeu.

A cena seguinte, na qual Ergueta pretende manter um diálogo com Jesús,

pedir perdão pelos pecados cometidos e prometer-lhe santidade é de uma comicidade

crescente, pontuada por uma frase reiterada quatro vezes, que inviabiliza o diálogo e

cria uma repetição: Jesús lo miraba, que se toma hilariante, pois produz uma

expectativa de resposta de Deus que não acontece. Deus olhava mas não falava,

apesar da insistência de Ergueta, que cria uma espécie de coreografia teatral, na qual

ensaia gestos de timidez, de devoção, de entusiasmo. Como sentindo que deve

cumprir os rituais que ele acha que são os adequados em caso de aparições divinas,

busca algum objeto para flagelar-se, suplica humildemente e confessa seus pecados.

Novamente criam-se situações hilariantes, quando Ergueta considera que sua

linguagem não é apropriada para falar com Deus, e tenta escolher as palavras não

(lunfarda') mas achou que era demasiado vulgar e escolhe disparates. Usa expressões

da sua fala cotidiana e confessa que gostaria de falar muitas coisas para Jesús,

perguntando-se fierá porque estamos de hombre a hombre?, aludindo a uma

expressão muito corrente que cria um efeito de nivelamento, de intimidade e

cumplicidade, que novamente tira de Jesús sua divinidade e o transforma em um igual,

dios silencioso”. Transfere o comportamento de Ergueta perante Deus para o

lunfardas, corrige-se maca...disparates, ou seja, ia dizer a palavra macanas

57 Definição extraída do Dicionário de voces lunfardas v vulgares (198834) de Fernando Hugo Casullo.
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portanto, num cafishio (palavra lunfarda que designa o proxeneta).

dúvida se o sorriso é divino, comovido pela simplicidade de Ergueta, ou trata-se de

um sorriso de burla e/ou comicidade pela cena .

Novamente Ergueta tenta o diálogo, e

A conduta de Ergueta, sua necessidade de agradar usando como parâmetro os

valores de seu mundo marginal, (nos relacionamentos de pessoas consideradas

marginais, o reconhecimento de alguém superior é acompanhado de atitudes

simbólicas, como são as de obediência, aceitação, submissão e defesa incondicional)

traça situações incongruentes, cómicas, insólitas e profundamente irreverentes.

Ergueta se transformaria no guarda-costas de Jesus, como uma prova de amor e

respeito incondicional, revertendo o conceito de proteção divina, pois não é Deus

cuidando e protegendo dos homens, mas um homem protegendo a Deus. Também os

valores de autoridade e reconhecimento dessa autoridade, exercida no mundo de

Ergueta por meio da força e da violência, são transferidas ao amor divino por meio de

ameaças: pobre del que dude de usted...le rompo el alma e na palavra alma,

surpreendida simultaneamente numa dupla associação: alma como o lugar dos

sentimentos e do amor divino e romper el alma, que significa dar uma surra (portanto

não relacionada com a alma e sim com o corpo) cria um efeito hilariante pela sua

incongruência e pelas situações absurdas que sugere.

“ruborizado murmuro timidamente:
-!Oh! qué bueno que es usted -exclamó enajenado Ergueta-, !Qué bueno! Usted se 
ha dignado sonreírme a mí, pecador...<Se da cuenta usted? Ha sonreido. A su lado, 
créame, me siento un muchacho, un “purrete”. Quisiera adorarlo toda la vida, ser 
su guardaespalda. A hora no pecaré más, toda la vida voy a pensar en usted, y pobre 
del que dude de usted...le rompo el alma...

Então, una sonrisa nueva agracio el rostro de Jesus. Essa afirmação deixa a
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Por último, o próprio Jesus toma a palavra e o convida a ir junto, antes que

Ergueta complete sua última prova de amor,

completamente no pedregal dorado.

Assim, Jesús entra na narração como personagem, aparece perante Ergueta,

assume a palavra, usando formas linguísticas diferenciadoras com respeito às usadas

por Ergueta (Vente, sígueme, opõem-se pelo uso do TU às formas de voseo com

lunfardó) escuta, responde e participa de uma cena que cria efeitos de sentido

cómicos e absurdos, pelos diálogos irreverentes que fazem aparecer uma revelação

divina como ridícula e própria da loucura do personagem Ergueta.

A partir da transformação de Ergueta, constatada a partir de um milagre, pois

um louco e mudo que está internado no manicômio começa a falar, cria-se um clima

de non sense nesse ambiente que volta a ser o de um manicômio. O espaço que

aparece bruscamente após da cena divina cria um contraste absoluto, com seus

personagens matando piolhos imaginários, com as exigências dos loucos para Ergueta

fazer mais milagres - ressuscitar um morto - e mostrar assim sua onipotência.

Entra em jogo uma disputa pela necessidade de ter que mostrar serviço como

milagrosamente curado e que o ameaça de parar novamente de falar se Ergueta não

(...) Jesus avanzó su mano taladrada, la apoyó en su hombro y dijo:
-Vente. Sígueme siempre y no peques más, porque tu alma es hermosa como la de 
los ángeles que alaban al Senor.
Quiso hablar, pero ya el vacío y el silencio lo rodeaban vertiginosamente. Ergueta 
comprendió que había entrado en el conocimiento de Dios. Ello era bien claro, 
porque al volverse a unas voces que sonaban en la sala oscura, un loco mudo de 
nacimiento exclamo, mirándolo con extranheza:
-Parece que venís del cielo.
Ergueta lo miró asombrado.
-Si, porque, como los santos, tenés una rueda de luz en la cabeza.

ou seja, antes de ajoelhar-se

a do mudo que tinha sidoenviado de Deus, com cenas hilariantes como
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fizer outro milagre.

Por último, a presença de um morto a quem os loucos jogam fora da cama,

para mostrar que está realmente morto e a quem Ergueta deve ressuscitar para que os

outros acreditem em Deus, transforma-se em horqueta (galho que apresenta duas

ramas) com suas pernas duras para cima, enquanto o mudo volta a ser (ou parecer)

mudo. Quando ia acontecer o milagre, isto é, Ergueta iba a pronunciar las palabras

de Vida, ele cai na inconsciência.

A criação de um humor baseado na transgressão estabelece uma alternância

com o sério: o tema religioso,

personagem que passa de malfeitor a santo. A loucura dos internos, que têm uma

certa lógica e razão para saber quais são, entre outras coisas, as atribuições de um

santo - fazer milagres - e como pressionar alguém com ameaças, a história anterior de

Ergueta, com seu mundo de valores e princípios, tudo isto representado num conjunto

que cria efeitos grotescos:

- pela coexistência de situações habitualmente incompatíveis: o mundo marginal com

a santidade e a loucura, cada uma com suas estruturas e valores;

- pela transferência de suas representações rituais e simbólicas: o marginal que tenta

loucos participando dos milagres; os percursos simbólicos do marginal, seus conceitos

de honra, obediência, proteção;

- pela alternância entre as estruturas incompatíveis que permitem uma dupla

associação de gestos, atos, palavras a ambos contextos - marginal e santo - sem

separá-los ou dissociá-los da loucura inicial e final;

imitar simbolicamente os gestos e as cenas de aparições reconhecidas como tal, os

a aparição divina, os milagres, a conversão do



122

- pelos jogos com a linguagem, que chamam a atenção sobre a transferência de

variantes, registros, gíria, passando significantes de um contexto a outro para criar

novos significados e, assim, “sobrentendidos” incongruentes. Este recurso aparece

- revelação de uma precária distância demarcatória entre esses mundos -

marginalidade, santidade, loucura - relativizando assim seus valores e símbolos;

- a relativização do efeito humorístico, que passa do abertamente cómico ao

incómodo e constrangedor pela irreverência perante o sagrado, pela falta de

misericórdia perante a loucura como doença e da morte como fato trágico. O cómico,

o sagrado e o trágico se juntam numa paródia irreverente onde a loucura permite,

como observa Bakhtin (op.cit.: 40), observar el mundo con una mirada diferente, no

influída por el punto de vista normal, o sea, por las ideasy juicios comunes.

4.3.2. Dona Rebeca - a construção do efeito cómico e sua passagem ao trágico

O capítulo Dl, El juguete rabioso (Texto 4 do Apêndice), começa a contar a

vida do personagem Silvio, após sua passagem pela livraria do italiano don Gaetano,

sua terrível mulher e a vítima, tio Fetente e a posterior tentativa de incendiar a livraria.

O narrador inicia seu relato com um verbo no passado Me recosté (Pretérito

passa a relatar uma cerimónia de leitura para a qual se prepara: después de lavar los

platos (dever cumprido), cerrar las puertas y abrir los postigos (a solidão da leitura,

58 No mesmo capítulo, no apartado “Ergueta en Témperley”(pág. 483-489) o personagem Ergueta manifesta seu desejo 
de predicar a palavra divina em “parajes de perdición”, como cabarets. Então imagina dirigirse a esses frequentadores 
adaptando sua linguagem pois esa era “gente poco familiarizada con el lenguaje de las Escrituras”. Cria assim um 
discurso com uma seleção linguística cheia de gírias, e no qual fez extensiva a “tradução” aos próprios personages 
bíblicos: “^Saben ustedes quién era el profeta Pablo? Un tira, un perro.(...) iQuién era Magdalena? Una giranta. Nada 
más.”E acrescenta: “<,Qué importan las palabras? Lo queinteresa es el contenido. El alma triste de las palabras;eso es lo 
que interesa, reos.”

Indefinido ou Pasado Simple do espanhol, que marca uma ação feita e acabada) e

repetidamente em outros momentos do romance;58
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a intimidade com os livros, a luz necessária) me recosté en el lecho porque hacía frio

(comodidade, sensação de bem-estar, tepidez).

A partir desse primeiro gesto, o narrador efetua uma verificação para que tudo

esteja no lugar previsto: a mãe costurando, sua irmã estudando, condições que

parecem dar à personagem a tranquilidade necessária e prévia para iniciar assim uma

leitura prazerosa: me dispuse

escolha de leitura. No entanto, o seu olhar já é de displicência quando se refere ao

folhetim Virgen y Madre, de Luis de Vai, e marca no texto as causas:

“son cuatro volúmenes de 1.800 páginas cada uno” (excesso)

encontraba dispuesto a la lectura del novelón truculento” (feita de

qualidade)

“me lo había prestado una vecina planchadora” (desprestigio, pois trata-se de uma

leitora não-qualificada para ler literatura elevada).

de un deixa um sinal de intimidade com a obra, pois o artigo indefinido un em

Por último, escolhe Electrotécnica.

Este ato de leitura está pontuado de parágrafos que começam:

Leia (...), Pensaba (...), Sabia (...), Sonaba (...), e, nestes parágrafos aparecem

sensações prazerosas “resonaban en mis oídos armoniosamente” a partir da aquisição

do conhecimento que faz com que Silvio se sinta possuidor de uma inteligência

pelo seu saber “Fo también podré decir ante

a leer. Existe também para Silvio a possibilidade de

“Aqy no me

un congreso de ingenieros: Si,

espanhol, pode ser lido como “um exemplar a mais do tão conhecido Anticristo...”

O narrador não fez comentários sobre “un Anticristo de Niestzche” mas o uso

universal “es sintoma ...” possa sonhar com a fama, o prestígio e o reconhecimento
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Neste processo de leitura e estudo, ele parece aprender com facilidade “ya

e, por isso, sente-se inteligente,

universal, importante, sábio.

Este episódio é interrompido pela chegada da senora Rebeca Naidath, marcada

novamente por um indefinido - escuché - que quebra um tempo prolongado

gozosamente pelos imperfeitos “Leia, pensaba, sabia, sonaba” e Silvio sai do

processo de leitura e aprendizagem escolhido que lhe permitia aprender, sonhar com

Quando o narrador assinala: “Levanté la cabeza para escuchar”, produz-se um

deslocamento de um dentro (da leitura, de si mesmo, dos seus sonhos, ou dos sonhos

de Silvio) para um fora que o narrador vai reconstruir a partir do ouvido (ele escuta

a partir daí reconstruir um outro dentro: o do inquilinato pobre onde moram o

personagens que veremos a partir de um filtro que é o de seu olhar e, sobretudo, o de

qual é

necessário deixar de lado o Silvio leitor, admirador das grandes teorias e sempre na

busca de um saber que está nos livros, para entender um outro que é capaz de julgar a

partir de caprichosas deduções que nada têm de científicas. Dona Rebeca, uma judia

vizinha e amiga de sua mãe, transforma-se no alvo da raiva de Silvio, pois é quem

interrompe sua leitura e traz a possibilidade de ter que assumir sua obrigação de

ser (engenheiro, importante, famoso, sábio), para entrar no mundo cotidiano, esse

personagem e sua família. Como em uma cerimónia ritual, Silvio apresenta os

seus afetos e desafetos. Estabelece-se um novo contrato de leitura, no

interiorizado de la complicada explicación”

senores...”

as palavras da senhora Rebeca) o que pode levar ao enunciatário 'junto con ... e...” e

sim, “truculento” como o menosprezado novelón Virgen y Madre, de Luis de Vai.



125

trabalhar.

A descrição de dona Rebeca contém marcas que funcionam como condenações:

“5m alma era ruin, porque su cuerpo era pequeno ”

O narrador conta assim com o pressuposto de sua avaliação, organiza as

descrições a partir de “La senora Rebeca pertenecía al rito judio”. A palavra

pertenecer tem, além do sentido de fazer parte de, um efeito de participação e de

propriedade (esta me pertence), que fez com que possa ver-se como por ser de um

rito não é, não pode ser de outro modo,etc., um adjetivo que é racial e religioso rito

que, se bem parece ser um adjetivo não subjetivo pelo feto de iniciar a descrição e

aparecer posteriormente fortemente carregado de outros componentes depreciativos,

cria um efeito de sentido demarcatório, que poderia ler-se como “todos os judeus são

judeus...”etc.

Ao iniciar a descrição dessa forma, cria-se um espaço que estabelece códigos de

reconhecimento diferentes (é judeu, é turco, é italiano) e também valores diferentes

para julgar (é bom, é ruim, é generoso, é uma boa pessoa, é um tolo etc.). Cada

componente desse novo espaço é visto a partir das expectativas de um imaginário que

lhes é próprio, e a partir dos quais as coisas poderão ser previsíveis ou absolutamente

insólitas. No espaço do conventillo (lugar semelhante aos cortiços) essa forma de

chamar pela origem e nacionalidade era muito freqiiente, pois no mesmo espaço

conviviam pessoas de diferentes nacionalidades. Como observa Nora Mazziotti

(1979:27), os contingentes de imigrantes, depois de alojarem-se no Hotel de

Inmigrantes por poucos dias, precisaram encontrar moradias económicas e foram

assim” “eles são diferentes dos outros e..” ou causal: “eles são assim por serem
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ocupando antigos casarões abandonados -conventillos- onde se amontoaram famílias

O narrador, a partir de marcas narrativas em pretérito imperfeito: era,

pertenecía, introduz Dona Rebeca no relato, e a partir dela conta uma história dentro

da história, os fatos que a vizinha conta para a mãe de Silvio: ”y en tanto trajeaba ,

escuché a la judia que narraba con voz lamentosa una rina con su marido

No episódio que Dona Rebeca conta, cria-se uma série de expectativas dentro

do considerado socialmente como lógico: é absolutamente lógico que Dona Rebeca

espere o marido para comer, que quando ele chegue ela já tenha a comida pronta, que

seja ao gosto do marido, que ela saiba onde está o filho e que este, por sua vez, esteja

,99

um lar numa determinada sociedade. Também uma mulher deve obedecer ao chefe da

família: “mi marido me dijo que viniera”.

A descrição de dona Rebeca, já marcada negativamente pelo juízo do narrador,

(até o momento incompreensível para o narratário), é novamente mediatizada pelo

tem um convívio anterior que não quer relatar e que pode estar relacionado com um

olhar irónico de dona Rebeca. Portanto, começamos a vê-la através do relato

tendencioso do narrador, que assim a descreve, provocando um efeito capaz de fazer

dona Rebeca aparecer como uma mulher cómica-ridícula, pelas comparações:

“caminaba como una foca, escudrinaba como un águila ”, era sucia: ‘‘su dedo de

una orlada de mugre... ”

trabalhando, respondendo assim às expectativas de normalidade, do que “deve ser’

59 Mazziotti faz um levantamento da quantidade de conventillos que havia em Buenos Aires e monstra que em 1880 
eram 1.770 e em 1887 já tinham aumentado para 2.835.

de imigrantes de diferentes origens.59

desafeto: “Yo la detestaba por ciertas trasladas que me había hecho". O narrador
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Também as formas usadas para descrever estão dirigidas a produzir um efeito

inadequado se levarmos em conta que Dona Rebeca é comparada com uma foca.

Esses dados da aparência física que ridicularizam a personagem, se completam

com detalhes de uma atitude postura! engraçada e, como corolário, um gesto cómico

em si, como é o de "rascarse la nariz”, que introduzem definitivamente ao campo do

cómico ridículo.

No entanto, quando o narrador dá a palavra a dona Rebeca, produzem-se duas

situações paralelas:

- uma cómica, pela forma como é narrado o episódio, com um crescendo nos atos de

Rebeca que, a partir de “mostrándome el puno asr, parecem simbolizar gestos,

tentando reproduzir o momento para ser melhor compreendida pela mãe de Silvio:

“Voy a la cocinay ligeritoprendo el gas, ligerito traigo el sartén”, (como uma

seqiiência de desenho animado lembra uma foca correndo, uma mulher correndo,

enquanto agita as penas de seu chapéu), depois, corri hasta la puerta” e adivinha-

se a cena do marido bêbado jogando pratos, dando-se golpes no peito e vociferando,

“frunce la narizy me dice:... ”

uma relação de afeto, de comiseração, de lástima, até de cumplicidade, por causa do

"Con los punos en las caderas echaba el busto hacia mí. Se tocaba con un 
sombrerito negro cuyas plumas desbarbadas colgaban lamentables Sus pupilas 
negras me inspeccionaban ironicamente el rostro y a momento, apartando una mano 
de la cadera, se rascaba con los dedos la encorvada nariz”.

é usaba, llevaba) e o parece desproporcionado oudiminutivo "sombrerito”

-Outra cena trágica, que simultaneamente, estabelece-se com Dona Rebeca

cómico como: “se tocaba con un sombrerito..” "Se tocaba” não é usual (o frequente
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seu sofrimento:

Em cada uma dessas leituras entrelaçadas, há uma história vivida e contada a

partir da protagonista, que vai explicando à sua interlocutora, a mãe de Silvio:

“pensando si venía Maximito iba a suceder un bochinche ”, ‘‘porque a él no le gusta

el aceite” “y eran frescos los huevos” “hasta la hermosa sopera jse acuerda,

frau...?

Com esse recurso de entrelaçamento entre a imagem cómica de dona Rebeca

correndo e o marido bêbado jogando pratos e vociferando, e simultaneamente o relato

pontuado de sofrimento da protagonista, a narração cria no começo um efeito de

surpresa e mal-estar, ao recorrer ao primeiro insulto: “[perra, esto estápodridol”, por

ser injusto, de acordo com quem conta, e pela profunda ofensa que essa palavra

“perra” introduz, pois amplifica, potencializa, um conceito animalizante para outros

campos semânticos: (má, inferior, indigna etc.). O efeito de mal-estar toma-se

desproporcional e exorbitante, quando o marido diz: “jCochina, quiero lavarme las

manos con tu sangre!. ”

Essa truculência que produz horror e cria uma imagem negativa do marido de

Dona Rebeca, induzindo ao narratário a defini-lo como cruel, sórdido, perverso,

acentua-se com a aparição da marca do narrador: “Se oía suspirar profundamente a

la senora Naidath ”

Mas, quando parecia que o drama tomava o lugar da comédia, o narrador faz um

comentário que fecha o episódio:

Dona Rebeca narraba con voz lamentosa(...) Qué vida, frau, qué vida(..) (..) 
temblaba, jDios mío!(...)[Qué vida!(...) Yo corri hasta la puerta(...) Hasta la 
hermosa sopera se rompió(..). Yo tenía miedo(...)[Qué cosa horrible! Me grito cosas 
que nunca, frau, me grito: (...) Se oía suspirar profundamente a la senora Naidath.
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O feto de chamar percance ao acontecido o desqualifica como tragédia, pois

percance em espanhol pode ler-se como inconveniente, problema que tem solução,

um inconveniente corriqueiro e, deste modo, o narrador tira toda a importância do

feto que acabava de escutar. “Me divertían”, “en tanto hacía el lazo de mi corbata”

além de ser insólito, é também cruel (rir da desgraça do outro), deixa uma marca de

cinismo que pode levar a mais de uma explicação: Silvio já viu tantas vezes a mesma

cena que acostumou; ele não se importa com o que acontece com Dona Rebeca', fica

contente porque não gosta dela e fez de conta que não está escutando.

E, por último, a evocação do “grandulón de su marido (...) nariz de

cacatua,vociferando atrás(...)” instaura novamente a comédia, que prepara para o

próximo episódio, uma hilariante historia do casal de judeus e seu filho Maximito.

convivência de sentidos contrários, que

questionam o narratário sobre a magnitude de trágico e do cómico dos

comportamentos e das convenções sociais.

A presença do cômico-sério, através de enunciados contraditórios, está

mostram como tramoias para os personagens e também para os narratários. Para

analisar o grotesco nas estruturas narrativas, escolhemos o conto El jorobadito

(Texto 5 do Apêndice) pois nele estão reunidos alguns elementos presentes também

60 Para analisar o conto El jorobadito utilizamos algumos conceitos da semiótica greimasiana a partir da Teoria do 
Discurso de Barros( 1988)

O grotesco possibilita assim a

4.4. O grotesco nos percursos narrativos60

“Los percances de la mujer me divertían.En tanto hacía el lazo de mi corbata, me 
imaginaba sonriendo al grandulón de su marido, un canoso polaco, con nariz de 
cacatua, vociferando tras dona Rebeca. ’’

presente nas estruturas narrativas, criando percursos baseados em pactos que se
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nos romances:

- o complô, que implica mentira, cinismo, histórias dentro da história e duplicidade

- o efeito de surpresa, do escandaloso e do inesperado, que inclui o narratário como

alvo dessa surpresa e/ou da burla;

- o clima de farsa no qual é possível o jogo entre loucura e cordura para dizer

indiretamente.

Nesse texto, um narrador conta em primeira pessoa, a história de um

jorobado (corcunda), chamado Rigoletto. Conta também as circunstâncias em que

conhece o Jorobadito e o pacto que existiu entre eles para pôr à prova o amor de

Elsa, a namorada do personagem narrador. Segundo os planos, Elsa deveria beijar o

Jorobadito na presença do seu namorado, que, por sua vez, nunca a tinha beijado. A

cena de Rigoletto tentando beijar Elsa, na sala de visitas, representa o fim do namoro

e o posterior assassinato de Rigoletto por parte do narrador-personagem.

Embora o narrador-personagem reconheça já no primeiro momento ser o

autor do assassinato, o que

contados e, sobretudo, os argumentos usados pelo narrador para justificar a morte do

Jorobadito como lógica e beneficiosa para a humanidade.

Quebrando a seqiiencializada convencional em que a ordem dos fetos

contados reproduzem geralmente a ordem temporal dos acontecimentos, o conto El

61 Nos romances Los siete locos -Los lanzallamas, não só a sociedade secreta do Astrólogo conspira como também 
conspiram os integrantes entre eles. No primeiro romance El juguete rabioso o personagem Silvio arma um complô para 
trais seu amigo, o Rengo. Em El amor brujo o personagem Balder complota para saber se sua namorada é virgem. 
Também na sua obra dramática existem no enredo formas de intriga e complô, como em Saverio el cruel, na qual se 
monta uma história falsa para burlar-se do vendedor de manteiga.

se questiona é a veracidade e objetividade dos fetos

assassinato, e o fez de uma cela onde aguarda sentença por ter estrangulado um

enunciativa;61
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julgamento que ele tem certeza será uma condenação. Existe também uma quebra da

seqiiencialidade linear, pela presença de histórias dentro da história: o relato das

circunstâncias nas quais o personagem conhece o Jorobadito', a história de seu

relacionamento com Elsa, a namorada, e os problemas com a futura sogra; os relatos

de seus estados de ânimo, que impedem uma leitura compreensiva sem ter que voltar,

pois o crescimento do relato se fez de trás para frente, ou seja, a explicação do estado

inicial só pode ser feita a partir do final do conto. A própria resposta que implica o

veredito sobre a inocência do personagem fica por conta do narratário-leitor, criando

um ambivalência interpretativa e valorativa, por causa das pistas falsas que em todo

momento aparecem no enunciado.

A cena enunciativa instaurada discursivamente começa com um narrador

que, a partir de um EU, toma a palavra, e cria-se assim um efeito de subjetividade,

transforma-se em sujeito do discurso e em protagonista da história que contará como

verdadeira. Esse EU instaura também um determinado espaço - o bar onde conhece

Rigoletto e a sala de visita da casa de Elsa - um determinado tempo - presente - que

se organizam em tomo do sujeito tomado como ponto de referência. Por se tratar de

uma cena criada por meio da subjetividade, assumida por um EU narrador que conta

fetos a ele acontecidos e da forma por ele relatados, cria-se também um efeito de

verdade dos fetos contados por tê-los vivido. Este efeito de veracidade é o resultado

da opção do enunciador de colocar o EU no interior do discurso e da história.

O começo do conto também instaura na enunciação uma distribuição de

lugares a partir dos quais o narrador enuncia e cria já na primeira frase o lugar que o

jorobadito começa pelo fim, ou seja, o personagem já se diz numa cela, aguardando o
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narrador parece

conhecer algumas coisas:

- trata-se de um sujeito plural: “imagínense ustedes”; familiarizado, como les

cuento, con esa idea(..) O uso de esse ustedes é inclusivo e generalizador, pois

parece criar uma instância de consenso geral sobre os fetos - que o condenam - e

sobre os valores postos em jogo;

- pode acontecer que entre eles haja pessoas que se interessem pela teosofia e a

metafísica: y eso a vía de información para los aficionados a la teosofia y la

metafísica;

- esses interlocutores estão julgando de uma certa forma a conduta do narrador e tem

autoridade para fezê-lo, pois este se justifica continuamente, dando razões para

cometer o assassinato do Jorobadito: “Y ahora volvamos al jorobadito para

deslindar responsabilidades” “fReparan ustedes en la catadura del insolente que se

había posesionado de mi vida? Lo cual es grave, senores, muy grave. ” ‘‘Ahora no

dudarán ustedes de que Rigoletto era el ente más descarado de su especie(...) ” “Y

yo estaba triste. Enormemente triste, como no se lo imaginan ustedes”. “Y en ese

momento, saben ustedes lo que se le ocurre hacer al maldito cojo?” “Y ustedes

creen que el cojo se amilanó? ”

- o narrador tem certeza de que esse ustedes fez um juízo desfavorável sobre a sua

conduta e se defende: “Indudablemente...si allí había un loco, era Rigoletto, no les

quede la menor duda, senores”, contando com o pressuposto de que, nesse caso,

seus interlocutores duvidam de sua sanidade mental: ‘‘Mis detractores aseguran que

soy un canalla monstruoso

narrador outorga ao narratário-leitor, um sujeito virtual do qual o
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Esses lugares do EU e do USTEDES criam uma ilusão de real, uma certa

realidade referencial, baseada em conceitos e valores de justiça, moral, convenções e

condutas aceitáveis e desejáveis, que criam o sentido común com o qual se rege e

desenvolve a sociedade. O sujeito da enunciação cria um discurso no qual investe

nesses valores capazes de produzir efeitos de sentido de veracidade, mostrando a

enunciação como estrutura de mediação entre o discurso e o contexto, com seus

valores sociais. Conta para isso com a cooperação do enunciatário, com quem o

enunciador imagina compartilhar os valores sociais adequados e que ele, narrador,

simula fazê-lo.

Criam-se, no entanto, marcas no discurso do narrador que põem em dúvida a

veracidade dos fetos contados, a sinceridade e o equilíbrio mental de quem conta, por

alguns enunciados assertivos sobre a deformidade física como: “sin contar que todos

los contrahechos son seres perversos, endemoniados, protervos (...) “los odiaba ( a

los deformes) (...) yo vacilaba si levantarme y darle un puntapié en la cabeza o

tirarle a la cara el contenido de mipocillo de café...(...) lo hubiera arrojado de un

puntapié al medio de la calzada ”

Também existem enunciados contraditórios nos que o personagem se defende

assumindo diferentes papéis, de filantropo a vítima e louco:

-“Se ha echado sobre nú la policia, los jueces, los periódicos”

-”heme aqui ahora abocado

periodistas) lo que menos ha escrito es que soy un demente... ”

- “Los diversos y exagerados rumores desparramados con motivo de la conducta... ”

- ”..no se explican las crueldades de la ley para vengar los fueros de ...”

a mi reputación menoscabada, pues esa gentuza(los
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(en el extremo) en que me colocan mis irreductibles enemigos media una

distancia de mentira e incomprensión. ”

Más tarde mucha gente creyó que lo que ocurrió fue una comedia preparada. ”

Y la prueba de que yo ignoraba lo que iba a ocurrir, es que al escuchar los

despropósitos del contrahecho me desplomé e un sofá riéndome a gritos, mientras

que el giboso, con el semblante congestionado, tieso en el centro de la sala, con su

bracito extendido, vociferaba(...) ”

“...me creo con el derecho de afirmar que le hice un inmenso favor a la sociedad,

pues he librado a todos los corazones sensibles como el mío de un espectáculo

pavoroso y repugnante.

“Por otra parte, si hubiera que tamizar mis actos, ese tamiz debería llamarse

“En la casa de la senoraXyo “hacía el novio” de una de las ninas. Es curioso. Fui

atraído, insensiblemente, a la intimidad de esa familia por una hábil conducta de la

senoraX, queprocedió con un determinado exquisito tacto (...)

- "lo que menos ha escrito es que soy un demente.. ”

- “Se espantaronporque creyeron que (Rigoletto) estaba loco... ”

-”Indudablemente...si allí había un loco, era Rigoletto, no les quede la menor duda,

senores. ”

- ” !Ah, inefable Rigoletto! Dicen que estoy loco, pero jamás un cuerdo se ha reído

con tus insolências como yo, que no estaba en mis cabales. ”

A narrativa baseia-se numa permanente infração às leis do discurso,

especialmente os princípios de sinceridade e de exaustividade, pois presume-se que

Sufrimiento. Soy un hombre que ha padecido mucho”
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toda enunciação é sincera e que aporta toda a informação que faça possível a absoluta

compreensão do dito, o que não acontece no relato, tanto por parte do enunciador

com respeito ao enunciado quanto dos personagens entre si.

Planeja-se desde o começo do conto a possibilidade de lidar com uma mentira,

uma simulação, um ato de cinismo, pela presença de um narrador que, usando a

primeira pessoa se apresenta como real, inclusive usando para produzir efeitos de

destinopeor”, “recuerdo que desde mi tiema infanda”...etc.

Apresentam-se assim várias possibilidades que o enunciatário deve escolher

para resolver o conflito criado pelos enunciados contraditórios:

- que o narrador seja mesmo o assassino, como parece, o que implica que ele está

dizendo a verdade: isto aparece convalidado e assumido: "Retorcerle el pescuezo al

jorobadito ha sido de mi parte un acto ruinoso

- que ele não seja o assassino, mas o pareça, o que implicaria uma falsidade. No

discurso o ato mesmo do assassinato de Rigoletto não é narrada. O narrador conta

que ele não se lembra do feto, pois perdeu os sentidos. “No recuerdo más nada.

Dicen los periódicos que me desvaneci al verlos entrar. Es posible.

- que ele não seja o assassino mas o pareça, o que constituiria uma mentira; o

narrador não é assassino mas se apresenta como tal;

- implicada com a anterior, existe a possibilidade de o narrador-personagem ter

cometido o assassinato num momento de loucura; que o personagem seja louco e não

pareça implica um segredo. Neste caso, a provável loucura do narrador justificaria o

crime: "Dicen que estoy loco, pero jamás un cuerdo se ha reído con tus insolências

sentido de verdade os tempos verbais do presente: “estoy alojado a espera de un
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como yo, que no estoy en mis cabales”',

- que o narrador e Rigoletto sejam a mesma pessoa, ou Rigoletto seja a “parte

demoníaca” do personagem, possibilidade esta que anularia todas as outras: “el

maldito corcovado me perseguia en mi carrera , como si no quisiera perderme,

semejante a mi genio maio, semejante a lo malvado de mi misrno que para

concretarse se hubiera revestido - ”si

Rigoletto fuera mi hermano, yo toda la vida lo hubiera compadecido con angustia

enorme. Por su aislamiento, por su falta de amor que le hiciera tolerable los dias

colmados por los ultrajes de todas las miradas. Y me anadía que la mujer que me

hubiera querido debía primero haberlo amado a él”.

- que Rigoletto seja

impunemente o que pretendia, ou seja, humilhar a namorada e sua família e

desmanchar seu compromisso. Neste caso, estaremos em presença de um ato de

cinismo: “esa gentuza lo que menos ha escrito es que soy un demente, afirmando con

toda sinceridad que bajo la trabazón de mis actos se descubren las características de

un cínico perverso

Todas essas possibilidades, reveladas pelo enunciador nos discursos, deixam

no texto marcas que constituem uma estratégia de persuasão e que produzem efeitos

de sentido ambivalentes, revelando a existência de vários complôs:

- entre os personagens do conto, complô pelo qual Rigoletto deveria ir à casa de Elsa,

e esta, como prova de amor, beijaria a Rigoletto;

- da mãe de Elsa, que tenta convencer o personagem de que o amor deve provar-se

com o casamento;

uma máscara usada pelo personagem, para poder realizar

con la figura abominable del giboso.”
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- do narrador, que pretende convencer o narratário da veracidade da história e da

justiça de seus atos.

A concretização do complô entre o narrador e Rigoletto é a peça-chave da

narrativa: é o momento em que a conduta de Rigoletto foge das previsões, fracassa na

obtenção da prova de amor de Elsa, mas, com isto, salva o personagem narrador de

veracidade, mentira, cinismo e loucura do narrador.

A disseminação por parte do enunciador de pistas simultâneas e contraditórias

favorece a criação de um efeito de burla que tem vários alvos: o Jorobadito, a sogra,

o narratário.

Após a criação de diferentes pistas no enunciado, mentiras, cinismo e loucura

convergem na cena final, que transcorre na sala de visitas da casa de Elsa. Ali introduz

a festa no cotidiano, os papéis se trocam, pois, o alvo das burlas e do desprezo do

narrador, ou seja, Rigoletto, passa a ser quem comanda uma farsa que viola o “ recinto

sagrado do lar”, ‘‘el giboso, con el semblante congestionado, tieso en el centro de la

mediante a paródia, faz um uso das suas fórmulas e clichés: liYo he venido a cumplir

Usted ignora las más elementales regias de cortesia”

transfere burlonamente as hierarquias sociais e estabelece uma troca escandalosa de

papéis, passando a juiz das condutas de Elsa e sua família: “<Son conversaciones esas

adecuadas a una que se presume de senorita como usted? i No le da a usted

vergiienza? ” “Es una verguenza como ustedes atienden a las visitas ”

O jorobadito, que fora apresentado no enunciado com descrições ultrajantes e

cumprir a exigência da sogra e provoca o assassinato. Fica então a dúvida sobre a

una alta misión filantrópica” ”

sala, con su bracito extendido, vociferaba...” transforma-se no centro do lar e,
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insultos, transforma-se provisoriamente na autoridade, transpondo os lugares sociais e

apropriando-se de seus discursos, que, nele, perdem toda sua força e mostram-se

ridículos e vazios. Convertido em protagonista da história, o Jorobadito é o porta-voz

de um narrador que assiste burlonamente à surpresa do narratário pelo final inesperado.

4.5. O corpo tematizado

A palavra corpo, cuerpo em espanhol, segundo Maria Moliner(l986:833), é

por si só uma complexa fusão de um todo e das partes, da somatória destas, designa o

individual e também o coletivo (o corpo social, legislativo, a corporação) também a

vida e a morte, pois é chamado de corpo ao cadáver. É possível compor com esta

palavra muitas expressões que entram no mundo das ciências naturais, das

necessidades naturais (echarse al cuerpo, ir de cuerpo em espanhol significa beber ou

comer no primeiro caso , e defecar no segundo), expressões que percorrem a história

do homem, que marcam e sinalizam em determinados momento formas de entrega (de

corpo e alma), de relação e enffentamento (cuerpo a cuerpo), de omissão ou elisão

(echar el cuerpo fuera)', pode ser a prova de verdadeira existência de um delito (este

es el cuerpo del delito) e, na concepção de algumas religiões, representa a dicotomia

Cuerpo/Alma, como a expressão de terreno e perecível frente ao celestial e eterno. O

corpo é também a representação sacramental e litúrgica de um outro corpo, o Corpo

Divino, na Eucaristia da religião católica.

A partir dessa semanticidade tão abrangente, a palavra corpo é um significante

“/Qué es la verdad?, me dirá usted. La Verdad es el Hombre. El 
Hombre con su cuerpo. Los intelectuales , despreciando el cuerpo, han 
dicho: Busquemos la verdad, y verdad la llaman a ese especular sobre 
abstracciones.(...) ” Arlt
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que só adquire sentido em função do espaço na qual interage com outras palavras.

É possível demarcar em cada época uma concepção de corpo, vinculado à

ideologia da sociedade dessa época, que visualiza, representa e simboliza o corpo,

positiva ou negativamente, opondo-o, relacionando-o, metaforizando-o com e como

outros símbolos.

É necessário encontrar na aparição do corpo como o visível, o tangível do

homem, os valores inscritos no sistema das representações, do já-dito que nos

permitem diagnosticar a atitude - seja de respeito, seja de desprezo, seja de

irreverência - que a sociedade adota a respeito do corpo como objeto referencial, e o

representações coletivas. Muitas vezes o corpo toma-se um referente inominável que

se traz mediante o uso de metáforas e substituições, mediatizado por eufemismos.

Outras vezes, a cultura não vê, não representa certas partes do corpo, que se

constroem por metonímia, por operações de semiotização contrária ou por troca do

discurso, do sentido, das partes do corpo não citados. Em suma, é preciso saber como

a palavra corpo é codificada e decodificada pelo enunciador e o enunciatário, que é o

que entende B quando A fala do corpo.

A criação de um corpo pela escritura, a tarefa descritiva que permite a

aparição de um corpo, leva consigo a criação de um signo que poderá ser reconhecido

como a imagem do próprio corpo, ou como um corpo estranho e diferente dos já

vistos. Os referentes podem assim pôr para funcionar os valores simbólicos e

socialmente reconhecidos como corpo. Os artifícios expressivos estão selecionados e

organizados por um sujeito enunciador-produtor; esse procedimento se dá a partir de

lugar que ocupa no interior desse sistema, muito hierarquizado, de suas
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formações discursivas e dos diferentes sistemas de referência vivenciados e sinalizados

por esse produtor. Por outro lado, na recepção há um enunciatário que está envolvido

numa interação, apto a participar dos efeitos de sentido capazes de organizar os

perspicácia do destinatário para concretizar-se enquanto significado.

Quando o narrador descreve um corpo, toma o conceito de corpo reconhecido

por todos como referente primário, ou como primeiro referente; a partir dele, cria um

novo corpo e o faz tirando os dados que possibilitariam um efeito de realidade

(semelhantes aos corpos que o enunciatário/leitor conhece). Por isso, na descrição do

corpo, estão inscritos os saberes que sobre ele - o corpo - têm o enunciador e o

enunciatário.

Porém, o resultado da descrição não é sempre a resposta para uma expectativa

do conhecido, do belo, do harmonioso. A descrição de um corpo grotesco, por ser ou

possuir formas estranhas, que denunciam como

problema estético, e, por que não, ético e moral. Como o corpo criado é disforme,

não reconhecido como o próprio, com o qual o leitor pode identificar-se embora seja

irreal, o corpo grotesco produz uma distância, uma mirada ultrajante.

A criação de um corpo grotesco pela escritura requer uma destruição anterior,

a de um corpo harmónico, do qual se selecionarão as partes que servirão para montar

um novo corpo, feito de restos, de sobras, de resíduos, de misturas, como é o

processo da própria escritura. A criação do corpo produz-se na linguagem, pela

linguagem.

A criação dos corpos pela descrição não é a simples enumeração de suas

o narrador o vê, provoca um

recursos significantes fragmentários, argumentação indireta que conta com a
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partes e funções. A falta ou o excesso de detalhes, a omissão ou a insistência, criam

uma nova topografia corporal, efeitos de sentido que localizam e nos localizam. Não é

também um único olhar, é um entrecruzamento de olhares.

O grotesco associa-se com a deformação do corpo humano, seja pelo exagero,

a animalização, a depreciação, a presença do estranho e a anormalidade. Para Bakhtin

(op.cit.35) no grotesco é possível o jogo livre das formas vegetais, animais, humanas,

que se confundem e se transformam entre si. Não há fronteiras claras e inertes que

dividem os reinos, pois o grotesco supera essas fronteiras num movimento que

expressa a transmutação e a imperfeição.

No discurso do corpo grotesco acumulam-se contradições, superposições,

associa-se o que parecia inconciliável e cria efeitos opostos e contraditórios e, ao

repugnante, do diferente, do ridículo.

A contradição permanente na qual estão envolvidos os corpos grotescos, as

atitudes insólitas de quem um momento antes aparecia como reconhecível, fazem com

que os corpos sejam capazes de adquirir formas ou movimentos inquietantes,

contribuindo assim a criar um efeito de estranhamento.

Longe de ser uma decoração da narração ou de estar a serviço dela, as

discurso grotesco têm uma importância fundamental, pois

distorções e com os espaços em que esses corpos irrompem e interatuam. A anatomia

dos corpos, a topografia que lhe serve como pano de fundo instauram nos enunciados

um sujeito da escritura capaz de criar na (e partir da) língua corpos e espaços que

descrições do corpo no

mesmo tempo, potencialmente mais expressivos, por meio do estranho, do

trata-se de um discurso que trabalha com a figura corporal, suas funções e suas
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constituem por si mesmos uma violência formal: a distorção dos corpos pela

linguagem e pela violência das descrições.

Os corpos disformes, que exibem partes, muitassuas vezes

desarticuladas e inconexas do todo, estão construídos por relações metonímicas, onde

as partes e o todo entram em conflito, pois nunca se completam ou se complementam.

Partes do corpo tomam-se independentes, separam-se, criam o horror. Nessa

alguns casos, toma-o incompreensível.

4.6. Arlt: grotesco e deformação

Na narrativa de Arlt existe uma centralidade obsessiva do corpo. O corpo tem

sua própria retórica de representação, constitui uma problemática que determina, em

muitos casos, o ponto central dos estudos críticos sobre sua obra. A necessidade de

interpretar as deformações presentes nos personagens arltianos levou os críticos de

diferentes correntes de análise a relacionar os corpos deformados do universo

ficcional arltiano com determinadas classes sociais, com processos psicológicos e com

62 Raúl Larra (1956), o primeiro crítico deArlt, chama a atenção sobre a “rareza” dos personagens alrtianos, sua 
condição de ”fronterizos”e, negando a influência de Dostoievski. os relaciona com alguns habitantes de BuenosAires, 
criando portanto, uma relação com referentes “tan reles y tan portefios que se les puede declarar el nombre civil 
auténtico”.E especifica”Estos hombres y mujeres- de quehabla Arlt-devienen de las ciases medias, el sector más 
fluctuante e inestable ideologicamente, y viven la post-guerra”. Mais próxima à linha sociológica, Diana Guerrero 
(1972) pensa que as figuras deformes cumprem o papel privilegiado de ser transmissoras de humillação. Para esta 
crítica, um deforme é um humilhado porque a sociedade o mantém à margem e “descubre por su sola presencia la 
hipocresía pequefio burguesa, mostrando que sus valores pretendidamentee universaies se basan en el ocultamiento”. A 
crítica Beatriz Pastor ( 1980) relaciona a deformidade ea ratificação dos corpos da narrativa arltiana com a alienação 
que , a partir do personagem, aponta para a alienação coletiva. Oscar Masottaf 1965) aponta para a relação entre 
condição social e deformidade fisica e que ele denomina de “realismo metafísico”. Masotta lê emArlt uma 
caraterização : classes altas, detentoras de valores elevados e beleza, ciasses mediasas grosseiras, ridiculas.A partir de 
uma abordagem psicológica Masotta aponta para a criação do corpo grotesco do outro como a projeção da imagem que 
se tem de si próprio e no qual projeta suas culpas. Assim, poderia justificar-se a traição e a destruição do outro que é 
sempre o destino dos relacionamentos dos personagens de Arlt. A crítica Rita Gnutzmann ( (1984) relaciona a 
deformidade física dos corpos da ficção arltiana com a deformação psíquica. No entanto, não pode afirmar-se isto em 
todos os casos, já que a deformação alcanza também o mundo inanimado. Para ela. Arlt atribui um significado 
transcendente 'a deformação, que vai além da simples correspondência entre belo/feio e bem/mal, da simbologia 
tradicional.

alteração do corpo cria-se uma relação ambígua com ele e o corpo do outro e, em

a biografia do próprio autor.62
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Na ficção de Arlt não se trata da simples menção dos corpos, de sua presença

uma

problematização do corpo e suas funções, de uma erótica deformada desses corpos,

de uma detalhada trajetória dos corpos que vai da vida fetal à sua eliminação, seja

pelo crime ou pelo suicídio.

personagem Erdosain, desesperado depois do abandono de sua esposa, descreve sua

angústia como uma volta à vida uterina:

Erdosain: £ En qué parte de la tierra podia encontrarse un hombre que tuviera la

piei erizada de más pliegues de amargura? Sentia que no era ya un hombre, sino

una llaga cubierta de piei, que se pasmaba y gritaba a cada latido de sus venas. Y

sin embargo, vivia. Vivia simultáneamente en el alejamiento y en la espantosas

proximidad de su cuerpo.El ya no era

algo inhumano...quizá eso...un monstruo enroscado en si mismo en el negro

vientre de la pieza. Cada capa de oscuridad que descendia de sus párpados era un

tejido placentario que lo aislaba más y más del universo de los hombres. Los muros

crecían, se elevaban sus hiladas de ladrillos, y nuevas cataratas de tinieblas caian a

ese cubo donde él yacía enroscado y palpitante como

profundidad oceânica.(...) Si, todo su cuerpo sólo vivia, estaba en contacto con la

tierra , por un centímetro cuadrado de sensibilidad. El resto se desvanecia en la

oscuridad. Si, él era un centímetro cuadrado de existência prolongado con su

susperficie sensible, la incoherente vida de un fantasma. Lo demás había muerto en

él, se había confundido con la placenta de tinieblas que blindaba su realidad

un organismo envasando sufrimientos, sino

un caracol en una

No trecho Capas de oscuridad do Capítulo I de Los siete locos, o

nos enunciados materializados numa linguagem desorbitada, mas de
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atroz(161) Él mismo era una cascada de carne en las oscuridades. IVaya a saber

cuando terminaria de desangrarse! Y sólo era notable el cerrarse y entreabrirse de

su corazón que como un ojo enorme abria su párpado sonoliento para reconocer la

oscuridad.(162) estaba triste por el destino que en la ciudad aguardaba a su cuerpo,

un cuerpo que pesaba setenta kilos y que él sólo veia cuando lo encaminaba frente a

un espejof...) un cuerpo sufriente y en el cual a momentos Erdosain pensaba como

si ya no le perteneciera, pero con el remordimiento de no haberlos hecho feliz (191)

(...) Luego recaía que ese cuerpo era el que envasaba sus cavilaciones, las nutria

con su sangre cansada; un miserable cuerpo mal vestido que ninguna mujer se

dignaba mirar y que sentia el desprecio y la carga de los dias, de la que nunca

habían apetecido losplaceres que reclamaba en silencio, timidamente.. Erdosain se

sentia apiadado, entristecido hacia su doble físico, del que era casi un extrano.(191)

Entonces, como un desesperado que se arroja desde un séptimo piso, él se arrojaba

en el delicioso terror de la masturbación, queriendo aniquilar sus remordimientos en

un mundo del que nadie podia expulsarlo, rodeándose de las delicias que estaban

alejadas de su vida, de todos los cuerpos más distintos y hermosos, para los que se

necesitarían una suma inmensa de existências y dinero para gozar. El alma está

como si se hubiera solido medio metro del cuerpo. (196)(...) Llegaban ruidos

lejanos: el cansando se infiltraba por mis articulaciones; a momentos me parecia

que la carne, como una esponja, chupaba el silencio y el reposo.(197) Hubiera

deseado escaparse de si mismo, abandonar definitivamente aquella vida que

contenía su cuerpo y que lo envenenaba. (...) Y caminaba, queria extenuearlo a su

cuerpo, agotarle definitivamente, aplastarlo por el cansando hasta tal grado que le
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fuera imposible modular una sola idea.(199)

Na narrativa arliiana o corpo é o centro onde se produzem efeitos de sentido

opostos e contraditórios: em algumas descrições o corpo e os defeitos físicos levam

ao riso, como apontávamos em Dona Rebeca (2.7.2) ou como na descrição da Bisca

que con un ojo miraba a la madre y con el oiro a Erdosain. Em outros casos, o

corpo mutilado ou deformado leva à rejeição, como o corpo castrado do Astrólogo

cuja mostra provoca horror na Coja e provável repugnância no enunciatário:

“Hipólita lo vio palidecer; luego se levanto, y llevando la mano al cinturón dijo con

voz ronca: Vea.

Se había desprendido bruscamente el pantalón . Hipólita , retrayendo el cuello entre

los hombros, miró de soslayo el bajovientre de aquel hombre: era una tremenda

Na narrativa de Arh, o corpo fragmentado, o corpo no qual ninguém se

reconhece, obriga o leitor a reubicar-se e, portanto, a também fragmentar-se, como

um jogo com os limites da lógica. Reconstruir os fragmentos dispersos na narrativa

para construir depois um corpo incompleto que organiza uma nova meditação sobre o

corpo, transforma-se num novo signo ou produz novos no discurso, amplia os

referentes ou os nega.

Encontramos no discurso arltiano um processo de descrição que é uma dupla

criação: a criação dos enunciados pelo processo de enunciação e a criação dos corpos

pela linguagem. Os corpos dos seres ficcionais da narrativa arltiana não têm história

anterior nem posterior. Seus personagens não têm passado e quase todos morrem

violentamente: suicídio, assassinato. No processo de leitura, a produção de sentido

cicatriz roja”
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será em grande parte o fruto da montagem desses corpos e sua reinterpretação por

exasperação descritiva, a presença do obsceno, do repugnante ou mesmo da maldade,

lhe provoca.

A dupla leitura mobilizada por um enunciado grotesco envolve formas de

interação entre os sujeitos, bem como a relação com o objeto deformado e com as

participação do enunciatário na formação do conteúdo instaura a subjetividade

pressupondo conhecimentos partilhados, pontos de vista, valores culturais, sociais ou

estéticos com os quais se coincide ou não, constitutivos de um imaginário coletivo.

Como a descrição dos corpos deformados tem na narrativa arltiana a marca da

condena, é um discurso que trabalha permanentemente com o pressuposto, isto é,

contando com que, ao ler e interpretar, exista já um juízo prévio de compartilhamento

ou não das afirmações colocadas.

A descrição dos corpos na narrativa de Arlt é fortemente axiologizada, o que

provoca uma reação de nojo, de rejeição. A eleição de uma palavra baixa reforça a

conotação axiológica. A acumulação de detalhes exatos desborda o real, o desrealiza

e, em consequência, o transforma em estranho, tira-o do referente sobretudo porque,

assim como peças de um quebra-cabeças, as partes dos corpos descritos não se

completam, não chegam a formar uma figura ou uma imagem reconhecível. O

narratário se vê obrigado a acreditar na mirada de quem conta, de quem descreve.

Deve aceitar o filtro instalado entre o seu referente extralinguístico e o significante

verbal.

parte do enunciatário que, em muitos casos, passará pelo constrangimento que a

estratégias linguístico-discursivas que põem em movimento o processo. A
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Existe na narrativa arltiana uma presença constante da animalização dos

corpos, como se o enunciador evitasse a semelhança com os corpos já conhecidos.

Nas descrições, os corpos não estabelecem relações de comparação com corpos

Os corpos disformes que se exibem, estão construídos por fragmentos onde

a(s) parte(s) e o todo entram em conflito, pois nunca se completam nem

complementam:

edad, la piei pegada sobre los huesos

planos del rostro y palidísima, y renegridos ojos vivaces. La enorme caja torácica

parecia pertenecer a un hombre dos veces más desarrollado que él. Las piernas

eran finas y arqueadas. Entre el cinto de cuero y el pano del pantalón se le veia el

cabo de un revólver. Tenía la voz clara, pero en él todo revestia un continente

extrano, como si el sujeto estuviera compuesto de diferentes piezas humanas

correspondientes a hombres de distintos estados. Así, su cara era la de un hombre

de tapete acostumbrado a bizquear tras de los naipes, su pecho el de un boxeador y

las piernas pertenecientes a un jockey. Y él tenía un poco de ese amasijo, en

“La casa negra: doncellas finas, altas y pulidas, colegialeas corrompidas, ardiente

oscuridad, oscuridad sensual, placer clandestino, avergonzado, placeres terribles,

63 A relação homen-animal é uma costante na obra de Arlt. O autor escreveu um conto chamado Las fieras .incluido no 
livro de contos El jorobadito. no qual os personagens, marginais que se reúnem num bar, são todos descritos como feras. 
Também no livro de contos El criador de gorilas há um conto chamado Los hombres fieras , onde se sugere, a partir de 
experiencia de um personagem”el juez Traitering”, que todo homem leva dentro de sim uma fera. A critica A.M. 
Zubieta (op.cit.l 15) tenta uma classificação das comparações dos personagens com animais e reflexiona: “si son 
parecidos a animales, no entran ( o no deberían entrar) en elorden social y con eso se justifica su tnarginación; pero, la 
animalidad atane a lo fisico, es natural, por lo tanto, ellos no son cuipables de poseer tales rasgos, ya que al comprender 
solamente el cuerpo, dejan intacto el comportamiento y por estar marginados voluntariamente, hay implicado un alto 
grado de conciencia de diferencia social, de alteridad.De aqui parten dos cuestiones, a manera de conclusión: la 
animalidad de los personajes es una respuesta , otra respuesta más del desarraigo (...) la animalidad de los personages 
no es xenofobia”

“El Buscador de Oro era un joven de su

aquella realidad informe que trascendia de su cuerpo. (228)”

humanos e sim com o de outros animais.63

alteridad.De


148

Aunque esta casa negra estaba en Erdosain, entraba en ella haciendo increíbles

despedazadas por los cien deseos siempre iguales, renovados a la presencia de

semejantes mujeres. (192)

Observamos que a representação do corpo na narrativa de Arlt tem traços e

relações especiais e diferenciadas nos seus romances. Em El juguete rabioso a

deformidade física dos personagens aparece relacionada com o mundo do trabalho.

Os corpos de personagens como o Zapatero andaluz, Dío Fet ente, o Rengo, são

corpos sem passado, sem história, sem família, não se parecem com ninguém - ou se

assemelham a animais nascem para a vida literária como trasplantados e pertencem

a mundos que o narrador só imagina ou evoca (como é o caso da paisagem andaluza)

e que se confundem com os mundos da literatura e do folhetim. Esses personagens

não evoluem nem mudam, como é o caso do zapatero e de Dío Fetente, que parecem

detidos no mundo do trabalho como condenados a serem eternos infelizes. No caso

de Rengo, a tomada de iniciativa de aproximar-se à ação mobilizadora acaba sendo

castigada pela traição do personagem Silvio.

Todos eles possuem traços de deformação caricaturesca, salientando algumas

partes do corpo, e de animalização, porém, são reconhecíveis, podem estabelecer-se

relações de semelhança:

zapatero andaluz: "cargado de espaldas, carisumido y barbudo, y por anadidura

algo cojo, una cojera extrana ,el pie redondo como el casco de una mula con el

talón vuelto hacia afuera ”

rodeos, tortuosas maniobras. Erdosain sacaba de las alcobas de la casa negra una

mujer fragmentaria y completa, una mujer compuesta por cien mujeres
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Dío Fetente:’’era flaco, alto, carilargo, con barba de tres dias en las flácidas

mejillasy expresión lastimera de perro huido en los ojos laganosos”

Rengo: “cogeaba ligeramente”(...) “charlaba sonriente mostrando los torcidos

dientes con una perenne sonrisa picaresca”(...) “volvia su cara angulosa a un

costado” “ Cuando hablaba de cosas sucias, su cara roja resplandecia como si la

hubieran cardado con tocino ”.

Tanto o zapatero andaluz como Dio Fetente e o Rengo aparecem marcados pela sua

fala, que assinala sua nacionalidade de origem, no caso dos dois primeiros, e sua

origem sócio-cultural, no caso do Rengo.

zapatero andaluz: “Ezte chaval, hijo...! !Qué chaval! ...era ma lindo que una rrozay

lo mataron lo miguelete... ”

Dío Fetente: “!Qué casa esta, Dio Fetente!”

Rengo: “hay que vivir, che, date cuenta: la pieza diez mangos, el domingo le juego a

la redoblona a Su Majestad”(...) jChe, hijos de una granputa, qué hacen ahí?

Esses corpos pertencem a um espaço que possui uma certa ordem, uma

distribuição de lugares passíveis de serem reconhecidos e compreendidos. Alguns dos

desestruturada, casa, e moram em bairros de uma cidade descrita como reconhecível.

Neste primeiro romance,

contra feio-sujo-ruim-deformado, circunscrevem os espaços claramente. No primeiro,

o poder e a riqueza, no segundo, a pobreza e o trabalho. Nessas duas séries

fortemente axiologizadas, o que faz visível essa dicotomia é o corpo: o corpo belo se

oculta, deve adivinhar-se por detrás das cortinas, das roupas, dos muros; nos espaços

a dicotomia belo-limpo-respeitável-harmonioso

personagens de El juguete rabioso, como Silvio e seus amigos, têm família, embora
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desses corpos o erotismo não aparece, eles não se tocam; são corpos sem voz e quase

sem palavras, são muito poucos os personagens a quem o narrador delega a palavra.

delicadisimo perfume anuncio su presencia; una puerta lateral se abrió y me

encontré ante una mujer de rostro aninado , liviana melenita encrespada junto a las

mejillas y amplio escote. Un velludo batón de color cereza no alcanzaba a cubrir sus

pequenas chinelas blanco y oro” (...) “escalera de mármol, cuya alfombra roja

tallada de ondulantes contornos (...) velludos”deshabillé" con alamares de

madreperlay botamangas de nutria (...jlapicero de oro(...)

Contrariamente ao que acontece com os corpos belos, os corpos disformes se

exibem, sem vergonha nem pudor. Os corpos grotescos se tomam públicos, não

aceitam as imposições sociais de decoro, têm códigos morais e comportamentais

paralelos, onde os limites são diferentes do mundo dos outros. Esse mundo de baixo,

para utilizar os termos bakhtinianos, de pobreza, de promiscuidade e de exclusão, é o

império do corpo, com suas necessidades: comida, sexo, impulsos de ódio, de raiva,

de desejo. É o espaço popular e festivo da feira onde vive Rengo, um espaço aberto,

sujo, fervilhante de falas diferentes, de gritos, de brigas, de cheiros e gestos

grosseiros, onde as pessoas se tocam, mostram-se, odeiam-se, desejam-se, maldizem e

insultam. Ali se cantam músicas alegres e contam-se piadas procazes. Como definira

Bakhtin, a feira é o ponto de convergência do extra-oficial. Esse espaço é descrito de

dentro, pelo olhar de um narrador que vê, cheira, ouve, sente:

“A veces, terminado mi recorrido, y si quedaba en camino, iba a echar un

“A través de los cristales cubiertos de gasa moaré penetraba una azulada claridad

de hospital. Piano, ninerías, bronces, floreros, todo lo miraba. De pronto, un

retenida por canos de bronce(...)luengas cortinas blanco-amarillas (...) mesa
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Nos romances Los siete locos- Los lanzallamas a relação do corpo se

aumenta e traz uma complexidade que cria um distanciamento entre o corpo

parrafito con el cuidador de carros de la feria de Flores.
Ella era como otras tantas.
Al fondo de la calle de casas con fachadas encaladas, cubierta por un oçeano de 
sol, se presentaba inopidadamente.
El viento traía agrio olor de verduras, y los toldos de los puestos sombreaban los 
mostradores de estanos dispuesos paralelamente a la vereda, en el centro de la 
calzada.
Aun tengo el cuadro ante los ojos.
Una formada por camiceros, vendedores de puercos, hueveros y quesero, y otra 
de verduleros. La columna se prolongaba chillona de policromia, churrigaresca 
de tintas, con sus hombres barbudos en mangas de camiseta junto a las cestas 
llenas de hortalizas.
La fila comienza en los puestos de pescadores, con los cestos ocres manchados 
por el rojo de los langostinos, el azul de los pejerreyes, el achocolatado de los 
mariscos, la lividez plomiza de los caracoles y el blanco cinc de las merluzas.
Los perros rondan arrebatándose el triperío desecho, y los mercaderes con los 
velludos brazos desnudo y un delantal que les cubre el pecho, cogen apedido de 
las compradoreas elpescado por la cola, de una cuchillada le abren el vientre, 
con las unas les urgan hasta el espinazo destripándolo, y después de un golpe 
seco los dividen en dos.
Más allá las mondongueras raen los amarillentos mondongos en el estano de sus 
mostradores, o cuelgan de los ganchos inmensos hígados rojos.
Diez gritos monótonos repiten:
-Pejerreye fresco...fresco, senora.
Otra voz grita:
-Aqui está lo bueno. Vengan a ver esto.
Pedazos de hielo cubiertos de aserrin rojo se derriten a la sombra lentamente 
encima del lomo de los pescados encajonados.
(..)Llamaban:
IRengo... bení, Rengo- y los fornidos carniceros, los robustos hijos de 
napolitanos, toda la barbuda suciedad que se gana la vida traficando 
miserablemente, toda la chusma flaca ygorda, aviesa y astuta, los vendedores de 
perscado e de fruta, los camiceros y las mantequeras , toda la canalla codiciosa 
de dinero se complacía con la granujería del Rengo, con la desverguenza del 
Rengo, u elRengo olímpico, desfachatado y milonguero, semejante al símbolode 
la feria franca, en el pasaje sembrado de tronchos, berzas y cáscaras de naranja, 
avanzaba contomeándose y prendida a los lábios esta canción obscena:
Y es lindo gozar de garrón ”

estabelece entre a deformidade e a loucura. Os corpos se rarificam, a deformidade
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deformado que descreve o enunciador e o que é decodificado pelo enunciatário. Os

corpos grotescos deixam de pertencer ao espaço reconhecível - casa, bairro, cidade -

pois aparecem deformados pelo olhar do personagem Erdosain - e as instituições

estabelecidas e seus valores, para criar um outro espaço de reclusão, de desordem, de

loucura; o espaço do oculto, do maldito, do inquietante, da mentira, da fraude como é

a Sociedad Secreta. Cada um dos loucos que compõem essa sociedade tem um

passado de violência e perversão e interagem dentro dela com simulações, cinismo e

crueldade.

Nos romances Los siete locos e Los lanzallamas a problemática do corpo já

não é de descoberta, como na experiência adolescente de Silvio em El juguete

rabioso, que luta entre o amor romântico com adolescentes semelhantes às heroínas

das novelas e das poesias de Baudelaire, e seus sonhos eróticos com amantes

experientes. O Erdosain, protagonista de Los siete locos- Los lanzallamas, tem com

seu corpo um relacionamento de repulsa e destruição. O corpo - o próprio e o dos

outros - é o depositário das maldades e a fonte de todas as angústias. O espiritual se

demonização que vai traçando um roteiro de perversidade e de destruição.

O corpo do personagem Erdosain é um corpo aberto, como pronto para uma

operação cirúrgica. As descrições não se limitam à superfície visível do corpo.

Mostram o seu interior, as vísceras, as veias, o sangue circulando. A aparição das

partes ocultas do corpo levam a transferir aos órgãos e membros os sentimentos e as

sensações mais variadas: “por sobre los sesos sintió correr una neblina que se le

escapaba por los ojos ”( p.92) “Su corazón latia pesadamente. Parecíale que cada

corporiza, os sentimentos se transformam em sensações físicas, produz-se uma
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crecimiento de carne. (...) desangrarse en un lento chorrear de angustia"(p.91) Pero

élya estaba vacío, era una cáscara de hombre(p.Y2Y)

O corpo ocupa espaços além dos comuns, os estados de ânimo, o sofrimento

tem tamanho, espessura, consistência: as zonas de angustia eram para Erdosain la

consecuencia del sufrimiento de los hombres e ele “imaginaba que dicha zona existia

sobre el nivel de las ciudades , a dos metros de altura, y se le representaba

gráficamente bajo la forma de esas regiones de salinas o desiertos que en los

mapas están revelados por óvalos de puntos, tan espesos como las ovas de un

arenque. (...) Como una nube de gas venenoso se trasladaba pesadamente de un

punto a otro penetrando murallas y travesando los edifícios , sin perder su forma

plana y horizontal; angustia de dos dimensiones que guillotinando las gargantas

dejaba en éstas un regusto de sollozo (...)

Arlt não usa as comparações para descrever. Os rasgos, os membros não se

parecem a... nem são como..., eles SÃO a coisa:

Jefe: "hombre de baja estatura, morrudo , con cabeza de jabalí, pelo gris cortado

“a lo Humberto I” y una mirada implacable filtrándose por sus pupilas grises como

las de unpez(...) ”

Barsut: “ante sus ojos se materializaba la figura del otro, de Gregorio Barsut, la

cabeza rapada,la nariz huesuda de ave de presa, los ojos verdosos y las orejas en

punta como las de un lobo”(...) sonreía mostrando los dientes puntiagudos..(...)

pasándose a momentos la ancha manos por su cepillo de cabello color de bronce. ”

sístole diástole tenía que vencer la presión de una elástica masa de fango(...~) las

palabras estarían toda la vida en él, arraigadas en su entrana como un
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Astrólogo: “gigantesca figura...cubierto con un guardapolvo amarillo y la galera

echada sobre la frente, sombreándole el anchuroso rostro romboidal (..).. algunos

mechones rizados se escapaban sobre sus sienesy su nariz, con el tabique fracturado

en la parte media, estaba extraordinariamente desviada hacia la izquierda. Bajo

sus cejas abultadas se movían vivamente unos redondos ojos negros, y esa cara de

mejillas duras, surcadas de estrias rugosas, daba la impresión de estar esculpida en

plomo.lTanto debía de pesar esa cabeza!”(137) Con el brazo encogido les hacia los

gestos de un saludo(144). Cogió su mongólico rostro entre sus gruesos dedos (207)

impenetrable rostro romboidal (209)

Haffner o Rufián Melancólico: “Sentado en un sillón de raido terciopelo verde

estaba un hombre vestido de gris, renegrida onda de cabellos le soslayaba la frente,

y calzaba botines de cana clara. ’’(...) aquel rostro casi redondo, con laxitud de paz,

y en la que sólo denunciaba al hombre de acción la chispa burlona, movediza, en el

fondo de los ojos, y ese movimiento de levantar una ceja más que otra al escuchar al

que hablaba. Erdosain distinguió a un costado, entre el saco y la camisa de seda que

usaba el Rufián, el cabo negro de

rostros significanpoca cosa”( 138) Ahora el revólver estaba de relieve bajo la tela

gris del saco, y Hajfiner, displicente, apoyaba la azulada mejilla en sus tres dedos de

unas centellantes.(143)

A partir desses corpos que não se assemelham com ninguém, cria-se o

universo de loucura que é a Sociedad Secreta, como os personagens, inédita, onde se

reconhecem misturadas grotescamente, parodicamente, múltiples organizações e

ideologias inconciliáveis, onde os termos de direita e esquerda se relativizam, perdem

un revólver. Indudablemente, en la vida, los
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seu significado. A Sociedad Secreta elogia Lenin e festeja o triunfo do capitalismo,

convivendo o anarquismo com o Ku-Klux-Klan, as religiões com a maçonaria.

A descrição do corpo grotesco no discurso arltiano possui uma dinâmica

argumentativa: “por ser deforme es capaz de maldades...”. É uma maldade implícita

na deformidade, uma marca divina : "Guárdate de los senalados de Dios” diz o

narrador de El juguete rabioso, e para acentuar a verdade inquestionável desse

estigma, coloca-o na boca de sua mãe, como advertência que carrega um saber

anterior, atemporal. Descrevendo Dona Rebeca, o narrador diz: “su alma era ruin

porque su cuerpo era pequeno ”. O narrador comenta no conto El jorobaditoi “sin

contar que todos los contrahechos son seres perversos, endemoniados, protervos”

“Me creo con derecho a afirmar que le hice

(matando o corcunda) Usa um presente de veridicção para condenar os disformes.

transformam-se em nome: a Bisca, o Jorobadito, a Coja, o Rengo, e a partir desses

defeitos criam um espaço onde o absurdo, a loucura e o proibido são possíveis.

A presença do corpo na obra de Arlt ocupa o espaço e o tempo da narrativa e

cria redes lexicais que permitem estabelecer relações intra e extra-textuais, que

permitem a aparição da variedade e a multiplicidade.

As relações extra-textuais alertam para a metamorfose da sociedade argentina

- o corpo social que perde a unicidade racial e linguística e entra em franco processo

de hibridização com os novos sujeitos sociais - e para a ampliação do horizonte

cultural, literário e estético que o novo século traz.

O novo corpo que aparece traz marcas inéditas , inscreve na cultura uma

un inmenso favor a la humanidad”

A deformidade e o defeito físico funcionam também como deíticos e
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escritura onde o grotesco anuncia o abandono do conhecido e a chegada de novos

registros, de novas vozes no cenário urbano.

Consideramos que o corpo grotesco da narrativa arltiana estabelece um ponto

de contato fundamental com a literatura argentina e de maneira especial com o

grotesco criollo, expressão teatral que colocou em cena a deformação corporal na

grotesco de la narrativa arltiana puede considerarse el punto de llegada y el punto

de partida (de semejanzas y diferencias) de una serie literaria que incluye la

literatura del ochenta y el grotesco teatral argentino

O grotesco arltiano cria na linguagem a contradição que é social. O grotesco

dos corpos arltianos coloca em discussão o corpo deteriorado e estranho da língua -

produto da imigração - e a deformação dos discursos sociais e políticos - produto da

quebra económica pós-guerra e dos conflitos nacionais que circulavam na Argentina

dos anos 20 e 30.

4.7. Heterogeneidade discursiva: empréstimo e apropriação

Ao analisarmos as características do discurso grotesco, chamávamos a atenção

harmonia do clássico, do esperado, a intromissão de elementos estranhos desestabiliza

de alguma maneira o previsível e nos defronta com a incerteza da mistura e a hibridez.

No discurso narrativo arltiano o efeito de estranheza e distanciamento se

produz entre outros recursos, por meio da incorporação de discursos alheios e

para a mistura de elementos como uma de suas características. Perante a lisura e a

dissímiles, colocando-os em contradição, desvalorizando-os, outorgando-lhes novos

M Segundo David Vinas (1989:342) a linguagem do grotesco criollo é “el lenguaje de situaciones limite que llegan 
hasta la locura”

figura do imigrante e a crise da linguagem .M Como afirma Zubieta (pp.cit. 106) "El
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sentidos, mostrando sua fragilidade. Essa incorporação produz uma fratura e

posterior fragmentação textual, pois a convivência de dois ou mais modelos

discursivos obrigam a contiguidades nem sempre homogéneas, recurso esse que leva a

uma leitura também fragmentada e à criação de novos efeitos de sentido. Essa

heterogeneidade é, no discurso arltiano, fonte de efeitos grotescos provocados pela

incorporação de um vocabulário pertencente a diferentes formações discursivas, pela

inadequação entre palavra e referente, pela constante passagem desse vocabulário

para formações nas quais perderam ou mudaram sua significação.

Arlt dialoga, a partir de um caminho novo, antes não trilhado, com as diversas

fontes que representavam as novas ofertas de leitura a que aludimos na primeira parte:

o folhetim, a literatura espanhola - especialmente a picaresca - a literatura romântica,

o romance popular, Dostoievski, o discurso técnico-científico, os discursos políticos e

religiosos, o teatro popular - especialmente o grotesco criollo. Todas servirão de

intertexto para a criação de uma nova escritura, para elaborar um novo perfil literário

e linguístico dentro da história literária argentina. O feto de incorporar, de colocar

lado a lado, no mesmo nível, esses diferentes discursos, ao tomá-los isomorfos, cria

já, pelo dissímil, um princípio de mistura grotesca, pois inevitavelmente os discursos

de formações discursivas diferentes, assim enfrentados, criam contra-sentidos que

desvalorizam e desmistificam.

No campo da heterogeneidade discursiva os estudos mais importantes

correspondem a J. Authier (1982) os quais serão retomados por vários linguistas da

análise do discurso. Authier observa que o discurso é heterogéneo, questionando

assim a idéia de sujeito. Essa heterogeneidade discursiva seria formada pelo
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interdiscurso e pelo inconsciente que atravessam a enunciação. As palavras vêm

sempre carregadas, ocupadas por outros discursos: é o interdiscurso que atravessa o

intradiscurso. Authier distingue dois tipos de heterogeneidade: a heterogeneidade

mostrada, que indica a presença do Outro no discurso do locutor de uma maneira

explícita e pode ser recuperada a partir de uma diversidade de fontes de enunciação, e

a heterogeneidade constitutiva, que consiste em uma modalidade implícita na qual a

presença do Outro se apresenta diluída e é de difícil classificação.

A heterogeneidade mostrada quebra o fio do discurso para fazer ver ao

narratário que se trata de empréstimos. Representa uma fratura que coloca em

confronto a identidade/alteridade do sujeito e muda o estatuto do sentido. Existem

muitas formas de indicar o discurso do Outro: o discurso direto, o indireto, e o

discurso indireto livre, a citação, a imitação e a paródia. Também podem considerar-

se como marcas de heterogeneidade as aspas e a presença de provérbios que

Dominique Maingueneau (Maingueneau, 1987:100) denomina citação de autoridade e

onde o locutor se apaga ante um locutor superlativo que garante a validade da

enunciação.

A heterogeneidade discursiva cria assim uma complexidade que abrange os

processos de leitura, pois nela é necessário relacionar o que é dito na seqiiência

discursiva analisada com o que é dito em outros discursos para depois interpretar os

não-ditos no interior do dito. Cria-se, portanto, a leitura de um discurso e, dentro

dele, dos vestígios de outros discursos.

A heterogeneidade discursiva, nesse processo de acumulação, pode servir de

mecanismo estruturador de discursos que possuam homogeneidade, isto é, para que
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ela seja possível, há criação de um outro discurso coerentemente articulado. Porém,

na cadeia interminável de empréstimos, mostrados explicitamente ou não, também

têm lugar a paródia e o pastiche.

Nestes procedimentos de apropriação dos discursos do Outro,

convergência de discursos originados em diversas formações discursivas, estudaremos

grotescamente o próprio.

interdiscursividade, marcada ou constitutiva, está presente, irrompe no discurso

arltiano. Em cada um dos trechos escolhidos é possível achar marcas que,

reinterpretadas, determinam:

- a pertença do enunciador a uma determinada comunidade linguística (dialetal,

sociologicamente determinada) e, sobretudo, ideologicamente determinada;

- a filiação a uma corrente estilística que lhe permite selecionar elementos linguísticos

que signifiquem a obtenção de determinados efeitos de estilo no discurso;

- juízos de valor, pois a seleção linguística envolve conotações axiológicas de

valorização e desvalorização;

ideologicamente instaurado numa nova formação discursiva.

A instauração desses discursos, cada um deles deixando suas marcas, cria

cenas enunciativas em contínua justaposição e contraposição, como espaços fechados

que parecem não ter possibilidades de se comunicar sem perder seu(s) sentido(s).

Assim, o discurso folhetinesco, que encontramos dentro do discurso alrtiano, só tem

os mecanismos pelos quais Roberto Arlt incorpora outros discursos para elaborar

e na

A presença dos textos no

a instauração, a partir dos pontos anteriores, de um enunciado novo,

texto, a intertextualidade, ou melhor, a
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significado dentro de seu espaço de valores cristalizados e personagens eternos

estruturados a partir desses valores. A sua linguagem, com clichés, repete fórmulas

altamente reconhecidas e significativas por si mesmas, porém, válidas só nesse espaço

mágico e intransferível.

O discurso técnico-científico, presente nos três romances que estudamos, com

sua pretensa objetividade, cria a distância enunciativa necessária para isolá-lo de

qualquer outro discurso que possa ser ou parecer subjetivo. Essa intromissão do

discurso técnico-científico, que em El juguete rabioso faz parte do repertório

discursivo do adolescente Silvio incluído nas suas falas e projetos, radicaliza-se nos

outros romances: Los siete locos-Los lanzallamas. Nestes, essa intromissão se

corporiza, toma conta do espaço físico do texto. Assim, no trecho La fábrica de

fosgeno do capítulo final de Los lanzallamas, encontramos ocupando toda a página

503 o desenho de um aparato inventado por Erdosain destinado à fabricação de gás

fosgênio, que será construído para produzir os gases que destruirão o mundo,

segundo os planos da Sociedad Secreta.

O discurso da rua e, sobretudo, o da feira, carrega-se de expressões que só

cobram sentido em e a partir de seu próprio espaço enunciativo. E não se trata só de

um simples fenômeno lexical, pois a língua não só delimita os espaços mas também

marca as relações entre os seus usuários, narrador, personagens.

A passagem de um espaço a outro significa também a mudança de discursos

pertencentes a diferentes formações discursivas, e não é, portanto, uma simples troca,

mas uma fonte de efeitos grotescos. A incorporação desses outros discursos cria uma

nova cena discursiva, incorpora também outros tantos sujeitos que vão compondo sua
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Para analisar a presença dessa quebra da uniformidade reconhecível,

escolhemos trechos pertencentes ao romance El juguete rabioso nos quais estão

presentes alguns destes momentos em que, discursos que têm origem em formações

discursivas diferentes, enfrentam-se, digladiam-se e entrecruzam-se grotescamente. O

contato interdiscursivo aparece como estratégia dialógica que,

enfrentamento, vai esvaziando e subvertendo os sucessivos discursos, pois através

deles o personagem encontra simbolicamente o fracasso. Com o discurso do folhetim,

o falso herói Silvio não passa de um simples bandido, com o discurso científico não

consegue arrumar emprego apesar de seu saber, o discurso baudeleiriano não o

aproxima do amor romântico com que sonha. O discurso da feira permite-lhe

expressar-se, comunicar-se, porém, é o discurso da delação e da traição com o qual o

personagem Silvio acaba com o Rengo.

O romance El juguete rabioso apresenta, na sua enunciação em primeira

pessoa, as marcas de uma pretensa subjetividade enunciativa, possibilitada pelo relato

da história de sua própria vida. Porém, esse narrador vai deixando marcas que o

distanciam do enunciador propriamente dito. O narrador-protagonista do romance é,

sobretudo, um leitor declarado: de folhetins, de poesia, de textos técnico-científicos,

6S Acontece esse dislocamento dos sentidos com efeitos grotescos em palavras que pertencem a diferentes formações 
discursivas e cuja passagem a outra faz com que a palavra “soe”estranha. Éo caso de “doncella” que é diccionarizada em 
espanhol como : “mujer joven y virgen” e que o enunciador de El juguete rabioso translada do folhetim, do romantismo 
e do romance popular onde mantém esse significado diccionarizado com conotações valorativas positivas, para a 
linguagem do romance. Na variante do espanhol rio-platense, essa palavra não é usual e está limitada ao discurso 
literário e em determinados contextos históricos. Portanto, a presença da palavra “doncella”para referir-se às irmãs 
Irzubeta constrói um sentido com efeito ridículo, aumentado pelas calificações: “quisquillosas doncellas, doncellas de 
veintiséis afíos y sin novio”. A burla e zombaria se produz precisamente pelo contrasenso: “ainda é doncela, com tantos 
anos e ainda sem namorado”, uma espécie de jogo com a palavra “ doncella y solterona “. verdadeiro estigma social na 
época. Assim, “doncella"passa de ter uma valoração positiva a outra negativa e ridícula.

significantes que deslocam os significados.65

a partir do

identidade, contracenando entre si, realizando-se insólitos empréstimos de
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de literatura espanhola. Intercalando elementos discursivos provenientes dessas

leituras, cria superposições metaenunciativas e problematiza, através delas, a própria

enunciação, pois fala sobre ela a partir dela, mostrando a cada passo os elementos que

vão constituindo seu próprio discurso, como uma colcha de retalhos que é fruto do

cruzamento de outros discursos, mostrando a matriz onde se engendraram e exibindo

o novo discurso, o próprio, que é produto do já dito-escrito-lido-falado-ouvido.

procedimentos são mais explícitos e porque entendemos que, em se tratando de uma

obra de iniciação, o fenômeno de apropriação tem um especial significado.

O trechos escolhidos como pontos de partida são:

presença do discurso proveniente do folhetim;

2) a cena na qual os adolescentes assaltam a biblioteca e escolhem os livros para

roubar . Nela analisaremos a presença de Baudelaire (texto 7 do Apêndice).

3) o começo do capítulo Dl, El juguete rabioso, no qual observamos a presença do

discurso técnico-científico (texto 8 do Apêndice).

A presença do folhetim na obra de Arlt já foi apontada por outros autores,

como Ana M. Zubieta, que considera que o folhetim que está presente em Los siete

locos e Los lanzallamas chega a Arlt através do filtro de Dostoievski (pp.cit. 58-65).

66 É bastante comum encontrar sob a palavra folhetim diversas formas narrativas dedifícil classificação, pois abrangem o 
romance popular, obras do romantismo tardio, romances de aventuras, assim como também as obras de grandes 
romancistas do século XIX que, por diversas razões, publicaram suas obras em forma de fascículos- Dickens, Zola, 
Flaubert, Dostoievski, entro outros. Como observa Ri vera ( 1981; IH), as diferenças entre as formas canónicas do 
romance realista burguês e o romance folhetinesco na etapa inicial não chegam a ser muito profundas. Estamos nos 
referindo aquim ao folhetim como entendido a partir de sua segunda fase, respondendo a formas esquemáticas e heróis 
tipificados. Os nomes mais importantes desta fase são Ponson du Terrail, Sue e Dumas.

1) o começo do capítulo I, Los ladrones (Texto 6 do Apêndice), para analisar a

Escolhemos o primeiro romance arltiano porque consideramos que nele os

4.7.1. O folhetim66
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Dispensamos essa mediação do autor russo apontada por Zubieta, pois consideramos

reveladoras as opiniões de Arlt sobre o folhetim publicadas nas Aguafuertes Portenas,

sobretudo nas do dia 20 de agosto de 1940 “Vidas Paralelas- de Ponson du Terraily

Edgard Wallace” (1994: 240 a 242). Arlt analisa alguns dos personagens de Ponson

du Terrail, sobretudo Rocambole, e, embora os qualifique de “truculentos” considera

que são imortais. É possível encontrar essa presença do folhetim sem mediações nos

textos arltianos a partir de uma leitura da heterogeneidade discursiva67, e também na

organização textual do romance El juguete rabioso: capítulos fechados com uma

certa independência sequencial que é característica da organização por episódios ou

Consideramos para a análise do folhetim dentro da obra, alguns momentos nos

quais esse discurso se exibe:

a) como alheio, mantendo uma distância textual e a partir da imitação tanto do ponto

de vista lexicográfico quanto das técnicas descritivas aplicáveis aos personagens do

folhetim aludido, que consideramos como heterogeneidade mostrada, permitindo a

percepção de uma fonte de enunciação definida e explícita.

b) como próprio, a partir da incorporação na narração de técnicas narrativas e

diversas apropriações diluídas numa heterogeneidade constitutiva que compreende

a paródia, a estilização e a ironia.

4.7.2. O discurso alheio como iniciação e como fonte explícita - descrição a

67 O escritor argentino,contemporâneo de Arlt, Conrado Nalé Roxlo, conta a paixão de Arlt pelos folhetins, o 
conhecimento que o autor tinha de obras e personagens, e as conversas sobre o assunto entre Arlt e a mãe de Roxlo.
68 Sobre as caraterísticas do folhetim e do romance popular consideramos os levantados por Jorge Rivera Prólogo de la 
novela popular.Buenos Aires, Centro Editor de América Latina. 1981 e “Elfolletín”Cuademos de historia popular 
argentina. Buenos Aires, Centro Editor de América Latina. 1986. Sobre o romance popular consultamos o trabalho de 
Beatriz Sarlo sobre “la novela semanaTEl império de los sentidos(Buenos Aires, Catálogo, 1985)

entregas do folhetim.68
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partir de um modelo: os cromos e os heróis imóveis

No capítulo I Los ladrones, o narrador em primeira pessoa relata sua iniciação na

literatura bandoleresca incorporando a própria linguagem do folhetim. Do ponto de

vista estrutural, o texto apresenta uma dicotomia básica: a oposição entre o mundo

mágico dos heróis do folhetim e o mundo cruel da realidade vivida por Silvio, leitor

de folhetins. Essa dicotomia se manifesta, no nível da materialidade linguística do

texto, não só através de um léxico que opõe topicamente os dois universos, mas

também através de sucessivas transferências nas quais a passagem de um universo ao

outro cria incerteza quanto a pertencer ou não a um dos dois universos. No texto

selecionado observamos que a escolha linguística incorpora termos que remetem a um

mundo ficcional povoado de heróis belos e valentes, de donzelas virtuosas e viúvas

desprotegidas. A presença de uma linguagem que incorpora arcaísmos e trabalha com

formas que parecem fórmulas de descrição e relato, cria um efeito de estranheza ao

entrecruzar-se com outros discursos. Essa apropriação do discurso do folhetim

implica uma leitura anterior, recupera um já-dito, ou melhor, um já-lido, porém, como

passado segundo a imagem do presente, numa espécie de alucinação invertida. O

novo deforma o antigo dando-lhe a forma inteligível que ele assume em cada tempo

de sua repetição”.

O narrador em primeira pessoa cria um EU (Silvio) que conta a história de sua

infância e sua iniciação simultânea ao mundo dos adultos e ao mundo da leitura.

El: “cuando tenía catorce anos... O sapateiro “me iniciaba con amargura de

fracasado en el conocimiento de los bandidos más famosos en las tierras de

diz Scheider (1990:103), “a impressão do já dito, como do já visto, reconstrói um
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Espana.. ”

No interior de sua fala a voz narrativa do folhetim cria um outro enunciador

que irrompe na superfície discursiva através de adjetivos antepostos e de uma

descrição grandiloquente dos heróis. Essa intromissão é produtora não só de

informações de universos exteriores que penetram no interior discursivo do outro,

mas também são fontes de informação sobre o próprio enunciador.

No caso do romance El juguete rabioso, o narrador exibe o empréstimo como

um procedimento de imitação: que los representaban de esta forma:... Os dois pontos

antes da descrição transformam-se no que Maingueneau (1983:102) chama de

captação, ou seja, o falante se apaga por trás do locutor de um gênero de discurso e

mostra que o fez. Por outro lado, é possível observar que o narrador toma distância

desse texto, declara-o alheio e de pouco prestígio literário se levarmos em conta que

quem lhe apresentou essa leitura aparece negativamente no relato: é um sapateiro

deforme, cobiçoso, pobre e amargurado. Delega, assim, a voz para descrever os

heróis “Zos bandidos más famosos en las tierras de Espana”, usa uma descrição

compreensível só por aqueles iniciados na literatura bandoleresca, criando, portanto,

interpretar, descontextualizar e recontextualizar a partir dos enunciados, numa espécie

de pacto literário.

“Caballeros en potros estupendamente enjaezados, con renegridas chuleias en el 

sonrosado rostro, cubierta la colilla torera por un cordobés de siete reflejos y 

trabuco naranjero en el arzón. Por lo general ofrecían con magnânimo gesto una 

bolsa amarilla de dinero a una viuda con un infante en los brazos, detenida al pie 

de un altozano verde. ”

um narratário virtual que deve conhecer esse sistema de referências e saber
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Analisadas do ponto de vista literal, as palavras destacadas possuem referentes

desconhecidos ou inexistentes no mundo real de Silvio e remetem ao mundo do

folhetim, com o qual produzem um efeito de autenticidade. A referência que fez aos

“cromos que ilustraban los libros” cria o efeito de descrição fiel , em presença dos

heróis, impedindo a eventual relação com um sentido figurado. Os adjetivos

descritivos e os axiológicos que acompanham a descrição - estupendo, sonrosado,

magnánime efeitos de beleza, bondade e justiça, estão destinados a criar

argumentos inquestionáveis, favoráveis e laudatórios desses heróis, porém, ficam

circunscritos a um discurso cristalizado narrador que é,

ficcionalmente, o adolescente Silvio. O espaço e o tempo que abrigam esses

personagens do folhetim estão detidos, congelados como a imagem quase fotográfica

do cromo. A relação de valores em oposição - bom/mau, belo/feio, valente/covarde -

circunscrevem um espaço ficcional e narrativo fechado e homogéneo.

4.7.3. Criação de um personagem-herói à imagem e semelhança do folhetim

A partir do texto anterior, a imitação por captação de um gênero como o

folhetim pontua todo o romance, seja em forma de citação dos heróis, especialmente

Rocambole, seja na criação de personagens à imagem e semelhança deles, ou também

como subversão do próprio gênero.

Silvio, o narrador em primeira pessoa, incorpora o personagem folhetinesco

descrito, deixando implícita a comparação: como eles: “Entonces yo sonaba con ser

bandido... ” "Necesitaba un camarada en las aventuras... ” e funda junto com seus

amigos o Club de los Caballeros de la Media Noche. É importante destacar que

Ponson du Terrail escreve em 1855 o romance de folhetim Los Caballeros de la

e estranho para o
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Noche, e, em 1862, Los Caballeros del Claro de Luna. A presença de organizações

chamadas club, com as características de mistério e de sociedade secreta proliferam

em toda a obra deste autor. No romance La última palabra de Rocambole um grupo

de malfeitores estava organizado no Club de las sotas.

É evidente que Silvio, o narrador-personagem, é também um contador de

histórias, pois relata a própria e a dos outros: "la verdad es esta: ", "como todos

adolescentes.

Como produto dessas leituras de histórias de heróis e bandidos, nasce "una

singular predisposición para ejecutar barrabasadas, y

inmortalizamos con el nombre de delincuentes”.

No entanto, o personagem Silvio e seus amigos moram num bairro pobre de

Buenos Aires e as suas falas são o produto da miscigenação, onde a variante rio-

falas dos imigrantes,

especialmente italianos.

O choque que produz a coexistência de uma organização à imagem e

semelhança dos heróis folhetinescos - o Club Los caballeros de la Media Noche -

materializa-se no campo da oralidade, campo propício para pôr e expor no discurso

essa intromissão tanto da variante rio-platense, quanto da gíria (às vezes grifada)

como também das palavras de outras línguas e de expressões grosseiras e procazes.

Nos diálogos dos personagens adolescentes de El juguete rabioso, a intimidade e a

cumplicidade se estabelecem a partir dessa linguagem compartilhada. Quando esses

jovens, depois de uma reunião do Club de los Caballeros de la Media Noche, fazem

o lunfardo, se misturam com as

un deseo infinito de

platense, o voseo, e

saben”, “pero no se vaya a creer que...’’ para marcar algumas das aventuras
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projetos para realizar um assalto, conversam:

No fragmento selecionado, a variante rio-platense (vos, mirá, sabés) está

acentuada pela frequência de che, para interpelar o seu interlocutor: “Che, Silvio",

-Che, Silvio.
-iQué hay? - dijo Enrique.
-Pensaba una cosa. Habria que organizar clubes en todos los pueblos de la 
República.
-No, lo principal- interrumpí yo- está en ponernos prácticos para actuar manana. No 
importa ahora ocupamos de macaniias.
Lucio acerco un bulto de ropa sucia que le servia de otomana.
Proseguí:
-El aprendizaje de ratero tiene esta ventaja: darle sangre fria a uno, que es lo más 
necesario para el oficio. Además, la práctica del peligro contribuye a formamos 
hábitos de prudência.
Dijo Enrique:
-Dejémonos de retórica y vamos a tratar un caso interesante. Aqui, en el fondo de la 
camicería (la pared de la casa de Irzubeta era medianera respecto a dicho fondo) 
hay un gringo que todas las noches guarda el auto y se va a dormir a una piecita 
que alquila en un caserón de la calle Zamudio. ^Qué te parece, Silvio, que le 
evaporemos el magneto y la bocina?
-jSabés que es grave?
-No hay peligro, che. Saltamos la tapia. El camicero duerme como una piedra. Eso 
si, hay que ponerse los guantes.

Y el perro?
Ypara quê lo conozco yo al perro?

-Me parece que se va a armar una bronca.
-éQué te parece, Silvio?
-Pero date cuenta que sacamos más de cien mangos por el magneto.
-El negocio es lindo, pero vidrioso.
-£ Te decidis vos, Lucio?
-I La prensa? ...y claro...me pongo los pantalones viejos, no se me rompa el 
“jetra”....

Y vos, Silvio?
-Yo rajo en cuanto la vieja duerma.

Y a qué hora nos encontramos?
-Mirá, che, Enrique. El negocio no me gusta.
-i Por qué?
-No me gusta. Van a sospechar de nosotros. Los fondos...Elperro que no ladra...si a 
mano viene dejamos rastros...no me gusta. Ya sabés que no le hago asco a nada, 
pero no me gusta. Es demasiado cerca y la “yuta "tiene olfato.
-Entonces no se hace.
Sonreímos como si acabáramos de sortear un peligro.
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Mirá, che, Enrique” que é uma marca de absoluta intimidade e confiança entre os

falantes.

indiquem como tal: mango, (dinero) rajo (escapo, huyo), o que pressupõe que o

enunciador confia que o seu enunciatário o identifique, conheça-o e compreenda os

“yuta” (policia secreta). Essa presença do lunfardo entre aspas cria a exclusão, um

efeito de mistério, e se transforma em código secreto dos jovens delinquentes, uma

marca de marginalidade.

O narrador inclui nas falas dos personagens as marcas do discurso do folhetim

e, simultaneamente, a linguagem da rua, desdobrando as cenas enunciativas para criar

dois mundos paralelos: o universo dos personagens adolescentes, prontos para

transformarem-se em simples bandidos na cidade de Buenos Aires, e o universo

bizarro de Paris, onde Rocambole e seu amigos vivem suas aventuras.

Os adolescentes recriam personagens que reproduzem o discurso do folhetim

em alusões e invocações a personagens famosos, como quando programavam suas

aventuras transgressoras:

Nas invocações aos heróis, que na fala dos adolescentes aparecem como

estereotipadas, fica clara a necessidade de imitação e a utilização direta do discurso

folhetinesco. Também aparece nas técnicas descritivas, narrativas e nas invocações ao

leitor: ao descrever as atividades dos adolescentes que formavam o Club de los

Caballeros de la Media Noche, o narrador conta:

Bonnot desde el infiemo debe aplaudimos-dijo Enrique. 
-IVivan los apaches Lacombe y Valet! exclamé.

O lunfardo está presente de duas formas: incluído na feia sem marcas que o

termos, e entre aspas com nota de rodapé que traz a “tradução” : “jetra "(traje) e
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A Introdução como era de rigor, embora fique incompleta (como era de rigor

en este tipo de aventura), sem dúvida está aludindo a um estatuto literário que não é

o romance mas o folhetim e que serve para relatar a inauguração do Club onde os

aprendizes de heróis fariam suas reuniões. O clima de segredo, de antigo e de intriga

permanecem na descrição, porém, a sujeira, a pobreza não condizem com a vida

heroica.

Essa Introdução múltipla que representa o Capítulo I de El juguete rabiosoL

constitui uma cerimónia de iniciação: do leitor/narratário ao mundo ficcional do

romance, do protagonista Silvio ao mundo da leitura e também, como consequência, a

entrada de ambos - narrador e narratário -, no mundo ficcional do folhetim com o qual

indecisão quanto ao alcance da fantasia, imaginação e veracidade dos fatos narrados e

que dizem respeito às aventuras do personagem Silvio. Esse personagem-narrador,

um adolescente que mora nos bairros miseráveis de Buenos Aires, parece contracenar

com Rocambole e, numa interação impossível, incorpora-se a esse mundo da fantasia

folhetinesca utilizando o mesmo vocabulário:

“Entonces yo sonaba con ser un bandido y estrangular corregidores 
libidinosos; endereçaria entuertos, protegeria a las viudas y me amarían singulares 
doncellas

“Como era de rigor, no podíamos carecer de local donde reunimos y lo 
denominamos, a propuesta de Lucio, aceptada unanimemente, el Club de los 
Caballeros de la Media Noche.

Dicho club estaba en los fondos de la casa de Enrique, frente a una letrija de 
muros negruscos y revoques desconchados, consistia en una estrecha pieza de 
madera polvorienta, de cuyo techo de tablas pendían largas telas de arana. 
Arrojados por los rincones había montones de títeres inválidos y despintados, 
herencia de un titiritero fracasado amigo de los Irzubeta, cajas diversas con 
soldados de plomo atrozmente mutilados, hediondos bultos de ropa sucia y cajones 
atiborrados de revistas viejas y periódicos.

instaura-se uma duplicidade que coloca o narratário em um permanente estado de
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Assim, o vocabulário do discurso folhetinesco, ao realizar a passagem do

espaço idealizado do folhetim para o mundo adolescente do narrador, transforma-se

forma vazia, sem referente. Os valores presentes na literatura bandoleresca parecem

ridículos, fora do contexto, pois nesse espaço urbano e miserável não existem

corregidores, não há lugar para gestos valentes e magnânimos. Numa atitude de

Quixote lutando contra os moinhos de vento, o personagem Silvio vai deformando o

herói, ao tentar adaptá-lo a seu tempo e espaço. O valor do herói (positivo)

transforma-se em um anti-valor (negativo) em Silvio, e o discurso folhetinesco toma-

se estranho, descabido, grotesco. O enunciatário se sente obrigado a criar e/ou a

interpretar argumentos favoráveis e desfavoráveis a partir do mesmo enunciado.

Existe uma duplicidade enunciativa que cria dois universos: um, misterioso e heroico,

onde tudo é possível, onde o tempo pode não ter a sequência e o valor do conhecido

e até assistir à ressurreição do herói Os protagonistas se classificam de maneira

maniqueísta entre heróis e malvados e indefectivelmente triunfam os heróis, com o

conseqíiente castigo dos malvados. O outro é um universo onde esses mesmos valores

se transformam em negativos: a aventura é punida, o mistério não existe, a sociedade

cobra trabalho e esforço.

Esse desdobramento da cena enunciativa e a passagem de um cenário ao

outro abrange também o tempo narrativo, pois, num outro momento, contando a

falsificação de um selo feita por seu amigo Enrique, o narrador entrelaça ação e

tempo da aventura do mundo marginal dos adolescentes. O aqui de Silvio e seus

em um produtor de sentidos grotescos, produz um deslocamento semântico que

desrealiza o mundo folhetinesco, pois, fora do seu contexto, transforma-o em uma
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tempo determinado. O tempo é determinado num passado não muito remoto, na

adolescência , um ontem real e possível. O aqui de Rocambole - Paris, os cárceres, os

bairros misteriosos - o tempo imaginário que se permite saltos temporais, quebra das

seqíiências para produzir suspense ou surpresa, desenlaces inesperados nem sempre

lógicos, ressurreição de personagens para justificar a continuidade de uma aventura.

O tempo e a ação da aventura do folhetim irrompe no cenário de Silvio:

Não só o contínuo deslocamento dos personagens entre o mundo das

aventuras como produto das leituras e o das próprias aventuras faz coincidir o tempo

do relato do romance (limitado à adolescência de Silvio) com o tempo (intemporal)

do folhetim, como também as atitudes heroicas e de forte impacto. Enrique, para

falsificação,

“Esto sucedia ( a falsificação do selo por parte de Enrique) por los tiempos en que el 
esforzado Bonnoty el valerosísimo Valet aterrorizaban Paris.

Yo ya había leído los cuarenta y tantos tomos que el vizconde de Ponson du Terrail 
escribiera acerca del hijo adoptivo de mamá Fipart, el admirable Rocambole, y 
aspiraba a ser un bandido de la alta escuela. ”(p.!3)

A história da falsificação do selo contada por Silvio com as marcas temporais 

do mundo vivido pelo narrador: prometió, ofreció, supe, reprodujo, no Pasado 

Simple del Modo Indicativo do espanhol, criam um efeito de realidade, acentuada 

pelos modalizadores de veridição: “La verdad es ésta: “. No entanto, a coincidência 

temporal com os acontecimentos de uma outra história, a do folhetim, tiram 

veracidade ao relato, sobretudo pelo uso de uma forma própria dos relatos de ficção: 

“Esto sucedia por los tiempos en que... ” que criam um efeito de tempo sem 

precisão, produto da fantasia do contador de histórias.

amigos é um aqui - Buenos Aires, o bairro, as ruas, as casas - e um ontem - num

obter emprestada uma figura da bandeira da Nicarágua para facilitar a
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"magnánimamente ofreció en rehenes dos volumenes de la Historia de Francia”,

escrita por M. Guizot, para que no se pusiera en tela de juicio su probidad. ”(p. ?3)

O discurso folhetinesco acompanha todo o percurso narrativo e o personagem

Silvio invocará seus heróis. Mas a relação Silvio-Rocambole vai se modificando.

No capítulo II, Los trabajos y los dias, Silvio carrega uma cesta, sentindo-se

humilhado e ridículo e observa:

“jOh, ironia!, ! y yo era el que había sonado en ser un bandido grande como

Rocambole y unpoeta genial como Baudelaire!” (p.44)

Escola de Aeronáutica, Silvio assume um papel heroico perante os oficiais que o

interrogavam. Essa conduta é conseqiiência de um pensamento anterior, uma

invocação a seu herói como origem de seu falar e de seu fazer, uma espécie de

incorporação rocambolesca:

Na sequência, podemos ler: Eu, Silvio, “quiero ser como’'’ Rocambole pois ele

"En realidad-no pude menos que decirme-soy un locoide con ciertas mezclas 
depillo; pero Rocambole no era menos: asesinaba...yo no asesino. Por unos cuantos 
francos le levanto falso testimonio a "papá “ Nicolo y lo hizo guillotinar. A la vieja 
Fipart que le queria como una madre la estrangulo y mató...mató al capitán 
Williams, a quien él debia millones y su marquesado.jA quién no traicionó él?

No capítulo Dl, El juguete rabioso, animado pelo possível ingresso numa

*T en aquel instante, antes de hablar, pense en los héroes de mis lecturas 
predilectas y en la catadura deRocambole, del Rocambole con gorra de vicera de 
hule y sonrisa canalla en la boca torcida, pasó por mis ojos incitándome al 
desparpajo y ala actitud heroica.

Confortado, segurisimo de no incurrir en errores dije:
Senores oficiales: ustedes sabrán que el selenio conduce la corriente 

eléctrica cuando está iluminado; en la oscuridad se comporta como un aislador. El 
senalador no consistiria nada más que en una célula de selecio, conectada a un 
electroimán. El paso de una estrella por el retículo del selenio, seria senalada por 
un signo, ya que la claridad del meteoro, concentrada por un lente côncavo, pondría 
en condiciones de conductor al selenio.
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valente, aventureiro, temerário; Eu, Silvio, “soy un locoide” mas Rocambole era pior,

como pensava; se ele foi capaz de assassinar, eu posso trair meu amigo Rengo.

dificuldades, os heróis como Rocambole adquirem contornos menos idealizados:

Silvio os analisa a partir de sua condição de criminosos, de socialmente desadaptados.

É o caso da alusão a Rocambole para justificar sua traição a Rengo. No capítulo IV,

Judas Iscariote, Silvio se compara a Rocambole, não como o bandido herói, mas

como um simples assassino. Aqui se permite duvidar da integridade de Rocambole

justamente naquilo que é inquestionável, que é sua condição de perfeição imutável

Em outras palavras, subverte a própria tipologia folhetinesca, usando os parâmetros

do seu universo para avaliar e julgar o modelo.

O personagem Silvio, para poder voltar a ver o herói como tal deve

interromper a comparação e o questionamento, voltar às fontes e, assim, retomar o

discurso do folhetim:

Ao voltar-se ao herói idealizado e a seu universo: "Paris, (...) todo aquel

inundo deslumbrador de luzy de ruido... ” Silvio restabelece o seu relacionamento de

À medida em que a vida de Silvio vai sofrendo com a rejeição e as

De pronto recordé con nitidez asombrosa este pasaje de la obra:
"Rocambole olvido por un momento sus dolores físicos. El preso cuyas 

espaldas estaban acardenaladas por la vara del Capataz , se sintió fascinado: 
parecióle ver desfilar a su vista como un torbellino embriagador, Paris, los Campos 
Elíseos, el Boulevard de los italianos, todo aquel mundo deslumbrador de luz y de 
ruido en cuyo seno había vivido antes. ”

Pense:
- fYyo?...£yo seré así...? jno alcanzaré a llevar una vidafastuosa como la de 

Rocambole?” (p. 108).

pois assassinava e era capaz de uma traição; Portanto, Rocambole uno esn um herói

é valente, aventureiro, temerário; Eu, Silvio, “soy como” ele, pois também sou
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admiração e imitação com Rocambole.

4.7.4. A presença de Baudelaire e o prestígio da literatura

Na sequência que analisaremos, a heterogeneidade discursiva aparece no texto

como uma busca por parte de Silvio, de um estatuto literário, um modelo de escritura,

necessário para expressar seus sentimentos. Ante a impossibilidade, ante um não-saber-

dizer do adolescente, aparece a deslumbrante poesia de Baudelaire,

intercala e imprime sua própria marca.

No capítulo I de El juguete rabioso, chamado sugestivamente de Los ladrones,

o personagem Silvio e seus amigos vão assaltar uma biblioteca. O narrador, a partir do

ambiente dos livros e, a partir do olhar de Silvio, permite ao enunciatário conhecer essa

biblioteca, pelo filtro da subjetividade de sua descrição - olor a papel viejo, oscuras

librerías, majestuosas vitrinas anadian un decoro severo a lo sombrio y tras los

cristalesf...) relucían las guardas arabescasy títulos dorados de los tejuelos.

Essas marcas que o enunciador deixa no texto ajudam a determinar o lugar a

partir do qual o personagem olha os livros: ele está fora e longe do alcance dos

mesmos, vê-os como velhos, majestosos, dourados, o que indica o respeito que lhe

inspiram; portanto, determina a distância e os juízos de valor sobre os livros que se

propõe roubar.

aproximói" “silencio del salón

oscuro penetraba nuestros espíritus desplegándolos para los grandes espacios de

recuerdo e inquietud”. ”Me senté en el centro de la biblioteca... ”. Quando a

sequencialidade lógica seria que os adolescentes saqueassem as estantes, a expectativa

A aproximação foi cautelosa “Irzubeta se

na qual Silvio

enunciado “Enrique abrió cautelosamente la puertd”, introduz os personagens no
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se quebra com o início de um diálogo no qual Irzubeta pergunta a Silvio: - Decime,

por qué rompiste con Eleonora? . Depois , as confidencias de Silvio exibem suas

dificuldades para expresar seus sentimentos: “Yo estaba allí, contra el fierro de la

verja. Anochecía.Ella caUaba...a momentos me miraba de una forma...y yo sentia

ganas de llorary na nas decíamos nada...^y qué nos ibamos a decir?

A resposta de que e como dizer o que sente aparece depois de procurar e

selecionar os livros da biblioteca: uma seleção que inclui juízos de valor económico, até

achar o que procura.

O enunciador, a partir de um enunciado que é um processo de valorização: “No vale

Rechinó la cerradura y comenzamos a investigar.
Sacando los volúmenes los hojeábamos, y Enrique que era algo sabedor de precios 
decía:
-”No vale nada”o “vale”.
-Las montanas del Oro.
-Es un libro agotado. Diez pesos te lo dan en cualquier parte.
- Evolución de la Matéria,de Lebón. Tiene fotografias.
- Me lo reservo para mi- dijo Enrique.
-Rouquete. Química orgânica e Inorgânica.
-Ponélo acá con los otros.
-Cálculo infinitesimal.
-Eso es matemática superior. Debe ser caro.
-i Yesto?

Cómo se llama?
-Charles Baudelaire. Su vida.
-A ver,alcanzá.
-Parece una biografia. No vale nada.
AI azar entreabria el volumen.
-Son versos.
-iQué dicen?
Lei en voz alta:

Yo te adoro al igual de la bóveda noctuma
;Oh! vaso de tristeza, jOh! blanca taciturna.

-Eleonora-pensé-Eleonora.
y vamos a los asaltos, vamos,
como frente a un cadáver, un coro de gitanos.
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nada. Vale” realiza a seleção: “Che, sabés que esto es hermosísimo? Me lo llevo para

sua amada Eleonora, Eleonora no poema.

O enunciador não se presta à impostura da cópia, mostra sua carência de

palavras para falar de amor, e pega emprestado o discurso de Baudelaire, criando um

efeito estranho no discurso dos assaltantes de biblioteca.

4.7.5. O discurso técnico-científico

A presença do discurso científico e técnico é uma constante na obra de Arlt,

seja nos romances, seja nas crónicas. Chama a atenção a freqiiência com que o autor

comenta nas AQuafuertesportenas os novos inventos e seu interesse e fascínio pelos

avanços tecnológicos (rádio, cinema, fotografia, aviação). O discurso científico e as

fórmulas aparecem já no seu primeiro romance e ganham importância nos seguintes,

com planos e desenhos de fórmulas e de máquinas. Esses aparelhos estão destinados a

objetivos que vão desde contar estrelas fugazes, como no romance El juguete

rabioso, até a fabricação de gases venenosos, como nos romances Los siete locos e

Los lanzallamas. Os projetos e inventos fazem parte também da própria vida de Arlt,

A incorporação deste discurso não é uma simples menção ou comentário, mas

a presença formal no enunciado: uma retórica discursiva baseada na exatidão, na

precisão e na objetividade; um encadeamento lógico, uma relação causa-efeito que

toma conta do enunciado e permeia o processo de enunciação.

Primeiramente observamos que Arlt recorre a uma seleção - pois escolhe sua

69 Conta Luis Gregorich (1968:995) que nos últimos anos de sua vida Arlt tinha montado uma oficina para dedicarse 
à fabricação de meias de nylon emborrachadas que não desfiavam. Assim como os personagens de seus romances, o 
escritor confiava que os inventos o tirariam dos apertos económicos.

segundo relatam seus biógrafos e críticos.69

casa” concretiza a apropriação, já sugerida, ao intercalar na poesia de Baudelaire o nome de
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leitura - e o que poderíamos chamar de mostração (no sentido de mostrar o lugar de

origem), ou seja, um procedimento de heterogeneidade mostrada, exibindo primeiro e

manifestando explicitamente a origem do já-dito, incluindo nome do autor e título

Electrotécnica de Bahia; depois, apropriação, seja como imitação, repetindo o que lê

utilizadas y condensadas”; por último, incorporação no próprio discurso, ante os

engenheiros da Escuela de Aviación: “Sehores oficiales: ustedes sabrán que el

O capítulo Hl, El juguete rabioso, começa com o relato de uma cerimónia de

leitura na qual o narrador tenta construir uma imagem de si mesmo, capaz de criar um

efeito de erudição por um discurso que toma visíveis as fontes dessa pretensa

erudição. Esse metadiscurso, que para Maingueneau (1983 :93) resulta da construção

pelo locutor de níveis distintos no interior do próprio discurso se vale da cita de

vários textos e autores e a posterior avaliação e eleição do texto técnico-científico. Na

avaliação, conta o prestígio social das obras. Enquanto o folhetim lhe fora emprestado

por uma passadeira (feita de prestígio social e intelectual como leitora), o texto

congreso de ingenieros. A partir dessa leitura, o narrador toma o discurso técnico-

científico como modelo, incorporando-o ao seu e construindo a partir dele uma arma

de defesa e de manipulação.

científico permite a quem domina esse discurso ser respeitado, ao falar em un

"Después de lavar los platos, de cerrar las puertas y abrir los postigos, me recosté 
en el lecho, porque hacía frio.
Sobre la tapia, el sol enrojecía oblicuamente los ladrillos.
Me dispuse a leer. Sobre una silla, junto al respaldar del lecho, tenía las siguientes 
obras:

"Virgen y Madre”de Luis de Vai, "Electrotécnica"de Bahia y un 
“Anticristo” de Nietzche. "Virgen y Madre”, cuatro volúmenes de 1.800 páginas

uSi, sehores...las corrientes electromagnéticas que genera el sol, pueden ser

selenio conduce la corriente eléctrica cuando está iluminado (...)”
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Descartando con displicência o folhetim pelo truculento., Silvio escolhe o

prestígio e a objetividade do discurso científico, recriando a partir dele seu próprio

discurso, que lhe servirá como instrumento para convencer, conquistar e, sobretudo.

ganhar um emprego. Depois, na Escuela Militar de Aviación, Silvio apresenta-se

como medio inventor, e quando lhe perguntam sobre o que tinha inventado, responde

com orgulho:

- “Senalador automático de estrellas fugaces, seiior oficial”

Porém, o cruzamento com o folhetim tira o efeito pretensamente científico, o

desqualifica, não só porque se mostra inútil (Silvio não ganha o emprego apesar de

seus conhecimentos) mas também porque o saber do adolescente passa antes pelo

filtro do herói folhetinesco Rocambole. Silvio relata e descreve seu discurso na

entrevista da Escuela Militar como uma pose, uma máscara pseudocientífica,

destinada a provocar admiração, deslumbramento. Para isso, antes de felar, invoca seu

herói, Rocambole, e, simulando erudição, explica o funcionamento de seu senalador

automático de estrellas fugaces.

Apoyé mis brazos en la mesa, y miré con mirada que me parecia investigadora , los 
semblantes de líneas duras y ojos inquisidores, tres rostros curtidos de dominadores

cada uno, me lo había prestado una vecina planchadora.
Ya comodamente acostado, observé con displicência. “Virgen y Madre”. 

Evidentemente, hoy no me encontraba dispuesto a la lectura del novelón truculento 
y entonces decidido cogí la “Electrónica ” y me puse a estudiar la teoria del campo 
magnético giratório.

Leia despacio y con satisfacción. Pensaba, ya interiorizado de la complicada 
explicación acerca de las corrientes polifásicas:
-Es sintoma de una inteligência universal poder regalarse con distintas bellezas-y 
los nombres de Ferranti y Siemens Halscke resonaban en mis oídos armoniosamente.
Pensaba:
-Yo también algún diapodré decir ante un congreso de ingenieros: “Si, senores...las 
corrientes electromagnéticas que genera el sol, pueden ser utilizadas y 
condensadas”. !Qué bárbaro, primero condensadas , después utilizadas! - diablo, 
^Cómopodrían condensarse las corrientes electromagnéticas del sol?
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inteligentes sino brutos para el trabajo

Neste primeiro romance de Arlt, é possível constatar também a presença de

um discurso que leva as marcas de literatura picaresca espanhola, como já fora

observado por alguns críticos, presentes sobretudo no capítulo IV nas descrições da

feira e seus personagens Rengo e Pibe, este último como uma clara alusão ao

Lazarillo de Tormes, um clássico da picaresca espanhola. O mundo dos imigrantes e

os personagens don Gaetano e especialmente Dio Fetente, podem ser lidos a partir do

grotesco criollo70. Também é possível estabelecer e encontrar no intertexto deste

romance (e de todos os outros), a presença das letras dos tangos, especialmente de

Discépolo.71

Os discursos imbricados no discurso arkiano não se limitam ao romance El

juguete rabioso. Também em Los siete locos - Los lanzallamas é possível encontrar

marcas do folhetim: a última nota de rodapé no final do romance indica que con tanta

prisa se termino esta obra que la editorial imprimia los primeros pliegos mientras el

de hombres, que me observaban curiosos e irónicos. Y en aquel instante, antes de 
hablar, pense en los héroes de mis lecturas predilectas y la catadura de Rocambole, 
del Rocambole con gorra de visera de hule y sonrisa canalla en la boca torcida, 
pasó por mis ojos incitándome al desparpajo y a la actitud heroica.
Confortado, segurísimo de no incurrir en errores, dije:
-Senores oficiales: ustedes sabrán que el selenio conduce la corriente eléctrica 
cuando está iluminado; en la oscuridad se comporta como un electroimán. El paso 
de una estrella por el retículo del selenio, seria sehalada por un signo, ya que la 
claridad del meteoro, concentrada por un lente côncavo, pondría en condiciones de 
conducción al selenio.

70 Ana Maria Zubieta (1987-113) relaciona a rarificação dos personagens aritianos com os personagens do grotesco 
criollo. Sobre esse tema, dessenvelvos um capítulo da nossa dissertação de mestrado, na qual constam referenicas 
bibliográficas sobre outros autores que abordaram esse tema.
71 Os irmãos Armando e Enrique Santos Discépolo, contemporâneos de Arlt. tiveram uma importante participação na 
vida cultural da época, seja no teatro (Armando Discépolo é o autor de importantes obras dentro do grotesco criollo) 
seja na música popular.

Depois, Silvio será dispensado pois “aqui no necesitamos personas
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autor estaba redactando los últimos capítulos. O discurso técnico-científico

picaresca espanhola deixa sua marca nos personagens da família Spila, sobretudo no

trecho em que os irmãos Spila pedem esmola e um deles se finge cego.

A heterogeneidade discursiva, como procedimento apropriação e mistura que

produz

também uma anticipação premonitória de uma nova escritura.

Conclusões

No decorrer deste trabalho procuramos uma abordagem do grotesco que

tentasse superar a propensão de encasillarlo por uma tendência exclusivamente

capacidade de permitir, num mesmo discurso, a aglutinação e união dos contrários, a

hibridização e a desproporção, de colocar em movimento fragmentos e restos

aparentemente inconciliáveis - de palavras, de textos, de corpos constitui uma

maneira válida de abordagem e de análise do discurso narrativo de Roberto Arlt.

Observamos que o grotesco problematiza a leitura e a escritura, instaura uma

intervenção na linguagem - e no texto não só pela forma de colocar em movimento

configurações discursivas diversas e inconciliáveis, mas,

sobretudo, porque a partir dele se produzem novos sentidos.

El arte compone, el humorismo descompone; la retórica ordena, el grotesco

desordena, observava Pirandello. Perante o discurso comprometido com a verdade, a

um novo discurso, além de percorrer o já dito, permite que em Arlt seja

fragmentos de textos e

“Quisiera violar algo. Violar el sentido común. ” (Arlt)

satírica ou hiperbolizante. Assim, tentamos mostrar que o grotesco, por sua

reaparece nos projetos da Sociedad Secreta., como já tínhamos observado. A
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beleza, a bondade e a virtude, expoente de uma plenitude estética e moral sem

ambigtlidades, em diálogo harmónico com o mundo real, o grotesco desordena ao

incorporar o excluído e cria um novo mundo real, uma nova ordem do considerado

natural, desordenando a estrutura das práticas sociais, linguísticas e estéticas.

A produção de sentido que estava regulada pelo igual, pelo coeso, é invadida

por novos significados, resultantes de simulacros de um real que rompem os

repertórios simbólicos imperantes. O grotesco cria outras formas discursivas que se

metaforizam através do fragmentado e, dentro delas, produzem efeitos de

desagregação e de fragmentação. O grotesco desestrutura o estabelecido e cria novos

sentidos que o senso comum não percebe.

Iniciamos nosso trabalho de abordagem do grotesco no discurso arltiano a

partir do questionamento que o autor argentino fez da língua, seu instrumento de

trabalho. Consideramos o uso da linguagem, um lugar antes não reconhecido como

válido e prestigioso, uma importante estratégia para intervir, a partir de uma violência

formal, nos cânones consagrados e nas convenções da boa escritura. A adoção de

uma variante do espanhol, que inclui gírias e expressões da linguagem popular, foi um

importante gesto de legitimação e de reconhecimento, que ampliou seu repertório

lingtlístico e permitiu criar seu discurso. O escritor italiano Pirandello, profundo

conhecedor da linguagem de uma variante familiar - ou de um dialeto, no seu caso -

propiciava, afirmava: El humorismo necesita el más vivaz, el más libre, espontâneo e

inmediato movimiento de la lengua, movimiento que sólo se puede alcanzar cuando

la forma se va creando poco a poco.La retórica enseha a imitar, no a crear. El

las expresiones dialectales, en la poesia macarronea y en loshumorismo está en
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escritores rebeldes a la retórica. O grotesco nació como burla y rebelión”(op.cit.:

69). Assim, Arlt inaugura um novo uso da linguagem, provoca uma intervenção nos

cânones lingtiísticos e estético-literários vigentes na Argentina no início de século.

Transforma a língua em palco de contradições e incorpora à literatura novas feias e

novos discursos, produto da hibridização social. A narrativa arltiana torna-se a

confluência e o cruzamento de discursos destinados a mostrar a estratégias da própria

enunciação.

É a partir da linguagem, da presença da oralidade, que se criam as cenas

enunciativas, em contínua justaposição e contraposição, como espaços fechados que

parecem não ter possibilidades de se comunicar: o folhetim só têm significado dentro

de seu espaço, a rua e a feira têm seu próprio discurso, o discurso científico fecha na

língua não só delimita espaços mas também marca a relação entre os interlocutores, o

que pode ser ou não dito e para quem se diz. Assim, na língua espanhola, o uso de tú,

vos ou usted marca relações de confiança (tú, vos), respeito, distância (ustedes) e, no

caso do uso do vos, na narrativa arltiana, desvaloriza ou marca a posição dos

interlocutores.

Nos romances arltianos, o narrador não trata a língua dos outros como alheia

ou distante. Não a transforma em caricatura, não a utiliza para caracterizações sociais

ou raciais, como fez a literatura costumbrista. Arlt reinstaura discursos que soam

antigos, como o do folhetim e o do romantismo tardio, mesclando-os a outros

emergentes, como os da rua, ou o discurso técnico-científico. Incorpora a língua dos

outros à sua própria, recuperando e legitimando outros segmentos sociais e literários.

sua aparente objetividade toda incorporação que lhe seja estranha. Além disso, a
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Anuncia, assim, uma nova literatura.

Ao tratarmos dos temas enfocados pela narrativa dos romances de Arlt,

evitamos relacionar esses temas com os acontecimentos político-sociais da época,

para não cair na tentação de ler a literatura de Arlt como reflejo de la realidad,

simplificação na qual caíram muitos de seus críticos. Por outro lado, consideramos

que Arlt escolhe o grotesco para tematizar o período de intensa efervescência social,

política e estético-literária da Argentina de início de século. Arlt não fala sobre a

época, situação social ou injustiça como observador, crítico ou testemunha. Não

oferece nem facilita uma leitura direta, lógica ou sequencial dos fetos, mas, nessa

situação e com elementos reportados pelo texto, é possível detectar as contradições,

os conflitos sociais e políticos da época.

Arlt não fala sobre a sociedade, mas cria uma sociedade em sua narrativa. A

Sociedad Secreta, com sua lógica sem lógica, com a loucura e o delírio de seus sete

loucos, permite, através de uma leitura atenta e crítica, desvendar as alusões a um

tempo histórico que o grotesco esconde atrás de seus recursos.

Esse olhar que o autor argentino tem sobre o mundo e a época produz uma

forma de humor que não é festivo nem descompromissado, mas constitui uma fonte

de efeitos dura e cruelmente crítica do seu tempo. Há por trás do humor arltiano um

observador mordaz que desvenda as hipocrisias e os valores morais, sociais, religiosos

e estéticos. O que justifica o título deste trabalho: “Seria cómico si no fuese trágico”.

Desvendando os processos de criação

“Lo que llamamos locura es la descostumbre delpensamiento de los otros”Arlt
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Constatamos, sob a óptica da heterogeneidade discursiva, que é possível ler na

narrativa arltiana seu próprio processo de construção discursiva. No romance El

juguete rabioso, o narrador enunciador, embora afirme narrar sua própria história,

conta, na verdade, seu processo de leitura e, sobretudo, de sua escritura, ou seja, de

seu engendramento discursivo. A sua própria identidade e a do romance vão se

compondo, na incorporação e justaposição dos textos por ele lidos e citados e seus

sujeitos discursivos na cena enunciativa. Eles - narrador personagem, leitor e texto -

são o produto e a somatória de todos eles. Arlt confecciona seu discurso perante os

nossos olhos, citando, imitando, apropriando-se, parodiando.

construção da narrativa circulam os discursos e as discussões da época, marcada pela

efervescência social e estética. Também informa sobre as leituras e os processos de

leitura, própria e dos outros. Arlt dialoga com as diversas ofertas de leitura que

serviriam de intertexto para a criação de uma nova escritura, para elaborar um novo

perfil linguístico e literário. Por isso é considerado o iniciador de uma série literária,

como o primeiro de uma (ou várias) gerações de escritores, cuja influência ultrapassa

o temático e tem seu maior peso no formal.

Na narrativa de Arlt o corpo é o eixo sobre o qual se produz a articulação do

texto. Não se trata de um corpo conhecido, já pronto, com história e semelhanças.

Para criar esse novo corpo, recorreu a artifícios da língua que não estavam disponíveis

nos repertórios literários da época, buscando-os na rua, no bar, nas margens da

“Cuerpo: verdad inferior que puede servir a la verdad superior”Arlt

nas técnicas empregadas naNa temática, nos assuntos focalizados e
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cidade. Na circulação de sentidos dos discursos sobre o corpo já existentes se

ocultava um real irrepresentável que Arlt se atreve a iluminar com todas as letras. Daí

romances provocaram e ainda provocam.

No discurso arltiano, o corpo evidencia-se como uma sinalização de uma

presença - nova, estranha, diferente - relacionada a uma conformação do espaço

social, ficcional, linguístico, apresentado para seu reconhecimento por parte dos

leitores. Esses corpos, sem filiação conhecida, sem história anterior, vão conformando

um novo espaço de produção de linguagem, a partir das interlínguas por eles criadas,

(cocoliche, lunfardo,jerga).

A relação entre corpo e linguagem é inevitável. O grotesco deformante

deformidade. A forma se desfez. A forma da linguagem correta e aceita, a língua

objeto de prazer estético na poesia - corpo fechado - deforma-se sob a presença

estranha de outra, constituída de palavras bastardas, deformadas, ao contrário. Perde

sua harmonia, é habitada, possuída, violentada, é travestida de outra, mascara-se,

nunca voltará a ser a mesma.

A angústia da língua deformada, inacabada, transfigura-se na do corpo

deformado. Discurso desarticulado, corpo desarticulado, sociedade desarticulada,

realidade desarticulada. Fecunda-se com violência e inquietação um novo corpo

linguístico, no qual os sentidos deslocam-se permanentemente, criando novas relações

entre realidade e ficção. É o corpo criado na linguagem, pela linguagem. É o texto

que, como os corpos grotescos, nascem a vida literária a partir de outros corpos, de

corrompe a linguagem, a própria narração; produz uma transição entre forma e

os corpos grotescos, abertos, disformes. Daí a maldade e o escândalo que seus
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outros textos.
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humedecia los lábios ávi-
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I

O

a 
, O

móvil. Se había cruzado de brazos, se 
damente.—jjesús y Maria!, senor Erdosain, ?ha ganado la grande?

—No, senora... es que he hecho un invento.
Y antes de que la menestrala tuviera tiempo de asombrarse, él, 

a quien si minutos antes le hubieran preguntado el origen de 
ese dinero no habría sabido qué contestar, sacó del bolsillo la rosa 
de cobre y, mostrándosela a la mujer, dijo:

—cjVe?... Esta era una rosa natural y mediante mi invento 
en pocas horas se convierte en una flor de metal. La Electric 
Company me ha comprado la patente de invención. Seré rico...

La menestrala examinó sorprendida la bermeja flor metálica. 
Hizo girar entre sus dedos el tallo de alambre y contempló exta
siada los finos pétalos metalizados.

—jPero es posible que usted!... jQuién iba a decir!... jQué 
bonita flor!... Pero, (fcómo se le ocurrió esea idea?

—Hace mucho tiempo que estúdio el invento. Yo soy inventor, 
así como usted me ve. Posiblemente, nadie me supere en genio 
en este país. Estoy predestinado a ser inventor, senora. Y algún 
dia, cuando yo me haya muerto, la vendrán a ver a usted y le 
dirán: “Pero, díganos, senora, <»cómo era ese mozo?” No le extrane 
a usted que salga pronto mi retrato en los diários. Pero siéntese, 
senora. Estoy muy contento.—(Bendito sea Dios! (Como para no estarlo! Ya me decía el 
corazón cuando lo vi a usted la primera vez que, usted era un 
hombre raro.

—Y si supiera usted los inventos que estúdio ahora, se caería 
de espaldas. Esta plata que tengo aqui no es toda, sino una parte 
que me han dado a cuenta... Cuando la rosa de cobre se venda 
en Buenos Aires me pagarán cinco mil pesos más. La Electric Com
pany, senora. Esos norteamericanos son plata en mano... Pero, 
hablando de todo un poco, senora, (jqué le parece si me casara 
ahora que tengo dinero?. .. Yo, senora, necesito una mujercita 
joven... briosa.. . Estoy harto de dormir solo. <fQué le parece?

Se expresaba así con deliberada grosería, experimentando un 
placer agudo, rayano en el paroxismo. Más tarde, el comentador 
de estas vidas supuso que la actitud de Erdosain provenía del 
deseo inconsciente de vengarse de todo lo que antes había sufrido.

Los ojillos de la mujer se agrisaron en destellos de podre- 
dumbre. Giró lentamente la cabeza hacia Erdosain y espiándolo 
entre la repugnante hendidura de sus párpados murmuro con 
tono de devota que rehúye las licencias del siglo:

—No se precipite, Erdosain. Vea que en esta ciudad las ninas 
están muy despiertas. Vaya a provincias. Allí encontrará joven- 
citas recatadas, todo respeto, buen orden... abolengo...

—El abolengo se me da un pepino. Lo que hay es que he pen
sado en su hija, senora.

dondo. Nuevamente camina. Así como se forman las costras de 
óxido en las superfícies de los hierros, así también lentamente 
se van formando imágenes en la superfície de su alma. Erdosain 
trata de interpretar esos relieves borrosos de ideas, deseos tristes, 
llantos abortados; luego gira bruscamente sobre sí mismo y piensa:

—<jEs necesario que me salve? <?Que nos salvemos todos?
Esta palabra, como la tempestad de Dios, arroja contra sus ojos 

visiones de caseríos poblados al rojo cobre, ventanucos en los 
que se recuadran rostros de condenados, mujeres arrodilladas junto 
a una cuna, punos que amenazan el cielo de Dios, y Erdosain sa- 
cude la cabeza, semejante a un hombre que tuviera las sienes 
horadadas por una saeta. Es tan terrible todo lo que adivina que 
abre la boca para sorber un gran trago de aire. Se sienta otra vez 
junto a la mesa... Ya no está en él, ni es él. Dirige en redor 
miradas oblicuas, piensa que es necesario descubrir la verdad, 
que aquél es el problema más urgente porque si no enloquecerá, 
y cuando ya retorna su pensamiento al crimen, su crimen no es 
crimen. Trata de evocar el fantasma de Hipólita, pero una expe- 
riencia misteriosa parece decirle que Hipólita nunca estuvo allí, 
y siente tentaciones de gritar.

Luego su pensamiento se interrumpió. Tuvo la sensación de 
que alguien le estaba observando; levantó la cabeza con lentitud 
precavida, y en el umbral de la puerta observo detenida a dona 
Ignacia, la duena de la pensión.

Más tarde, refiriéndose a dicha circunstancia, me decía Erdosain:
—Cuando vi aquella mujer allí, inmóvil, espiándome, experi- 

menté una alegria enorme. No sabia lo que podia esperar de ella, 
pero el instinto me decía que ambos deseábamos recíprocamente 
utilizamos.

Silenciosamente, entró dona Ignacia. Era una mujer alta, gruesa, 
de cara redonda y paperas. Su negro cabello anillado, y ojos muer- 
tos como los de un pez, unido a la prolongada caída del vértice 
de los lábios, le daba un aspecto de mujer cruel y sucia. En tor
no del cuello llevaba una cinta de terciopelo negro. Unas zapatillas 
rotas desaparecían bajo el ruedo de su batón de cuadros negros 
y blancos, abultado extraordinariamente sobre los pechos. Sosíayó 
el dinero, y pasando la lengua ávidamente por el borde de sus 
lábios lustrosos dijo:

—Senor Erdosain...
Erdosain, sin cuidarse de guardar el dinero, se volvió.
—(Ah!, ^es usted?
—La senora que durmió aqui esta noche dijo que no la esperara. 
—(jCuándo se fue?
—Esta tarde. Hará tres horas.
—Está bien. —Y volviendo la cabeza continuo contando el 

dinero.
Dona Ignacia, hipnotizada por el espectáculo, quedóse allí in- 
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madre y con el
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no pueda

con la nina en

que quitarles a los pobres el sitio.” Y mi hijo fue a un sanatorio 
particular.

Erdosain la interrumpió:
—Pero, senora, <íqué tiene que ver todo esto con la virginidad 

de su nena?
—Espéreme.
Tres minutos después entraba dona Ignacia 

habitación.
Era ésta una criatura ligeramente bizca, precozmente desarrolla- 

da. Erdosain la examino como a una jaca, en tanto que la mujer 
revolvia con furor pirotécnico a la bizca:

—Pero, decime, ^cómo has podido renegar vos de tu abolengo?
—Senora, el abolengo no tiene nada que ver con la virgini

dad .. . Observe usted que soy comprensivo...
La bizca contempló despavorida con un ojo a su 

otro a Erdosain.
—No me atore, Erdosain, por amor de Dios.
Y otra vez, dirigiéndose a la muchacha, reitero:
—«jQué diria tu padre, que casi era abogado, qué diria tu pa- 

drino, el ministro, qué diria la sociedad de Tucumán si supieran 
que vos, mi hija, la hija de Ismael Pintos, andabas con las manos 
en la bragueta de un hombre?

Dejóse caer aspaventosa en una silla.
—Virgen, senor Erdosain, yo fui virgen al matrimonio, con mi 

virtud intacta, con mi abolengo limpio... Yo era pura inocência, 
Erdosain... Yo era como un lirio de los valles, y en cambio, 
vos. .. vos sumetgís la familia en la deshonra... en la vergiienza.

La pelandusca se desvanecia en el éxtasis que le proporcionaba 
el recuerdo de su himen intacto. Jamás se divirtió tanto Remo 
como entonces. En la semioscuridad sonreía, disuelta su amargura, 
en un regocijo estupendo. Aquella escena no podia ser más grotes
ca. Él, un hombre de cavilación, discutiendo con una repugnante 
rufiana la hipotética virginidad de una muchacha que no le impor- 
taba ni poco ni mucho. Arguyó serio:

—Lo grave es que en esas trapisondas braguetiles las chicas 
pierden a veces su virginidad, y ?qué hombre carga con una ni
na, por decente que sea, que tiene menoscabada la vagina?. .. 
Ninguno.

Clamorosa, ensartó la menestrala, entornando la podredumbre 
de sus ojuelos:

—Virgen, senor Erdosain. . . Yo fui virgen, con mi virtud 
intacta, al lecho nupcial. ; •

—Así da gusto, senora. Lo lamentable es que su hija 
quizá decir lo mismo...

La bizca, que permanecia con la cabeza inclinada, estalló llorosa:
—Yo también soy virgen, mamita... Yo también. ..
Enternecida, se irguió la morcona:

—jNo diga, Erdosain! .
—Sí, senora... Me gusta... Me gusta mucho... Es joven- 

cita...
—Pero demasiado joven para casarse. jSi recién tiene ca torce 

anos!...
—La mejor edad, senora... Además, Maria necesita casarse, 

porque ya la he encontrado el otro dia en el zaguán, con la mano 
en la bragueta de un hombre.

—?Qué dice?
—Yo no le doy mayor importância, porque en algún lado siem- 

pre se tienen las manos... No negará que soy comprensivo, 
senora.. :

Con aspaviento de desmayo, reiteró la morcona...
—jEs posible, senor Erdosain!... jMi hija con las manos en 

la bragueta de un hombre!... Nosotros somos de abolengo, Erdo
sain. .. De la aristocracia tucumana... No es posible. .. jUsted 
se ha confundido!... —dijo, y artificialmente anonadada, cornen- 
zó a pasearse en el cuarto, al tiempo que juntaba las manos sobre 
el pecho en actitud de rezo. Erdosain la contemplaba inmensa- 
mente divertido. Se mordió los lábios para no lanzar una carcajada. 
Innumerables obscenidades se amontonaban en su imaginación. 
Arguyó implacable:

—Porque usted comprenderá, senora, que la bragueta de un 
hombre no es el lugar más adecuado para las manos de una 
jovencita... -•...... -

—No me estremezca...
Erdosain continuó implacable:
—Y la nina que es sorprendida con las manos en la bragueta 

de un hombre, da que pensar mal de su honestidad. <fNo le pa
rece, senora?... <fPuede alegar que ha ido a buscar allí rosas 
o jazmines? No, no puede.

—jDios mio!... ;A mi edad pasar estas vergiienzas!...
—Cálmese, senora...
—No puedo concebir eso, Erdosain, no puedo. Virgen, yo me 

casé virgen, Erdosain.
Grave como un bufón, Erdosain replicó:
—Nada impide que ella lo sea.. . Dios mío... Yo no sé hasta 

ahora que ninguna mujer haya perdido su virginidad por solamente 
poner las manos en las partes pudendas de un hombre.

—Y al hogar de mi esposo llevé mi abolengo y mi recato. Yo 
soy de la crema tucumana, Erdosain... Mis padrinos de boda fue- 
ron el diputado Néstor y el ministro Vallejo. Tanta era mi ino
cência, que mi legítimo esposo, que en paz descanse, me llamaba 
la Virgencita. Yo era de fortuna, Erdosain. No confunda porque 
nos ve en esta situación. La muerte de un hijo nos dejó en la 
indigência. Yo decía, y esta lengua no fue manchada nunca por 
una mentira, yo decía: “El hospital es para los pobres. No hay 
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■pilogó serio Erdosain, agre-

—Se la confio, Erdosain.
—No se vaya, senora... mama, queria decirle.
—(«Queria algo?
—Siéntese. Si supiera qué contento estoy de haber dado este 

pãso. —Le hizo lado en la cama a la Bizca, diciéndole—: Sentate 
aqui a mi lado —y prosiguió—: Este es un gran dia para mi. 
Por fin he encontrado un hogar... una madre.

—dUsted no tiene madre, senor Erdosain?
—No..., murió cuando era muy chico. . .
—Ah... una madre... una madre —suspiro la rufiana—. EI 

hombre es inútil, yo lo digo siempre. Para ser algo en lã vida debe 
acompanarse de una mujercita buena y que lo ayude.

—Es lo que yo pienso...
—Por eso, y no porque mi nena esté aqui presente. ..
—Mamá...
—Lo que nosotros debemos hacer —insinuo Erdosain— es 

buscamos una casa cerca del rio. Si usted supiera como me gus- 
taría vivir frente al rio. Trabajaría en mis inventos. ..

Timidamente golpearon con los nudillos de los dedos en la 
puerta, y apareció la criada, una mujer ocre y renga. La criada 
sonrió puerilmente y anuncio:

—Lo busca un senor “Haner”.
—Que pase.
Las tres mujeres se retiraron.
Enfático, husmeando tapujos, entró el Rufián Melancólico. Le 

alargo la mano a Erdosain y dijo:
—Estaba aburrido... por eso vine a verlo.

■—(jNo mentis, mi hijita?
—No, mamá; soy virgen... Era la primera vez que ponía la 

mano ahí...
—Si es la primera vez, no vale —q " , „ -

gando luego—: Además no hay por qué afligirse. En alguna parte 
tienen que aprender las chicas lo que harán cuando casadas.

La escena era francamente repugnante, pero él no parecia darse 
•cuenta de ello.

La menestrala, enjundiosa la voz y una mano en el pecho, 
dijo lentamente:

—Senor Erdosain, los Pintos no mienten jamás. Salgo en garantia 
de la virginidad de esta inocente como si fuera la tnía.

Erdosain se rascó concienzudamente la punta de la nariz y dijo:
—Castísima senora Ignacia: le creo, porque la garantia es de 

encargo.
Enjugó sus lágrimas la mozuela, y Erdosain, mirándola, agregó:
—Che, Maria, quiero casarme con vos. Ahora tengo plata. (jVes 

toda esa plata?... Te podes comprar lindos vestidos... perlas...
Intervino vertiginosamente dona Ignacia:
—jCómo no va a querer casarse, y con un caballero de respeto 

como usted!
Los mortecinos ojos de la menor se iluminaron fulvamente.
—?Qué te parece?... <«Querés casarte?...
-—Y.. lo que diga mamá.
—Muy bien... Yo te autorizo para que tengás relaciones con 

el senor Erdosain y... [cuidadito con faltarle!
—dEstás conforme, Maria?
La criatura sonrió libidinosamente y tartamudeó un “sí” de 

encargo.
Erdosain tomó trescientos pesos de la cama.
—Tomá, para que te vistas.
—[Senor Erdosain!...
—No se hable más, dona Ignacia... <«Usted no necesita na

da? ... Sin vergúenza, senora...
—Si me atreviera... Tengo un vencimiento de doscientos pe

sos... Se lo pagaria a fin de mes...
—[Como no!, mamá, sírvase... («No necesita nada más?...
■—Por ahora no... Más adelante...
—Con confianza, mamá... La voy a llamar mamá, si usted 

me permite...
—Sí, hijo... Pero, dqué hacés vos?... Dale un beso a tu 

novio, criatura —exclamó la morcona apretando los billetes con
tra su pecho al tiempo que empujaba a la menor hacia los brazos 
del cínico.

Timidamente avanzó Maria, y Erdosain, tomándola por la cin
tura, la hizo sentar sobre su pierna. Entonces la madre sonrió con
vulsivamente y, antes de safir de la habitación, recomendó:
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EL SENTIDO RELIGIOSO DE LA VIDA

Erdosain encendió la lámpara eléctrica. Haffner, sin cumplimien- 
to, tiró su sombrero en la punta de la cama, recostándose en ella. 
Una onda de cabello negro, engominado, se arqueaba sobre su 
frente. Restregándose una mejilla empolvada con la palma de 
la mano, miró agriamente en redor, y al tiempo que se corria el 
pantalón sobre la pierna, rezongó:

—No está mal usted aqui.
Erdosain, sentado en la orilla de una silla, junto a la mesa, 

examinaba encuriosado al Rufián. Este sacó cigarrillos y, sin ofre- 
cerle a Erdosain, barbotó:

—En esta ciudad se aburre todo el mundo. Ayer lo vi al 
Astrólogo. Me dijo que hacia tiempo que no lo veia a usted.

—Lo vio... dice que. ■ •2

2 Nota del comentador: Esto nos demuestra que el Astrólogo le ocultaba 
cuidadosamente al Rufián Melancólico los entretelones de su vida, pues la
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A las ocho de la noche llegó a su casa.
—EI comedor estaba iluminado.. . Pero expliquémonos —con 

taba más tarde Erdosain—, mi esposa y yo habíamos suírido tanta 
miséria, que el llamado comedor consistia en un cuarto vacío de 
muebles. La otra pieza hacía de dormitorio. Usted me dirá como 
siendo pobres alquilábamos una casa, pero éste era un antojo de 
mi esposa, que recordando tiempos mejores, no se avenía a no 
“tener armado” su hogar.

“En el comedor no había más mueble que una mesa de pino. 
En un rincón colgaban de un alambre nuestras ropas, y otro ân
gulo estaba ocupado por un baúl con conterás de lata y que produ- 
cía una sensación de vida nómade que terminaria con un viaje 
definitivo. Más tarde, cuántas veces he pensado en ‘la sensación 
de viaje’ que aquel baúl barato, estibado en un rincón, lanzaba a 
mi tristeza de hombre que se sabe al margen de la cárcel.

”Como le contaba, el comedor estaba iluminado. Al abrir la 
puerta me detuve. Aguardábame mi esposa, vestida para salir,

' i mesa. Un tul negro cubría hasta el mentón su 
su derecha, junto a los pies, estaba una valija,

—<jY el caso del collar?
Erdosain sabia, por el Astrólogo, que el Rufián le había pedido 

una prueba material de carino a una bailarina; que ésta, ante otras 
mujeres, se había desprendido de un magnífico collar que le rega
lara un amante, un viejo importador de tejidos. La escena fue 
curiosa, porque el viejo se encontraba en las inmediaciones. Haff- 
ner recibió el collar y ante el asombro de todos lo sopesó, exami
no el quilate de las piedras, y luego se lo devolvió sonriendo 
burlonamente.

—Lo del collar 
poco bebido. Eso i

■ es sencillo —repuso Haffner—. Yo estaba un 
no me impedia saber que el gesto que yo hacía 

me daria un prestigio enorme entre esa canalla del cabaret, sobre 
todo en las mujeres, que son un poco fantasiosas. Lo curioso del 
asunto es que media hora después vino el viejo que le había rega
lado el collar a René a darme humildemente las gracias por no 
haber querido yo aceptar el regalo. <jSe da cuenta? Desde otra 
mesa había seguido tembloroso la escena, y si no intervino fue por 
temor a suscitar un escândalo. Pero había temblado por el destino 
de su collar... Ya ve usted cuánta suciedad... pero allí viene el 
tren para La Plata. Querido amigo, hasta pronto... jAh!, concu- 
rra a la reunión que el miércoles hay en la casa del Astrólogo. Va 
a encontrar otros más interesantes que yo.

Erdosain cruzó pensativo a la plataforma donde salían los trenes 
para Buenos Aires. Indudablemente, Haffner era un monstruo.

y al otro lado de la mesa un hombre se puso de pie cuando yo 
entré, mejor dicho, cuando la sorpresa me detuvo en el umbral.

”Así permanecimos los tres un segundo... El capitán de pie, 
con una mano apoyada en la tabla de la mesa y otra en la empu- 
nadura de la espada, mi esposa con la cabeza inclinada, y yo frente 
a ellos, olvidados los dedos en el canto de la puerta. Aquel segun
do me fue suficiente para no olvidar más al otro hombre. Era 
grande, de reciedumbre atlética dentro de la tela verde del uni
forme. Al apartar los ojos de mi esposa, su mirada recobro una 
dureza curiosa. No exagero si digo que me examinaba con insolên
cia, como a un inferior. Yo continué mirándolo. Su grandor físico 
contrastaba con la ovalada pequenez de su rostro, con la delica
deza de la fina nariz y la austeridad de sus lábios apretados. En 
el pecho llevaba la insigna de piloto aviador.

”Mis primeras palabras fueron:
”—éQué pasa aqui?
”—El senor.. . —mas avergonzándose, se corrigió—. Remo 

—dijo llamándome por mi nombre—, Remo, yo no voy a vivir 
más con vos”.

Erdosain no tuvo tiempo de temblar. El capitán tomó la pa- 
labra:

—Su esposa, a quien he conocido hace un tiempo...
—<>Y dónde la conoció usted?
—d Por qué preguntás esas cosas? —interrumpió Elsa.
—Si, cierto —objetó el capitán—. Usted comprenderá que 

ciertas cosas no deben preguntarse...
Erdosain se ruborizó.
—Quizá usted tenga razón. .. disculpe. ..
—Y como usted no ganaba para mantenerla...
Apretando el cabo del revólver en el bolsillo de su pantalón, 

Erdosain miró al capitán. Luego, involuntariamente, sonrió pen
sando que nada tenía que temer, ya que podia matarlo.

—No creo que pueda causarle gracia lo que le digo.
—No; sonreía de una ocurrencia estúpida.., Así que también 

le contó eso?
—Si, y además me habló de usted como de un genio en des- 

gracia...
—Habíamos de tus inventos...
—Si... de su proyecto de metalizar las flores. ..
—(>Por qué te vas, entonces?
—Éstoy cansada, Remo.
Erdosain sintió que el furor le encrespaba la boca en malas 

palabras. La hubiera insultado, mas al pensar que el otro podia 
aplastarle la cara a punetazos retuvo la injuria, replicando:

—Vos siempre estuviste cansada. En tu casa estabas cansada... 
aqui... allá... también allá en la montaria..- <fte acordás?

No sabiendo qué responder, Elsa inclino la cabeza.
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servidumbre.
mirada severa en Erdosain.
caso —interrumpió Elsa—. Remo está

flor queda convertida en una rosa de cobre. Tendría muchas apli- 
caciones.

—La idea es original.

. no. . . ya te digo. ..

la felicidad, en el sentido de 
vida si pudiera pasar los dias

—Cansada... <>qué es lo que tenés cansada vos?... Y todas 
están cansadas, no sé por qué. .. pero están cansadas... Usted, 
capitán, <>no está cansado también?

El intruso lo observó largamente.
—qué entiende usted por cansancio?
—El aburrimiento, la angustia. .. (>no se ha fijado usted que 

éstos parecen los tiempos de tribulación de que habla la Biblia? 
Así los nombra un amigo mío que se ha casado con una coja. La 
coja es la ramera de las Escrituras.—

—Nunca me di cuenta de eso.
—En cambio yo si. A usted le parecerá extrano que le hable 

de sufrimientos en estas circunstancias.. . pero es así... los hom- 
bres están tan tristes que tienen necesidad de ser humillados por 
alguien.

—Yo no veo tal cosa.
—Claro, usted con su sueldo. .. dQué sueldo gana usted? 

dQuinientos?
—Más o menos.
—Claro, con ese sueldo es
—dQué es lógico?
—Que no sienta su
El capitán detuvo una
—Germán, no le haga 

siempre con esa ’
—dEs cierto?
—Sí... ella, en cambio, cree en 

“eterna felicidad” que estaria en su 
entre fiestas...

—Detesto la miséria.
—Claro, porque vos no creés en la miséria... la horrible mi

séria está en nosotros, es la miséria de adentro... del alma que 
nos cala los huesos como la sífilis.

Callaron. El capitán, ostensiblemente aburrido, examinaba sus 
unas, cuidadosamente lustradas.

Elsa miraba fijamente tras los rombos del velo, el semblante 
demacrado de aquel esposo que tanto quisiera un dia, en tanto que 
Erdosain se preguntaba por qué existia en él un vacío tan inmenso, 
vacío en el que su conciencia se disolvía sin acertar con palabras 
que ladraran su pena de un modo eterno.

De pronto el capitán levantó la cabeza.
—<jY cómo piensa usted metalizar sus flores?
—Fácilmente... Se toma una rosa, por ejemplo, y se la sumerge 

en una solución de nitrato de plata disuelto en alcohol. Luego se 
coloca la flor a la luz que reduce el nitrato a plata metálica, que
dando de consiguiente la rosa cubierta de una finísima película me
tálica, conductora de corriente. Luego se trata por el común 
procedimiento galvanoplástico del cobreado... y, naturalmente, la
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—Lo creo.
—Sí, puede ser que tenga talento, pero me falta vida... entu

siasmo ... algo que sea como un sueno extraordinário... una 
mentira grande que empuje la realización.. . pero, hablando de 
todo un poco, (jesperan ustedes ser felices?

—Sí.
Otra vez sobrevino el silencio. En torno de la lámpara amarilla 

los tres semblantes parecían tres mascarillas de cera. Erdosain 
sabia que dentro de breves instantes todo terminaria y escarbando 
en su angustia, le preguntó al capitán:

—tjPor qué vino usted a mi casa?
El otro vaciló, después:
—Tenía interés en conocerlo.
—<;Le parecia divertido?
—No... le juro que no.
—<?Y entonces?
—Curiosidad de conocerlo. Su esposa me habló mucho de usted 

en estos últimos tiempos. Además, nunca imaginé encontrarme en 
una situación semejante... en realidad, no podría explicarme por 
qué he venido.

—<>Ha visto usted? Hay cosas inexplicables. Yb, desde hace un 
rato, trato de explicarme por qué no lo mato de un tiro teniendo el 
revólver aqui, en el bolsillo.

Elsa levantó la cabeza hacia Erdosain, que estaba a la cabecera 
de la mesa.. . El capitán preguntó:

—tjQué es lo que lo contiene?
—En verdad, no sé... o... sí, tengo la seguridad de que es 

por esto. Creo que en el corazón de cada uno de nosotros hay una 
longitud de destino. Es como una adivinación de las cosas por in
termédio de un misterioso instinto. Lo que ahora me sucede, lo 
siento comprendido en esa longitud de destino... algo así como 
si lo hubiera visto ya... no sé en qué parte.

—d Cómo?
—(fQué decís?
—No era porque vos me dieras motivo. . 

una certidumbre remota.
—No lo entiendo.
—Yo sí me entiendo. Vea, es así. De pronto a uno se le ocurre 

que tienen que sucederle determinadas cosas en la vida.. . para 
que la vida se transforme y se haga nueva.

—^Y vos?
—<>Usted cree que su vida?
Erdosain, desentendiéndose de la pregunta, continuo:
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es cierto, Elsa?

vos esperás algo extraordinário que no es

parecían escuchar un reproche que subia de lo profundo del mar.
Y Erdosain se imaginaba que les decía:
—<jQué hicieron del pobre muchachito? (“Porque yo, a pesar 

de mi edad, era como un muchacho —decíame más tarde Re
mo—. (>Usted comprende, un hombre que se deja llevar la mujer 
en sus barbas... es un desgraciado... es como un mtichacho, 
comprende usted?”)

Erdosain se apartó de la alucinación. Aquella pregunta que le 
surgió, estaba ahondada contra su voluntad en él.

—Y lo de ahora no me extrana. Si usted me dijera que fuese a 
comprarle un paquete de cigarrillos, a propósito, dtiene un ciga- 
rrillo usted?

—Sírvase... <jy luego?
—No sé. En estos últimos tiempos he vivido incoherentemen- 

te... aturdido por la angustia. Ya ve con qué tranquilidad con
verso con usted.

■—Si, siempre esperó él algo extraordinário.
—Y vos también.
—d Como? Usted, Elsa, también?
—Sí.
—dPero usted?
—Siga, capitán, yo lo entiendo. Usted quiere decir que lo extra

ordinário de Elsa está ocurriendo ahora, <[no?
—Sí.
—Pues está equivocado, <jno
—<>Vos creés?
-—Decí la verdad, 

esto, (jno?
—No sé.
—d Ha visto, capitán? Siempre fue ésa nuestra vida. Estábamos 

los dos en silencio junto a esta mesa...
—Callate.
—<jPara qué? Estábamos sentados y comprendíamos sin de- 

cirnos, lo que éramos, dos desdichados, de un desigual deseo. Y 
cuando nos acostábamos...

—(Remo!
—iSenor Erdosain!
—Déjense de aspavientos ridículos... <jno se van a acostar us- 

tedes acaso?
—De esta forma no podemos seguir hablando.
—Bueno, y cuando nos separábamos teníamos esta idea seme- 

jante: & el placer de la vida y del amor consiste en esto?... Y 
sin decir nada comprendíamos que pensábamos en lo mismo... 
mas cambiando de tema... <jpiensan ustedes quedarse aqui en la 
ciudad?

Súbitamente Erdosain tuvo la fria sensación del viaje.
Le pareció veria a Elsa en el pasamano, bajo la hilera de vidrio- 

sos ojos de buey, contemplando el hilo azul de la distancia. El sol 
caía en los amarillos trinquetes de los mástiles y en los aguilones 
negros de los guinches. Atardecía, pero ellos permanecían con el 
pensamiento fijo en otros climas, a la sombra de las camareras, 
apoyados en la pasarela blanca. El viento soplaba yodado en las 
olas y Elsa miraba las aguas a través de cuyo enrejado cambiante se 
animaba su sombra.

Por momentos volvia Ia carita empalidecida y entonces ambos 
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—/Me vas a escribir?
—<>Para qué?
—Sí, claro, dpara qué? —repitió cerrando los ojos. Sentíase 

ahora más que nunca caído en una profundidad no sonada por 
hombre alguno.

—Bueno, senor Erdosain —y el capitán se levanto—, nosotros 
nos retiramos.

—jAh, se van!... <;Se van ya?
Elsa le tendió su mano enguantada.
—<fTe vas?
—Sí... me voy... comprendés que...
—Sí... comprendo...
—No podia ser, Remo.
—Sí, claro... no podia ser... claro...
El capitán describiendo un círculo en torno Se la mesa, cogió 

la valija, la misma valija que Elsa trajo el dia de su casamiento.
—Senor Erdosain, adiós.
—A sus órdenes, capitán... pero una cosa... <jse van... vos, 

Elsa... vos te vas?
—Sí, nos vamos.
—Permiso, me voy a sentar. Permítame un momento, capi

tán... un momentito.
El intruso reprimió palabras de impaciência. Tenía unos brutales 

deseos de gritar a ese marido: “jA ver, firme, imbécil!”, mas por 
consideración a Elsa se retuvo.

De pronto Erdosain abandono la silla. Con lentitud fue hasta 
un rincón del cuarto. Luego, volviéndose bruscamente al capitán, 
dijo con voz muy clara, en la que se adivinaba el contenido deseo 
de que fuera suave:

—<>Sabe usted por qué no lo mato como a un perro?
Los otros se volvieron alarmados.
—Pues porque estoy en frio.
Ahora Erdosain caminaba de un lado a otro de Ia habitación, 

con las manos cruzadas a la espalda. Ellos lo observaban, esperan
do algo.

Por fin, el marido, sonriendo con un gesto, esguince pálido, 
continuó suavemente, languidecida su voz en una desesperación de 
sollozo retenido:
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esa palabra tan

gaban y en la escuela, cuando les oía hablar de sus casas, me para- 
lizaba una angustia tan atroz que si estábamos en clase y el maestro 
me llamaba, yo lo mirada atontado, sin darme cuenta del sentido 
de sus preguntas, hasta que un dia me gritó: “«jPero usted, Erdo- 
sain, es un imbecil que no me oye?” Toda la clase se echó a reír, y 
desde ese dia me llamaron Erdosain “el imbecil”. Y yo, más triste, 
sintiéndome más ofendido que nunca, callaba por temor a los la- 
tigazos de mi padre, sonriendo a los que me insultaban... pero 
timidamente. <jSe da cuenta, capitán? Lo insultan a usted... y 
usted todavia sonríe timidamente, como si le hicieran un favor al 
injuriarlo.

El intruso frunció el ceno.
—Más tarde —permítame, capitán—, más tarde me llamaron 

rnuchas veces “el imbecil”. Entonces súbitamente el alma se me 
recogía a lo largo de los nervios, y esa sensación de que el alma se 
escondia avergonzada dentro de mi misma carne, me aniquilaba 
todo coraje; sintiendo que me hundía cada vez más y mirando a los 
ojos al que me injuriaba, en vez de tumbarlo de una cachetada, me 
decía: {Se dará cuenta este hombre hasta quê purtto me humilla? 
Luego me iba; comprendía que los otros no hacían más que ter
minar lo que había comenzado mi padre.

—Y ahora —repuso el capitán— <?yo también lo bundo?
—No, hombre, usted no. Naturalmente, he sufrido tanto, que 

ahora el coraje está en mi encogido, escondido. Yo soy mi espec
tador y me pregunto: <>Cuándo saltará mi coraje? Y ése es el acon- 
tecimiento que espero. Algún dia algo monstruosamente estallará 
en mi y yo me convertiré en otro hombre. Entonces, si usted vive, 
iré a buscarle y le escupiré en la cara.

El intruso lo miró sereno.
—Pero no por odio, sino para jugar con mi coraje, que me 

parecerá la cosa más nueva del mundo. .. Ahora, puede usted 
retirarse.

El intruso vaciló un instante. La mirada de Erdosain, intensa
mente agrandada, estaba fija en él. Tomó la valija y salió.

Elsa se detuvo temblorosa ante su esposo.
—Bueno, me voy, Remo... era necesario que esto terminara 

así. |
—Pero, <>tú? . .. <»tú? ...
—<>Y qué querias que hiciese?
—No sé.
—dY entonces? Quedate tranquilo, te pido. Ya te dejé la ropa 

preparada. Cambiate el cuello. Siempre le hacés pasar vergiienza 
a una.

—Pero tú, Elsa... <>tú? <fY nuestros proyectos?
—Ilusiones, Remo... esplendores.
—Si, esplendores. .. pero <>dónde aprendiste 

linda? Esplendores.

—Si, estaba en frio... estoy en frio. —Ahora su mirada se 
había tornado vaga, pero sonreía con la misma sonrisa, extrana, 
alucinada—. Escúchenme. .. esto no tendrá explicación para us- 
tedes, pero yo si le he encontrado la explicación.

Sus ojos brillaban extraordinariamente y su voz enronqueció a 
través del esfuerzo que hizo por hablar.

—Vean... mi vida ha sido horriblemente ofendida.. . horri- 
blemente magullada.

Calló, deteniéndose en un ângulo de la pieza. En su rostro se 
mantenía la sonrisa extrana del hombre que está viviendo un sueno 
peligroso. Elsa, reppntinamente irritada, mordia la punta de su 
panuelo. El capitán, de pie, junto a la valija, aguardaba.

De pronto Erdosain sacó el revólver del bolsiUo y lo arrojó a un 
rincón. La “Browning” desconchó el revoque del muro, golpeando 
pesadamente en el suelo.

—jPara lo que sirve este trasto! —murmuro. Luego, con una 
mano en el bolsillo del saco y la sien apoyada en el muro, habló 
despacio—Si, mi vida ha sido horriblemente ofendida... humi- 
llada. Créalo, capitán. No se impaciente. Le voy a contar algo. 
Quien comenzó este feroz trabajo de humillación fue mi padre. 
Cuando yo tenía diez anos y había cometido alguna falta, me de
cía: “Manana te pegaré”. Siempre era así, manana... <>Se dan 
cuenta?, manana... Y esa noche dormia, pero dormia mal, con 
un sueno de perro, despertándome a media noche para mirar asus- 
tado los vidrios de la ventana y ver si ya era de dia, mas cuando la 
luna cortaba el barrote del ventanillo, cerraba los ojos, diciéndo- 
me: falta mucho tiempo. Más tarde me despertaba otra vez, al sen
tir el canto de los gallos. La luna ya no estaba allí, pero una cla- 
ridad azulada entraba por los cristales, y entonces yo me tapaba 
la cabeza con las sábanas para no miraria, aunque sabia que estaba 
allí... aunque sabia que no había fuerza humana que pudiera 
echarla a esa claridad. Y cuando al fin me había dormido para mu
cho tiempo, una mano me sacudia la cabeza en la almohada. Era 
él que me decía con voz áspera: “Vamos... es hora”. Y mientras 
yo me vestia lentamente, sentia que en el patio ese hombre movia 
la silla. “Vamos”, me gritaba otra vez, y yo, hipnotizado, iba en 
línea recta hacia él: queria hablar, pero eso era imposible ante su 
espantosa mirada. Caía su mano sobre mi hombro obligándome a 
arrodillarme, yo apoyaba el pecho en el asiento de la silla, tomaba 
mi cabeza entre sus rodillas y, de pronto, crueles latigazos me cru- 
zaban las nalgas. Cuando me soltaba, corria llorando a mi cuarto. 
Una vergiienza enorme me hundía el alma en las tinieblas. Porque 
las tinieblas existen aunque usted no lo crea.

Elsa miraba sobresaltada a su esposo. El capitán, de pie, cru
zados los brazos, escuchaba aburrido. Erdosain sonreía con vague- 
dad. Continuo:

—Yo sabia que a la mayoría de los chicos los padres no les pe- 
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es como siempre me dijiste, yo 
queres, nos matamos juntos...

en la súbita pena.

es cierto lo que

en la mesa... me

—No sé.
—<fY nuestra vida quedará siempre deshecha?
—éQué queres? Sin embargo yo fui buena. Después te tomé 

odio. . . pero ?por qué no fuiste también igual?...
—jAh!, sí. .. igual... igual...
Lo aturdia la pena como un gran dia de sol en el trópico. Se le 

caían los párpado.s. Hubiera querido dormir. El sentido de las 
palabras se hundía en su entendimiento con la lentitud de una pie- 
dra en un agua demasiado espesa. Cuando la palabra tocaba en el 
fondo de su conciencia, fuerzas oscuras retorcían su angustia. Y 
durante un instante, en el fondo de su pecho, quedaban flotando 
y estremecidas como en el fangal de un charco, sus hierbajos de 
sufrimiento. Ella continuó con la voz apaciguada por una resig- 
nación interior:

—Ahora es inútil... ahorá yo me voy. <>Por qué no fuiste bue- 
no vos? (jPor qué no trabajaste?

Erdosain tuvo la certidumbre de que en aquel instante Elsa 
era tan desdichada como él, y una piedad inmensa lo hizo caer al 
borde de la silla, aplastada la cabeza sobre el brazo estirado en 
la mesa.

—t Así que te vas? ^De veras que te vas?
—Sí, quiero ver si nuestra vida mejora, «jsabés? Mirá mis ma

nos —y desenguantando la diestra la presentó magullada por los 
frios, mordida por las lejías, picoteada por las agujas de la costura, 
oscurecida por el hollín de las cacerolas.

Erdosain se levaritó, envarado por una alucinación.
Veia a su desdichada esposa en los tumultos monstruosos de las 

ciudades de portland y de hierro, cruzando diagonales oscuras a la 
oblicua sombra de los rascacielos bajo una amenazadora red de ne
gros cables de alta tensión. Pasaba una multitud de hombres de 
negocios protegidos por paraguas. Su carita estaba más pálida que 
nunca, pero ella lo recordaba mientras el aliento de los descono- 
cidos se cortaba en su perfil.

“—<JDonde estará mi muchachito?”
Erdosain interrumpió su proyección de futuro:
—Elsa... ya sabés... vení cuando quietas... podés venir... 

pero decí la verdad, <fme quisiste alguna vez?
Despaciosamente levantó ella los párpados. Sus pupilas se agran- 

daron. La voz llenaba el cuarto de calidez humana. A Erdosain 
le parecia vivir ahora.

—Siempre te quise... ahora también te quiero... nunca, ^por 
qué nunca hablaste como esta noche? Siento que te voy a querer 
toda la vida... que el otro a tu lado es la sombra de un hom- 
bre...

—Alma, mi pobre alma... qué vida la nuestra... qué vida...
Un rizo de sonrisa encrespó dolorosamente los lábios de ella.
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Elsa lo miró ardientemente un instante. Luego, con la voz seria de 
promesas:

—Mirá... esperáme. Si la vida 
vuelvo, {sabés?, y entonces, si vos 
<>Estás contento?

Una ola de sangre subió hasta las sienes del hombre.
—Alma, qué buena sos, alma... dame esa mano —y mientras 

ella, aun sobrecogida, sonreía con timidez, Erdosain se la besó—. 
(>No te enojás, alma?

Ella enderezó la cabeza grave de dicha.
—Mirá Remo... yo voy a venir, sabés?, y si 

decís de la vida... sí, yo vengo. •. voy a venir.
—<>Vas a venir?
—Con lo que tenga.
—<> Aunque seas rica?
—Aunque tenga todos los millones de la tierra, vengo. jTe lo 

juro!
—jAlma, pobre alma! jQué alma la tuya! Sin embargo, vos no 

me conociste... no importa... jah, nuestra vida!
—No importa. Estoy contenta. dTe das cuenta de tu sorpresa, 

Remo? Estás solito, de noche. Estás solo.. . de pronto, cric... la 
puerta se abre... y soy yo... |yo que he venido!

—Estás con un traje de baile... zapatos blancos y tenés un co- 
llar de perlas.

—Y vine sola, a pie por las calles oscuras, buscándote... pero 
vos no me ves, estás solo... la cabeza...

—Decí... hablá. .. hablá. ..
—La cabeza apoyada en la mano 

mirás... y de pronto...
—Te reconozco y te digo: Elsa, dsos vos, Elsa?
—Y yo te contesto: Remo, yo vine, <jte acordás de esa noche? 

Esa nocbe es esta noche y afuera sopla el gran viento y nosotros 
no tenemos frio ni pena. <>Estás contento, Remo?

—Sí, te juro que estoy contento.
—Bueno, me voy.
—dTe vas?
—Sí...
El semblante del hombre se deformó
—Bueno, andate.
—Hasta pronto, mi esposo.
—<>Qué dijiste?
—Te digo esto, Remo. Esperáme. Aunque tenga todos los mi

llones del mundo, yo vuelvo.
—Bueno... entonces adiós... pero dame un beso.
—No, cuando vuelva. • • adiós, mi esposo.
De pronto, Erdosain lanzado por un espasmo sin nombre, la 

cogió brutalmente de las manos por los pulsos.



CAPAS DE OSCURIDAD

{

se detuvo el capitán. Una flojedad in- 
sus dedos. Erdosain sintió que caía y

—Decime: te acostaste con él?
—Soltame, Remo... yo no creia que vos. •.
—Confesá, <>te acostaste o no?
—No.
En el marco de la puerta 

mensa relajó los nervios de 
ya no vio más.

Nunca tuvo conciencia de cómo se arrastró hasta su cama.
El tiempo dejó de existir para Erdosain. Cerró los ojos obede- 

ciendo a Ia necesidad de dormir que reclamaban sus entranas do
loridas. De tener fuerzas se hubiera arrojado a un pozo. Borboto- 
nes de desesperación se apelotonaban en su garganta asfixiándolo, 
y los ojos se le volvieron más sensibles para la oscuridad que una 
llaga a la sal. A instantes rechinaba los dientes para amortiguar 
el crujir de los nervios enrigecidos dentro de su carne que se aban- 
donaba, con flojedad de esponja, a las olas de tinieblas que deyec- 
taban su cerebro.

Tenía la sensación de caer en un agujero sin fondo y apretaba 
los párpados cerrados. No terminaba de descender, [quién sabe 
cuántas léguas de longitud invisible tenía su cuerpo físico, que no 
acababa de detener el hundimiento de su conciencia amontonada 
ahora en un erizamiento de desesperación! De sus párpados caían 
sucesivas capas de oscuridad más densa.

Su centro de dolor se debatia inútilmente. No encontraba en su 
alma una sola hendidura por donde escapar. Erdosain encerraba 
todo el sufrimiento del mundo, el dolor de la negación del mundo. 
<>En qué parte de la tierra podia encontrarse un hornbre que tu- 
viera la piei erizada de más pliegues de amargura? Sentia que no 
era ya un hornbre, sino una llaga cubierta de piei, que se pasmaba 
y gritaba a cada latido de sus venas. Y sin embargo, vivia. Vivia 
simultáneamente en el alejamiento y en la espantosa proximidad 
de su cuerpo. Él ya no era un organismo envasando sufrimientos, 
sino algo más inhumano. .. quizá eso... un monstruo enroscado 
en si mismo en el negro vientre de la pieza. Cada capa de oscu
ridad que descendia de sus párpados era un tejido placentario que 
lo aislaba más y más del universo de los hombres. Los muros cre- 
cían, se elevaban sus hiladas de ladrillos, y nuevas cataratas de 
tinieblas caían a ese cubo donde él yacía enroscado y palpitante 
como un caracol en una profundidad oceânica. No podia reconocer- 
se. .. dudaba que él fuera Augusto Remo Erdosain. Se apretaba 
la frente entre la yema de los dedos, y la carne de su mano le 
parecia extrana y no reconocía la carne de su frente como si estu- 
viera fabricado su cuerpo de dos substancias distintas. <;Quién
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sabe lo que ya había muerto en él? Sólo perduraba para su sensi- 
bilidad una conciencia forastera a lo que le había ocurrido, un 
alma que no tendría el largo de la hoja de una espada y que vibraba 
como una lamprea en el agua de su vida enturbiada. Hasta la con
ciencia de ser, en él no ocupaba más de un centímetro cuadrado 
de sensibilidad. Sí, todo su cuerpo sólo vivia, estaba en contacto 
con la tierra, por un centímetro cuadrado de sensibilidad. El resto 
se desvanecia en la oscuridad. Sí, él era un centímetro cuadrado de 
hornbre, un centímetro cuadrado de existência prolongando con su 
superfície sensible, la incoherente vida de un fantasma. Lo demás 
había muerto en él, se había confundido con la placenta de tinie
blas que blindaba su realidad atroz.

Cada vez más fuerte se hacía en él la revelación de que estaba 
en el fondo de un cubo de portland. [Sensación de otro mundo! 
Un sol invisible iluminaba para siempre los muros, de un anaran- 
jado color de tempestad. El ala de un ave solitaria soslayaba lo ce
leste sobre el rectángulo de los muros, pero él estaria para siempre 
en el fondo de aquel cubo taciturno, iluminado por un anaranjado 
sol de tempestad.

Luego, la capacidad de su vida quedó reducida a aquel centí
metro cuadrado de sensibilidad. Hasta se le hacía "visible” el lati
do de su corazón, y era inútil querer rechazar la espantosa figura 
que lo lastraba en el fondo de aquel abismo, un momento negro y 
otros anaranjado. Con que aflojara un poquito tan sólo su volun- 
tad, la realidad que contenía hubiera gritado en sus oídos. Erdo
sain no queria y queria mirar... pero era inútil... su esposa es
taba allí, en el fondo de una habitación tapizada de azul. El capitán 
se movia en un rincón. Él sabia, aunque nadie se lo había dicho, 
que era un dormitorio diminuto, de forma exagonal y ocupado casi 
enteramente por una cama ancha y baja. No queria miraria a El
sa... no. .. no. .. queria, pero si le hubieran amenazado de 
muerte no por eso hubiera dejado de estar con la mirada fija en el 
hornbre que se desnudaba ante ella.... ante su legítima esposa que 
ahora no estaba con él... sino con otro. Más fuerte que su miedo 
fue su necesidad de más terror, de más sufrimiento, y de pronto, 
ella, que se cubría los ojos con los dedos, corria hacia el hornbre 
desnudo, de piernas tiesas, se apretaba contra él y ya no rehuía 1^ 
cárdenajyrilidad erguida en eLfondo azul.

Erdosain se sintió aplanado en una perfección de espanto. Si 
lo hubieran pasado por entre los rodillos de un laminador, más 
plana no podría ser su vida. <;No quedaban así los sapos que sobre 
la huella trincaba la rueda de la carreta, aplastados y ardientes? 
Pero no queria mirar, tan no queria que ahora veia con nitidez 
cómo Elsa se apoyaba sobre el cuadrado pecho velludo del hom- 
bre, mientras que las manos de él recogían las mandíbulas de la 
mujer para levantar el rostro hacia su boca.

Y de pronto Elsa exclamaba: “Yo también, mi querido. .. yo
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eso fuera suficiente,

en el

Ínterín ocurrían estos sucesos, en el Hospício de las Mercedes, 
Ergueta entraba en lo que él más tarde llamaría “el conocimiento 
de Dios”. Así fue.

Despertó al amanecer en la sala. Un paralelepípedo de luna 
ponía un rectángulo azul en el encalado del muro frente a su cama. 
A través de los barrotes de la ventana abierta se veia el cielo 
encuadrado por el contramarco, un cielo poroso y seco de azul 
como yeso tenido de metileno. En el retículo de los hierros tem- 
blaban los hilos de agua de una estrella.

Ergueta se rasco concienzudamente la nariz, aunque no sentia 
mayor preocupación. Comprendía que se encontraba en la casa de 
los locos, pero ése “era un asunto que no le concernia”.

Le preocupaba si hubieran encalabozado su espíritu, pero el que 
en realidad estaba encarcelado en el manicomio era su cuerpo, su 
cuerpo que pesaba noventa kilos, y que ahora con cierto resque- 
mor inexplicable recordaba que había rodado por los lupanares. Y 
sin poder evitarlo revisaba como un espectáculo oprobioso la vida 
sensual con que se había regodeado. Mas, <fqué tenía que ver su 
.espíritu con tal carnaza furiosa?

Era ésa una realidad tan evidente para su entendimiento, que lo 
.asombró de que los médicos no repararan aún en tal diferencia.

Ergueta se sintió maravillado de su descubrimiento. Él ya no 
era un hombre, sino un espíritu, “sensación pura de alma”, con 
riberas nitidamente recortadas dentro de la carnicera armazón de 
su físico, como las nubes en los espacios infinitos.

Estaba ligeramente alegre. Ya noches anteriores tuvo la certeza 
de que podia apart^rse de su cuerpo, dejarlo abandonado como a 
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de sus cinco peleles cuyas sombras andrajosas temblaban 
muro enrosado.

Tras él la lluvia que entraba por el ventanillo hacía un charco 
en el piso, las preguntas y respuestas se cruzaban en silencio, a 
momentos una arruga enfoscaba la frente del Astrólogo, luego sus 
ojos inmóviles, en su rostro romboidal, asentían con un parpadeo 
lento a una contestación en acuerdo con sus deseos, y así perma- 
neció hasta el amanecer, hora en que, levantándose del baúl, iró
nicamente les volvió la espalda a los cinco munecos que permane- 
cieron en la soledad del cuartujo, bamboleándose bajo la banderola, 
como cinco ahorcados.

Caviló un instante, luego apresuradamente bajó las escaleras, 
dejó el portal, y a grandes pasos se dirigió entre las tinieblas a 
la cochera donde se encontraba Barsut.

Ya no llovía. Las nubes se habían resquebrajado, dejando ver 
en un claro celeste un pedazo amarillo de luna.

un traje. Al descubrirla, esta súbita seguridad le proporcionó un 
miedo liviano. Hasta en determinados momentos tuvo en la epi- 
dermis la sensación que sólo se tocaba con los bordes de su alma, 
de forma que el equilíbrio de su cuerpo próximo a caer, y el de 
su piei, le causaba náuseas. Era como si descendiera a suma velo- 
cidad en un ascensor.

Adernas tenía miedo de tener voluntad de abandonar su cuerpo, 
pues si se lo destruían, (fcómo podría entrar en él? El enfermero 
tenía cara de bellaco, y aunque él le hubiera hablado de unas 
redoblonas para la próxima “reunión”, no se sentia del todo se
guro. Mas pasada esta primera impresión se complacía en creer 
que era un nino débil, lo cual no le impedia reírse desde su cama 
de la comedia con que trataba de tranquilizar sus noventa kilos, 
descontando que él podia ir a donde quisiera... pero no. .. no 
era cuestión de jugar. Su bondad no podia admitir eso. jY qué 
hermoso era sentirse así colmado de caridad! Su misericórdia se 
ensanchaba sobre el mundo, como una nube sobre los techos de 
la ciudad.

Su cuerpo quedaba cada vez más abajo.
Ahora lo veia como en el fondo de un cajón, el sanatorio entre 

los blancos cubos de las casas era otro cubo, las calles azuleaban 
entre sábanas de sombra, las luces verdes de los semáforos del 
F. C. S. lucieron débilmente, y el espacio entró en él como el 
océano en una esponja, mientras el tiernpo dejaba de existir.

Caían las alturas a través de su delicia. Ergueta sentia quietud, 
estancamiento de bondad para sí mismo, por la voluntad de una 
fuerza exterior. Así gozaria el estanque seco con la lluvia que le 
envia el cielo.

De la tierra hacia la cual se volvia su caridad, veia los redon- 
deados bordes verdosos lamidos por el éter azul. Y como no era 
natural permanecer silencioso, sólo atinaba a decir:

—Gracias... gracias, mi Senor.
No experimentaba curiosidad alguna. Su humildad se fortalecia 

en el acatamiento.
En la tersura celeste atisbó de pronto el escalonamiento de un 

roquedal. Una luz de oro banaba el pedrerío a pesar de la noche, 
y lo azul en la distancia caía en profundos barrancos de lomas 
doradas. Ergueta con su_c”erpo restimido «vanzó a pasos pruden-' 
tes, tiesa la pupila fiera en su pertil de gavilán.

Naturalmente, no se sentia tranquilo porque su cuerpo había 
pecado innumerables veces, y porque comprendía que su rostro, a 
pesar de la actual expresión grave, tenía las rayas enérgicas y la 
íiereza de los malevos, que cuando él era 
arrabal y con las patotas.

Pero su espíritu estaba contrito y quizá 
lo que no le impedia decirse:

—<jQué dirá el Senor de mi “pinta”? (fCómo puedo presentar-
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Una sonrisa 
Ergueta calló

una rueda de luz en la

él su

Jesus lo miraba.
nueva agració el rostro de Jesus.

un instante, luego ruborizado murmuró_tfmid_a-_ 
mente:

—jOh! qué bueno que es usted —exclamó enajenado Ergue- 
se ha dignado sonreírme a mi, peca- 

'■ su lado, créame, 
“purrete”. Quisiera adorarlo toda la 

pecaré más, toda la vida

me ante él? —Y al mirarse maquinalmente los botines comprobó 
que estaban deslustrados, lo que acrecentó su confusión—. <fQué 
dirá el Senor de mi “pinta” y de esta cara de burrero y de cafishio? 
Me pregantará de mis pecados... se acordará de todas las maca- 
nas que hice... ,<»y yo qué le voy a contestar?... que no sabia, 
pero (fcómo le voy a decir eso, si él dejó testimonio de ser en 
todos sus profetas?

Nuevamente volvió a examinar sus botines, sucios y descala- 
brados.

—Y me dirá: “Hasta estás hecho un turro... un vago vergon- 
zoso y eso que fuiste a la universidad... Te jugaste a los ‘burros’ 
lo que pudo ser consuelo del huérfano y de la viuda... y enfan- 
gaste en orgias el alma inmortal que yo te di, y arrastrastes a tu 
ángel guardián por los lupanares y él lloraba tras tuyo, mientras 
tu bocaza carnicera se llenaba de abominaciones...” Y lo peor es 
que yo no se lo voy a poder negar. .. <>Cómo le voy a negar el 
pecado? jQué macana, Dios mio!

El cielo era sobre su cabeza una cúpula de yeso azul. Giraban 
en las elípticas remotos planetas como naranjas, v Ergueta miró 
humildemente el pedregal dorado.

De pronto una gran turbación desazpnó su modéstia Levanto 
. la cabeza y a su tzquierda, detenido a diez pasvJrVio al Hijo del 

Hombre.
El Nazareno, cubierto de una túnica celeste, volvia a 

perfil demacrado donde lucía el almendrado ojo sereno.
Ergueta sufrió un gran desconsuelo, no podia arrodillarse, “por

que un bacán conserva siempre la línea” y no se arrodilla frente 
a un ramintero iudín oero sintió que un sollozo le retorcia el 
alma y en silencio extendió los brazos unidos por los dedos hacia 
el dios silencioso.

Sentia que toda su caradura se impregnaba de devoción hacia él.
Así callado lo miraba a Jesús detenido en el roquedal. Los ojos 

de Ergueta se llenaron de lágrimas. Lamentábase de que no hu- 
biese allí alguien con quien golpears<? para demostrarle al Senor 
cuánto lo queria, y~ya el silencio le pareció tan insoportable que 
venciendo el terrible anonadamiento, humildemente suplico:

—Yo quisiera ser diferente, pero no puedo.
Jesús lo miraba.

\ —Créame... me da no sé qué decirle que lo quiero mucho.
Ergueta le volvió la espaiHa, canu... es pasos, luego, volvién- 

dose, se detuvo.
—He cometido todos los pecados y muchas maca... dispara

tes... quisiera arrepentirme y no puedo... quisiera arrodillar- 
me... cierto, besarle los pies a usted, que fue crucificado por 
nosotros... j Ah! si usted supiera todas las cosas que quise de
cirle y se me escapan... y lo quiero sin embargo. dSerá porque 
estamos de hombre a hombre?
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jxclamó enajenado Ergue
ta—. jQué bueno! Usted 
dor... <»Se da cuenta usted? Ha sonreído. A 
me siento un muchacho, un 
vida, ser su guardoesnalda. Ahora no 
voy a pensar en usted, y pobre del que dude de usted... le 
rompo el alma...

Jesús lo miraba.
Entonces Ergueta, queriendo ofrecer lo mejor de si mismo, dijo: 
—Yo me arrodillo ante usted. —Avanzó unos pasos y llegando 

frente a Jesús inclinó la cabeza, apoyó una rodilla en el pedregal 
dorado, iba a prosternarse cuando Jesús avanzó su mano tala- 
drada, la apoyó en su hombro, y dijo:

—Vente. Sígueme siempre y no peques más, porque tu alma 
es hermosa como la de los ángeles que alaban al Senor.

Quiso hablar, pero ya el vacío y el silencio lo rodeaban verti
ginosamente. Ergueta comprendió que había entrado en el cono- 
cimiento de Dios. Ello era bien claro, porque al volverse a unas 
voces que sonaban en la sala oscura, un loco mudo de nacimiento 
exclamó, mirándolo con extraneza: t

—Parece que venís del cielo.
Ergueta lo miró asombrado.
—Si, porque, como los santos, tenés 

cabeza.
Ergueta, suavemente atemorizado, se apoyó en el muro.
Un loco tuctn qUe hasta entonces permanecia callado, exclamó: 
—Milagros... vos hacés milagros. Al mudo le devolviste el 

habla.
La conversación despertó a un tercer poseído, que se pasaba 

los dias matando imaginários piojos entre sus callosos dedos des
gastados, y el barbudo, volviendo su cara pálida, dijo:

—Vos viniste a resucitar a los muertos...
—Y a darle la vista a los ciegos —interrumpió el mudo.
—Y también a los tuertos —aseguró el loco a quien faltaba 

ojo—, porque ahora veo de este lado.
El mudo, sosteniendo su busto con los dos brazos apoyados en 

el colchón, continuó:
—Pero vos no sos vos, sino Dios que está en tu cuerpo.
Ergueta, anonadado, aseveró:
—Es cierto, hermanos... no soy yo... sino Dios que está en 

mi... <>Cómo podría yo, miserable burdelero. hacer milagros?
Entonces, el matador de piojos, sentándose a la orilla de'la 

cama y hamacando sus pies desnudos, insinuó:



EL SUICIDA • retornaria jamás, 
con todas las per-

Erdosain permaneció a los pies de la Coja quizá una hora. Las 
anteriores emociones se disolvían en su actual modorra. Sentíase
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—({Por qué no hacés otro milagro?
—Yo no vine a eso, sino a predicar el verbo del Dios Vivo.
EI matador de piojos recogió un pie sobre su rodilla y malé

volamente insistió:
—Debías haçer un milagro.
El mudo coloco su almohada en el piso de la sala y sentándose 

encima de ella, dijo:
—Yo no hablo más.
Ergueta se apretó las sienes, aturdido de lo que veia. Medito 

amablemente el tuerto:
—Sí, vos debías resucitar ese muerto.
—jSi no hay ningún muerto aqui!

- El tuerto avanzó cojeando hasta Ergueta, lo tomó de un brazo 
y casi arrastrándolo lo llevó hasta una cama frontera, donde yacía 
inmóvil un hombrecito de cabeza redonda y nariz enorme.

El mudo se acerco apretando los lábios.
—<{No ves que está muerto?
—Se murió esta tarde —rezongó el tuerto.
—Les digo que ese hombre no está muerto —exclamó irritado 

Ergueta, convencido de que los otros lo burlaban, pero el matador 
de piojos salto de su lecho, se acercó a la otra cama, inclinóse sobre 
el hombrecito de cabeza redonda y de tal forma ernpujó el cuerpo 
inmóvil que éste, al caer, resonó opacamente en el piso de la sala, 
quedando entre Ias dos camas con las piernas hacia arriba, seme- 
jante a la horqueta de un árbol recién podado.

—({Viste que está muerto?
Los cuatro locos permanecían consternados en torno de hnr- 

queta, recuadrados por el celeste rectángulo de luna, con los canTi- 
sones inflados por el viento.

—({Viste que está muerto? —repitió el barbudo.
—Hacé un milagro —suplico el tuerto—. ({Cómo vamos a creer 

en É1 si vos no hacés un milagro? ({Qué te cuesta hacerlo?
El mudo, inclinando repentinamente la cabeza, le hacia senales 

de aquiescência a Ergueta.
Gravemente se inclinó sobre el cadáver, iba a pronunciar las 

palabras de Vida, mas súbitamente los muros de la sala giraron 
los planos del cubo ante sus ojos, un viento oscuro aulló en sus 
orejas y otra vez tuvo tiempo de ver los tres locos recuadrados 
por el celeste rectángulo de luna, con los camisones inflados por el 
viento, mientras que él resbalaba por una tangente que cortaba el 
girante torbellino de tinieblas, en la inconsciência.

extrano a todo lo ocurrido en el transcurso del dia. La angustia y 
la malevolência se endurecían en su pecho como el fango bajo el 
sol. Permanecia, sin embargo, inmóvil, sometido al poder de la 
somnolencia oscura que se desprendia de su cansancio. Pero su 
frente se arrugaba. Y a través de la niebla y de la oscuridad crecia 
su otra desesperación, el temor sin esperanza de verse perdido 
como un fantasma a la orilla de un dique de granito. Las aguas 
grises trazaban franjas de distinta altura que corrían en opuesta 
dirección. Chalupas de hierro llevaban borrosas gentes hacia remo
tos emporios. Habían allí, además, una mujer acicalada como una 
cocotte, con un barboquejo de diamantes y que apoyaba los codos 
en la mesa de una taberna y se apretaba las mejillas entre los 
dedos enjoyados. Y mientras ella hablaba, Erdosain se rascaba la 
punta de la nariz. Mas como esta actitud no era explicable, Erdo
sain recordo que habían aparecido cuatro mocitas con el vestido 
hasta las rodiUas y el pelo amarillo desgrenado en torno de sus 
caras caballunas. Y las cuatro mocitas, al pasar a su lado, alargaron 
un platillo. Fue entonces cuando Erdosain se preguntó: “^Es po- 
sible que puedan alimentarse haciendo sólo eso?” Entonces la 
estrella, la cocotte, que bajo la barbilla tenía una papada de bri- 
llantes, le respondió que sí, que las cuatro mocitas vivian limos- 
neando, y comenzó a hablar de un príncipe ruso, con su voz más 
femenina, cuyo género de vida, aunque ella tratab^ de aparejarlo, 
no condecía con el que llevaban las cuatro mocitas. Y reciente- 
mente entonces Erdosain pudo explicarse satisfactoriamente por 
qué razón se rascaba la punta de la nariz mientras la preciosa 
hablaba.

Mas su tristeza creció cuando vio la silenciosa gente, volver la 
cabeza, subir a los vagones de un convoy largo, que tenía todas 
las persianas bajas. Nadie preguntaba por itinerários ni estaciones. 
A veinte pasos de allí, un desierto de polvo extendía su confín 
oscuro. No se divisaba la locomotora, pero sí escuchó el doloroso 
rechinar de las cadenas al aflojarse los frenos. Podia correr, el 
tren se deslizaba despacio, alcanzarlo, trepar por la escalerilla y 
quedarse un instante en la plataforma del último vagón, viendo 
cómo el convoy adquiria velocidad. Erdosain estaba aún a tiempo 
para alejarse de esa soledad gris sin ciudades oscuras... pero 
inmovilizado por su enorme angustia, quedóse allí mirando con 
un sollozo detenido en la garganta, el último vagón con las venta- 
nillas rigurosamente cerradas.

Cuando lo vio entrar en la curva de los entrerrieles que cubría 
la muralla de niebla, comprendió que se había quedado solo para 
siempre en el desierto de ceniza, que el tren no 
que siempre continuaria deslizándose taciturno, < 
sianas de sus vagones estrictamente cerradas.

Lentamente retiró el rostro de las rodillas de Hipólita. Había 
dejado de llover. Sus piernas estaban heladas, le dolían las articu-
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manana fue don Gae- 
a lo habíamos dejado. La at- 
allá en el fondo, en el lomo 

se filtraba por

El primero en entrar a la librería esa 
tano. Yo le segui. Todo estaba como 1 
mósfera con un relente de moho, y t— . 
de cuero de los libros una mancha de sol que 

el tragaluz.Me dirigi a la cocina. La brasa se había extinguido, aún húme- 
da de agua, con la que hiciera un charco al lavar los platos Dío 

Fetente.Y fue el último dia que trabajé alií.

Después de lavar los platos, de cerrar las puertas y abrir los pos
tigos, me recosté en el lecho, porque hacía frio.

Sobre la tapia, el sol enrojecía oblicuamente los ladrillos.
Mi madre cosia en otra habitación y mi hermana preparaba 

sus lecciones. Me dispuse a leer. Sobre una 
dar del lecho, tenía las siguientes obras:

“Virgen y Madre” de Luis de Vai, “Electrotécnica” de Bahia 
y un “Anticristo” de Nietzsche. “Virgen y Madre”, cuatro volú- 
rnenes de 1.800 páginas cada uno, me lo había prestado una 
vecina planchadora.

Ya cómodamente acostado, observé con displicência “Virgen y 
Madre”. Evidentemente, hoy no me encontraba dispuesto a la 
lectura del novelón truculento y entonces decidido cogí la “Electro
técnica” y me puse a estudiar la teoria del campo magnético 
giratorio.

Leia despacio y con satisfacción. Pensaba, ya interiorizado de 
la complicada explicáción acerca de las cortientes polifásicas:

—Es sintoma de una inteligência universal poder regalarse con 
distintas bellezas —y los nombres de Ferranti y Siemens Halscke 
resonaban en mis oídos armoniosamente.

Pensaba:
—Yo también algún dia podré decir ante un congreso de inge- 

nieros: “Si, senores. . . las corrientes electromagnéticas que genera 
el sol, pueden ser utilizadas y condensadas”. jQué bárbaro, pri
mero condensadas, después utilizadas! —diablo, ?cómo podrían 
condensarse las corrientes electromagnéticas del soí?

Sabia por noticias científicas que aparecen en distintos perió
dicos, que Tesla, el mago de la electricidad, había ideado un con
densador del rayo.

Así sonaba hasta el anochecer, cuando en la habitación contí
gua escuché la voz de la senora Rebeca Naidath, amiga de mi madre.

—jHola! (>Cómo está, frau Drodmanf ^Cómo está mi hijita?
Levanté la cabeza del libro para escuchar.
La senora Rebeca pertenecía al rito judio. Su alma era tuin,
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frau? hasta la hermosa sopera se rompió. Yo tenía miedo y co
mo me fui, él vino y pum, pum, se daba tremendos punetazos 
en el pecho... jQué cosa horrible! y me gritó cosas que nun
ca, frau, me gritó: ‘jCochina, quiero lavarme las manos con tu 
sangre!’

Se oía suspirar profundamente a la senora Naidath.
Los percances de la mujer me divertían. En tanto hacía el lazo 

de mi corbata, me imaginaba sonriendo al grandullón de su ma
rido, un canoso polaco, con nariz de cacatua, vociferando tras 
dona Rebeca.

El senor Josías Naidath .era un hebreo más generoso que un 
etman del siglo de Sobiezki. Hombre raro., Detestaba a los judios 
hasta la exasperación, y su antisemitismo grotesco se exteriorizaba 
en un léxico fabuloso por lo obsceno. Natural su odio era colectivo.

Amigos especuladores le habían enganado muchas veces, pero 
no queria convencerse de ello y en su casa, para desesperación de 
la senora Rebeca, siempre podían encontrarse inmigrantes alerna- 
nes gordos y aventureros de miserable traza, que se hartaban en 
torno de la mesa con chucrut y salchicha, y que reían con gruesas 
carcajadas, moviendo los inexpresivos ojos azules.

El judio les protegia hasta que encontraban trabajo, valiéndose 
de las relaciones que como pintor y francmasón tenía. Algunos le 
robaron; hubo un pillastre que del dia a la noche desapareció de 
una casa de refacción llevándose escaleras, tablones y pinturas.

Cuando el senor Naidath supo que el sereno, su protegido, se 
había despachado en tal forma, puso el grito en el cielo. Parecia • 
el dios Thor enfurecido... mas no hizo nada.

Su esposa era el prototipo de la judia avara y sórdida.
Recuerdo que cuando mi hermana era más pequena, estaba un 

dia de visita en su casa. Con candidez admiraba un hermoso ci- 
ruelo cargado de fruta en sazón, y como es lógico, apetecia la 
fruta y la pedia con palabras tímidas.

Entonces la senora Rebeca le reprendió:
—Hijita... Si tenés ganas de comer ciruela, podes comprar 

toda la que quieras en el mercado.
—Sírvase el té, senora Naidath.
La judia continuaba narrando lamentosamente:
—Después me gritaba, y todos los vecinos oían, frau\ me gri- 

taba: “Hija de carnicero, judia, judia cochina, protectora de tu 
hijo”. Como si él no fuera judio, como si Maximito no fuera 
su hijo.

Efectivamente, la senora Naidath y el cernícalo de Maximito 
se entendían admirablemente para enganarlo al francmasón y son- 
sacarle dinero que gastaban en tonterías, complicidad de la que era 
sabedor el senor Naidath, y que sólo mentándola le sacaba de sus 
casillas.

Maximito, origen de tantas desavenencias, era un badulaaue de

porque su cuerpo era pequeno. Caminaba como una foca y escu- 
drinaba como un águila. .. Yo la detestaba por ciertas trastãdas 
que me había hecho.

—^Silvio no está? Tengo que hablarle. —En un santiamén 
estuvo en la otra habitación.

—jHola! (jCómo le va, frau, qué hay de nuevo?
—<?Tú sabes mecânica?
—Claro... Algo sé. (jNo le ensenaste, mamá, la carta de Ri- 

caldoni?
Efectivamente, Ricaldoni me había felicitado por algunas com- 

binaciones mecânicas absurdas que yo había ideado en mis horas 
de vagancia.

La senora Rebeca dijo:
—Si, ya la vi. Toma —alcanzándome un diário en cuya página 

su dedo de una orlada de mugre senalaba un aviso, comentó:
—Mi marido me dijo que viniera y te avisara. Lee.
Con los punos en las caderas echaba el busto hacia mí. Se 

tocaba con un sombrerito negro cuyas plumas desbarbadas col- 
gaban lamentables. Sus pupilas negras me inspeccionaHan irónica
mente el rostro, y a momentos, apartando una mano de la cadera, 
se rascaba con los dedos la encorvada nariz.

Lei:Se necesitan aprendices para mecânicos de aviación. Dirigirse 
la Escuela Militar de Aviación. Palomar de Caseros.
—Si, tomas el tren a La Paternal, le dices al guarda que te 

baje en La Paternal, tomas el 88. Te deja en la puerta.
—Si, andá hoy, Silvio, es mejor —indicó mi madre sonriendo 

esperanzada. Ponéte la corbata azul. Ya está planchada y le cosi 
el forro.De un salto me planté en mi cuarto y en tanto trajeaba, escu- 
ché a la judia que narraba con voz lamentosa una rina con su 
marido.—iQué cosa, frau Drodmanl Vino borracho, bien borracho. 
Maximito no estaba, había ido a Quilmes a ver un trabajo de pin
tura. Yo estaba en la cocina, salgo afuera, y me dice mostrándome 
el puno así:‘La comida, pronto... t Y el canalla de tu hijo por qué no 
vino a la obra?’ Qué vida, frau, qué vida. Voy a la cocina y ligè- 
rito prendo el gas. Pensaba que si venía Maximito iba a suceder 
un bochinche, y temblaba, frau. [Dios mio! Ligerito traigo el sartén 
con el hígado y huevos fritos en manteca. Porque a él no le gusta 
el aceite. Y lo hubiera visto, frau, abre los ojos grandes, frunce la 
nariz y me dice:‘Perra, esto está podrido’, y eran frescos los huevos. [Qué 
vida, frau, que vida...! Toda la cama de huevos y manteca. Yo 
corri hasta la puerta y él se levanto, agarró los platos y los tiraba 
contra el suelo. Qué vida. Hasta la hermosa sopera, <«se acuerda,
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sar de su parquedad, sabiendo casi tanto como antes de intérro- 
garle, le di las gracias y emprendí el camino.

Entonces el viejo me gritó:
—Diga, nino, <>no tiene diez centavos?
Pensé en beneficiário, mas reflexionando rápidamente, me dije 

que si Dios existia podría ayudarme en mi empresa como yo lo 
hacía con el viejo y no sin secreta pena me acerqué para entre- 
garle una moneda.

Entonces el andrajoso fue más explícito. Abandonó el bulto y 
con tembloroso brazo extendido hacia la oscuridad senaló:

—Vea, nino... siga derechito, derechito y a la izquierda está 
el casino de los oficiales.

Caminaba.
El viento removia los fóllajçs reseco>>de los eucaliptos,j-y cor- 

tándose en los troncos y los altos hilos del telégrafo, silbaba 
dilulante.

Cruzando el fangoso camino) palpando los alambres de los 
cercos, y cuando lõ^pêfmítfíTIã dureza del terreno rápido, llegué 
al edificio que el viejo ubicara a la izquierda con el nombre 
de casino.

Indeciso, me detuve. jjLlamaría? Tras de las barandas del 
chalet frente a la puerta no había ningún soldado de guardia.

Subi tres escalones, y audazmente —así pensaba entonces— me 
interné en un estrecho corredor de madera, material de que estaba 
construído todo el edificio, y me detuve frente a la puerta de 
una oblonga habitación, cuyo centro ocupaba una mesa.

En derredor de ella, tres oficiales, uno recostado en un sofá 
junto al trinchante, otro de codos en Ia mesa, y un tercero con 
los pies en el aire, pues apoyaba el respaldar de la silla en el 
muro, conversaban con displicência frente a cinco botellas de co
lores distintos.

—^Qué quiere usted?
—Me he presentado, senor, por el aviso.
—Ya se llenaron las vacantes.
Objeté, sumamente tranquilo, con una ^erenidad que me nacía 

de la poca suerte: -----
—Caramba, es una lástima,'porque yo que soy médio inven- 

tor, me hubiera encontrado en mi ambiente. _
—dY qué ha inventado usted? Pero entre, siéntese —habló 

un capitán incorporándose en el sofá.
Respondi sin inmutarme:
—Un senalador automático de estrellas fugaces, y una máquina 

de escribir en caracteres de imprenta lo que se le dieta. Aqui 
tengo una carta de felicitación que me ha dirigido el físico Ri- 
caldoni.

No dejaba de ser curioso esto para los tres oficiales aburridos, 
y de pronto comprendí que les había interesado.

veintiocho anos, que se avergonzaba de ser judio y tener la profe- 
sión de pintor.

Para disimular su condición de obrero, vestia como un senor, 
gastaba lentes y de noche antes de acostarse se untaba las manos 
con glicerina.

De sus barrabasadas yo conocía algunas sabrosísimas.
Cierta vez cobró clandestinamente un dinero debitado por un 

hostelero a su padre. Tendría entonces veinte anos y sintiéndose 
con aptitudes de músico, invirtió el importe en un arpa magnífica 
y dorada. Maximito explicó, por sugerencia de su madre, que había 
ganado unos pesos con un quinto de lotería, y el senor Naidath 
no dijo nada, pero escamado miró de reojo el arpa, y los culpables 
tembíaron como en el paraíso Adán y Eva cuando los observó
Jehová.

Pasaron los dias. En tanto, Maximito tafíía el arpa y la vieja 
judia se regoeijaba. Estas cosas suelen suceder. La senora Rebeca 
decía a sus amistades que Maximito tenía grandes condiciones de 
arpista, y la gente, después de admirar el arpa en un rincón del 
comedor, decía que sí.

Sin embargo, a pesar de su generosidad, el sefior Josías era un 
hombre prudente ciertas veces y pronto se hizo cargo por qué 
trapacería era dueno del arpa el magnânimo Maximito.

En este caso, el senor Naidath, que tenía una fuerza espantosa, 
estuvo a la altura de las circunstancias, y como recomienda el 
salmista, habló poco y obró mucho.

Era sábado, pero al senor Josías, importábale un ardite el pre- 
cepto mosaico, a vía de prólogo sacudió dos puntapiés al trasero 
de su mujer, cogió a Maximito del cuello y después de quitarle 
el polvo lo condujo a la puerta de calle, y a los vecinos que en 
mangas de camisa se divertían inmensamente con el barullo, desde 
la ventana del comedor les arrojó el arpa a Ias cabezas.

Esto ameniza la vida, y por eso la gente decía del judio:
—;Ah! el senor Naidath... es una buena persona.
Terminado de acicalarme, salí.
—Bueno, hasta luego, frau, saludos a su esposo y a Maximito.
—<>No le das las gracias? —interrumpió mi madre.
—Ya se las di antes.
La hebrea levantó los ojillos envidiosos de las rebanadas de 

pan untadas de manteca y con flojedad me estrechó las manos. 
Ya reaccionaban en ella los deseos de verme fracasado en mis 
gestiones.

Anocheciendo, llegué al Palomar.
Al preguntarle por él, un viejo que fumaba sentado en un 

bulto, bajo el farol verde de la estación, con un mínimo gasto de 
gestos, me indicó el camino entre las tinieblas.

Comprendí que me las había con un indiferente; no quise abu-
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Los diversos y exagerados rumores desparramados con motivo de 
la conducta que observé en companía de Rigoletto, el jorobadito, 
en la casa de la senora X, apartaron en su tiempo a mucha gente 
de mi lado.

Sin embargo, mis singularidades no me acarrearon mayores des
venturas, de no perfeccionarlas estrangulando a Rigoletto.

Retorcerle el pescuezo al jorobadito ha sido de mi parte un 
acto más ruinoso e imprudente para mis intereses, que atentar 
contra la existência de un benefactor de la humanidad.

Se ha echado sobre mí la policia, los jueces y los periódicos. 
Y ésta es la hora en que aún me pregunto (considerando los ri
gores de la justicia) si Rigoletto no estaba llamado a ser un ca- 
pitán de hombres, un genio, o un filántropo. De otra forma no se 
explican las crueldades de la ley para vengar los fueros de un 
insigne piojoso, al cual, para pagarle de su insolência, resultaran 
insuficientes todos los puntapiés que pudieran suministrarle en 
el trasero, una brigada de personas bien nacidas.

No se me oculta’que sucesos peores ocurren sobre el planeta, 
pero ésta no es una razón para que yo deje de mirar con angustia 
las leprosas paredes del calabozo donde estoy alojado a espera 
de un destino peor.

Pero estaba escrito que de un 
tas dificultades.

Recuerdo (y esto a via de información para los aficionados a 
la teosofia y la metafísica) que desde mi tiema infanda me 11a- 
maron la atención los contrahechos. Los odiaba al tiempo que me 
atraían, como detesto y me llama la profundidad abierta bajo la 
balconada de un noveno piso, a cuyo barandal me he aproximado 
más de una vez con el corazón temblando de cautela y delicioso 
pavor. Y así, como frente al vacío no puedo sustraerme al terror 
de imaginarme cayendo en el aire con el estômago contraído en 
la asfixia del desmoronamiento, en presencia de un deforme no 
puedo escapar al nauseoso pensamiento de imaginarme corcova
do, grotesco, espantoso, abandonado de todos, hospedado en una 
perrera, perseguido por traíllas de chicos feroces que me clava- 
rían agujas en la giba...
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metiera zurrarle la badana
de un mal golpe. É1 continuaba observando 

Volviendo
reprocho, es

a rociar de petróleo

padecido mucho. No negaré que dichos padecimientos han 
trado su origen en mi exceso 
cuando me encontraba frente 
el matiz del color que tenían sus
que no me he equivocado nunca. Por el alma del hombre he visto

de la senora X, en 
miembro inscripto 

podría afirmarlo

me colocan mis irre- 
igual distancia de mentira e in- 

j un canalla mons
truoso, basando esta afirmación en mi jovialidad al comentar cier- 
tos actos en los que he intervenido, como si la jovialidad no fuera 
precisamente la prueba de cuán excelentes son las condiciones de 
mi carácter y qué comprensivo y tierno al fin y al cabo.
' Por otra parte, si hubiera que tamizar mis actos, ese tamiz a 
emplearse debería llamarse Sufrimiento. Soy un hombre que ha

encon- 
de sensibilidad, tan agudizada que 
a alguien he creído percibir hasta 

pensamientos, y, lo más grave es 
44 4 4 4 - -

pasar el rojo del odio y el verde del amor, como a través de la 
cresta de una nube los rayos de luna más o menos empalidecidos 
por el espesor distinto de la tnasa acuosa. Y personas hubo que 
me han dicho:

—dRecuerda cuando usted, hace tres anos, me dijo que yo 
pensaba en tal cosa? No se equivocaba. —He caminado así, entre 
hombres y mujeres, percibiendo los furores que encrespaban sus 
instintos y los deseos que envaraban sus intenciones, sorpren- 
diendo siempre en las laterales luces de la pupila, en el temblor 
de los vértices de los lábios y en el erizamiento casi invisible de 
la piei de los párpados, lo que anhelaban, retenían o sufrían. Y 
jamás estuve más solo que entonces, que cuando ellos y ellas eran 
transparentes para mí.

De este modo, involuntariamente, fui descubriendo todo el 
sedimento de bajeza humana que encubren los actos aparente
mente más leves, y hombres que eran buenos y perfectos para 
sus prójimos, fueron, para mí, lo que Cristo llamó sepulcros enca- 
lados. Lentamente se agrió mi natural bondad convirtiéndome en 
un sujeto taciturno e irónico. Pero me voy apartando, precisa
mente, de aquello a lo cual quieto aproximarme y es la relación 
del origen de mis desgracias. Mis dificultades nacen de haber 
conducido a la casa de la senora X al infame corcovado.

En la casa de la senora X yo “hacía el novio” de una de las 
ninas. Es curioso. Fui atraído, insensiblemente, a la intimidad 
de esa familia por una hábil conducta de la senora X, que pro- 
cedió con un determinado exquisito tacto y que consiste en ne
gamos un vaso de agua para poner a nuestro alcance, y como 
quien no quiere, un frasco de alcohol. Imagínense ustedes lo que 
ocurriría con un sediento. Oponiéndose en palabras a mis deseos. 
Incluso, hay testigos. Digo esto para descargo de mi conciencia. 
Más aún, en circunstancias en que nuestras relaciones hacían pre
ver una ruptura, yo anticipé seguridades que escandalizaron a 
los amigos de la casa. Y es curioso. Hay muchas madres que adop- 
tan este temperamento, en la relación que sus hijas tienen con 
los novios, de manera que el incauto —si en un incauto puede 
admitirse un minuto de lucidez— observa con terror que ha lle- 
vado las cosas mucho más lejos de lo que permitia la conveniên
cia social.

Y ahora volvamos al jorobadito para deslindar responsabilida
des. La primera vez que se presentó a visitarme en mi casa, lo hizo 
en casi completo estado de ebriedad, faltándole el respeto a una 
vieja criada que salió a recibirlo y gritando a voz en cuello de
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Es terrible. .., sin contar que todos los contrahechos son seres 
perversos, endemoniados, protervos..de manera que al estran
gulado a Rigoletto me creo con derecho a afirmar que le hice 
un inmenso favor a la sociedad, pues he librado a todos los cora- 
zones sensibles como el mio de un espectáculo pavoroso y repug
nante. Sin anadir que el jorobadito era un hombre cruel. Tan 
cruel que yo me veia obligado a decirle todos los dias:

—Mirá, Rigoletto, no seas perverso. Prefiero cualquier cosa 
a verte pegándole con un látigo a una inocente cerda. ^Qué te 
ha hecho la marrana? Nada. (>No es cierto que no te ha hecho 
nada?...

—<;Qué se le importa?
—No te ha hecho nada, y vos contumaz, obstinado, cruel, des- 

fogas tus furores en la pobre bestia...
—Como me embrome mucho la voy a rociar de petróleo a la 

chancha y luego le prendo fuego.
Después de pronunciar estas palabras, el jorobadito descargaba 

látigazos en el crinudo lomo de la bestia, rechinando los dientes 
como un demonio de teatro. Y yo le decía:

—Te voy a retorcer el pescuezo, Rigoletto. Escuchá mis pa- 
ternales advertências, Rigoletto. Te conviene...

Predicar en el desierto hubiera sido más eficaz. Se regocijaba 
en contravenir mis ordenes y en poner en todo momento en 
evidencia su temperamento sardónico y feroz. Inútil era que pro- 

o hacerle salir la joroba por el pecho 
' > una conducta impura, 

a mi actual situación diré que si hay algo que me 
haber recaído en la ingenuidad de confesar semejan- 

tes minúcias a los periodistas.
Creia que las interpretarían, 

mi reputación menoscabada, pues
mas heme aqui ahora abocado a 

> esa gentuza lo que menos ha 
escrito es que soy un demente, afirmando con toda seriedad que 
bajo la trabazón de mis actos se descubren las características 
de un cínico perverso.

Ciertamente, que mi actitud en la casa 
companía del jorobadito, no ha sido la de un 
en el almanaque de Gotha. No. Al menos no 
bajo mi palabra de honor.

Pero de este extremo al otro, en el que 
ductibles enemigos, media una 
comprensión. Mis detractores aseguran que soy

si la jovialidad

protervos..de


lo

f
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no deben fal-

me permita sus

la cu- 
a él; y

hermosa novia^ aunque no estaba muy seguro de ser querido por 
ella, a lo cual el desconocido, a quien bauticé en mi fuero interno 
con el nombre de Rigoletto, me contesto después de escuchar con 
sentenciosa atención mis palabras:

—No sé por qué se me ocurre que usted es de la estofa con 
que se fabrican excelentes cornudos —y antes que tuviera tiempo 
de sobreponerme a la estupefacción que me produjo su extra
ordinária insolência, el cacaseno continuo—: Pues yo nunca he 
tenido novia, créalo, caballero... le digo la verdad...

—No lo dudo —repliqué sonriendo ofensivamente—, no 
dudo...

—De lo que me alegro, caballero, porque no me agradaria te- 
ner un incidente con usted...

Mientras él hablaba yo vacilaba si levantarme y darle un pun- 
tapié en la cabeza o tirarle a la cara el contenido de mi pocillo 
de café, pero recapacitándolo me dije que de promoverse un 
altercado allí, el que llevaría todas las de perder era yo, y cuando 
me disponía a marcharme contra mi voluntad porque aquel sapo 
humano me atraía con la inmensidad de su desparpajo, él, obse- 
quiándome con la más graciosa sonrisa de su repertório que dejaba 
al descubierto su amarilla dentadura de jumento, dijo:

—Este reloj pulsera me cuesta veinticinco pesos...esta cor- 
bata es inarrugable y me cuesta ocho pesos..<jve estos boti- 
nes?, treinta y dos pesos, caballero. ^Puede alguien decir que 
soy un pelafustán? jNo, senor! <>No es cierto?

-—j Claro que sí!
Guinó arduamente los ojos durante un minuto, luego moviendo 

la cabeza como un osezno alegre, prosiguió interrogador y afir
mativo simultaneamente:

—Qué agradable es poder confesar sus intimidades en público, 
?no le parece, caballero? <>Hay muchos en mi lugar que pueden 
sentarse impunemente a la mesa de un café y entablar una amable 
conversación con un desconocido como lo bago yo? No. Y, <jpor 
qué no hay muchos, puede contestarme?

—No sé...
—Porque mi semblante respira la santa honradez.
Satisfechísimo de su conclusión, el bufoncillo se restregó las 

manos con satânico donaire, y echando complacidas miradas en 
redor prosiguió:

—Soy más bueno que el pan francês y más arbitrário que una 
prenada de cinco meses. Basta mirarme para comprender de inrne- 
diato que soy uno de aquellos hombres que aparecen de tanto 
en tanto sobre el planeta como un consuelo que Dios ofrece a los 
hombres en pago de sus penúrias, y aunque no creo en la santí- 
sima Virgen, la bondad fluye de mis palabras como la piei del 
Himeto.

manera que hasta los viandantes que pasaban por la calle podían 
escucharle:

—(iY dónde está la banda de música con que debían festejar 
mi hermosa presencia? Y los esclavos que tienen que ungirme de 
aceite, ^dónde se han metido? En lugar de recibirme jovencitos 
con orinales, me atiende una vieja desdentada y hedionda. Y ésta 
es la casa en la cual usted vive? —y observando las puertas recién 
pintadas, exclamó enfáticamente—: jPero esto no parece una casa 
de familia sino una ferretería! Es simplemente asqueroso. <>Cómo 
no han tenido la precaución de perfumar la casa con esencia de 
nardo, sabiendo que iba a venir? <fNo se dan cuenta de la pesti
lência de aguarrás que hay aqui?

çjReparan ustedes en la catadura del insolente que se había po- 
sesionado de mi vida?

Lo cual es grave, senores, muy grave.
Estudiando el asunto recuerdo que conocí al contrahecho en 

un café; lo recuerdo perfectamente. Estaba yo sentado frente a 
una mesa, meditando, con la nariz metida en mi taza de café, 
cuando, al levantar la vista distingui a un jorobadito que con los 
pies a dos cuartas del suelo y en mangas de camisa, observábame 
con toda atención, sentado del modo más indecoroso del mundo, 
pues había puesto la silla al revés y apoyaba sus brazos en el 
respaldo de ésta.

Como hacía calor se había quitado el saco, y así descaradamente 
en cuerpo de camisa, giraba sus renegridos ojos saltones sobre 
los jugadores de biliar. Era tan bajo que apenas si sus hombros 
se ponían a nivel con la tabla de la mesa. Y, como les contaba, 
alternaba la operación de contemplar la concurrencia, con la no 
menos importante de examinar su reloj pulsera, cual si la hora 
que éste marcara le importara mucho más que la senalada en el 
gigantesco reloj colgado de un muro del establecimiento.

Pero, lo que causaba en él un efecto extrano, además de la con
sabida corcova, era la cabeza cuadrada y la cara larga y redonda, 
de modo que por el cráneo parecia un mulo y por el semblante 
un caballo.

Me quedé un instante contemplando al jorobadito con 
riosidad de quien mira un sapo que ha brotado frente 
éste, sin ofenderse, me dijo:

—Caballero, (jserá tan amable usted que 
fósforos?

Sonriendo, le alcancé mi caja; el contrahecho encendió su ci
garro medio consumido y después de observarme largamente, 
dijo:

—iQué buen mozo es usted! Seguramente que 
tarle novias.

La lisonja halaga siempre aunque salga de la boca de un joro- 
bado, y muy amablemente le contesté que sí, que tenía una muy 
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y darle dos

mí no me ha dado

sando mis intenciones. A veces, cuando la incertidumbre 
hacía insoportable, estallaba casi en estas indirectas:

—Las amigas no hacen sino preguntarme cuándo se casan uste- 
des, y yo <íqué les voy a contestar? Que pronto—. O si no: —Se-
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hizo experimentar con su frialdad sonriente el peso de su autori- 
dad. Sin poder concretar en qué consistia el dominio que ejercía 
sobre mí, éste se traducía como la presión de una atmosfera sobre 
mi pasión. Frente a ella me sentia ridículo, inferior, sin saber 
precisar en qué podia consistir cualquiera de ambas cosas.

De más está decir que nunca me atrevi a besarla, porque se 
me ocurría que ella podia considerar un ultraje mi caricia. Eso 
si, mc era más fácil imaginármela entregada a las caricias de otro, 
aunque ahora se me ocurre que esa imaginación pervertida era la 
consecuencia de mi conducta imbécil para con ella.

En tanto, mediante esas curiosas trasmutaciones que obra a ve
ces la alquimia de las pasiones, comencé a odiaria rabiosamente 
a la madre, responsabilizándola también, ignoro por qué, de aque- 
11a situación absurda en que me encontraba. Si yo estaba de novio 
en aquella casa debíase a las artérias de la maldita vieja, y llegó 
a producirse en poco tiernpo una de las situaciones más raras de 
que haya oído hablar, pues me retenía en la casa, junto a mi 
novia, no el amor a ella, sino el odio al alma taciturna y violenta 
que envasaba la madre silenciosa, pesando a todas horas cuántas 
probabilidades existían en el presente de que me casara o no con 
su hija. Ahora estaba aferrado al semblante de la madre como a 
una mala injuria inolvidable o a una humillación atroz. Me olvi- 
daba de la muchacha que estaba a mi lado para entretenerme en 
estudiar el rostro de la anciana, abotagado por el relajamiento de 
la red muscular, terroso, inmóvil por momentos, como si estuviera 
tallado en plata sucia, y con ojos negros, vivos e insolentes.

Las mejillas estaban surcadas por gruesas arrugas amarillas, y 
cuando aquel rostro estaba inmóvil y grave, con los ojos desviados 
de los mios, por ejemplo, detenidos en el plafón de la sala, ema- 
naba de esa figura envuelta en ropas negras tal implacable vo- 
luntad, que el tono de la voz, enérgico y recio, lo que hacía era 
sólo afirmaria.

Yo tuve la sensación, en un momento dado, que esa mujer me 
aborrecia, porque la intimidad, a la cual ella “involuntariamente” 
me había arrastrado, no aseguraba en su interior las ilusiones que 
un dia se había hecho respecto a mí.

Y a medida que el odio crecía, y lanzaba en su interior furio
sas voces, la senora X era más amable conmigo, se interesaba por 
mi salud, siempre precaria, tenía conmigo esas atenciones que las 
mujeres que han sido un poco sensuales gastan con sus hijos varo- 
nes, y como una monstruosa arana iba tejiendo en redor de mi 
responsabilidad una fina tela de obligaciones. Sólo sus ojos negros 
e insolentes me espiaban de continuo, revisándome el alma y sope- 

! se le

Mientras yo desencajaba los ojos asombrados, Rigoletto con
tinuo:

—Yo podría ser abogado ahora, pero como no he estudiado 
no lo soy. En mi familia fui profesional del betún.

—jjDel betún?
—Si, lustrador de botas..., lo cual me honra, porque yo solo 

he escalado la posición que ocupo. <jO le molesta que haya sido 
profesional? <>Acaso no se dice “técnico de calzaao” el último 
remendón de portal, y “experto en cabellos y sus derivados” el 
rapabarbas, y profesor de baile el cafishio profesional?...

Indudablemente, era aquél el pillete más divertido que había 
encontrado en mi vida.

—<J Y ahora qué hace usted?
—Levanto quinielas entre mis favorecedores, senor. No dudo 

que usted será mi cliente. Pida informes. ..
—No hace falta...
—cjQuiere fumar usted, caballero?
—jCómo no!
Después que encendí el cigarro que él me hubo ofrecido, Rigo

letto apoyó el corto brazo en mi mesa y dijo:
—Yo soy enemigo de contraer amistades nuevas porque la 

gente generalmente carece de tacto y educación, pero usted me 
convence..., me parece una persona muy de bien y quiero ser 
su amigo —dicho lo cual, y ustedes no lo creerán, el corcovado 
abandono su silla y se instalo en mi mesa.

Ahora no dudarán ustedes de que Rigoletto era el ente más 
descarado de su especie, y ello me divirtió a punto tal que no 
pude menos de pasar el brazo por encima de la mesa y darle dos 
palmadas amistosas en la giba.

Quedóse el contrahecho mirándome gravemente un instante; 
luego lo pensó mejor, y sonriendo, agregó:

—iQue le aproveche, caballero, porque a 
ninguna suerte!

Siempre dudé que mi novia me quisiera con la misma fuerza 
de enamoramiento que a mí me hacía pensar en ella durante todo 
el dia, como en una imagen sobrenatural.

Por momentos la sentia implantada en mi existência semejante 
a un penasco en el centro de un rio. Y esta sensación de ser la 
corriente dividida en dos ondas cada dia más pequenas por el 
crecimiento del penasco, resumia mi deleite de enamoramiento 
y anulación. «jComprenden ustedes? La vida que corre en noso- 
tros se corta en dos raudales al llegar a su imagen, y como la 
corriente no puede destruir la roca, terminamos anhelando el pe
nasco que aja nuestro movimiento y permanece inmutable.

Naturalmente, ella desde el primer dia que nos tratamos, me 
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dado a mí, tendría que dárselo al repugnante corcovado que jamás
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la verdadera noria de nuestro lenguaje popular, en el que la per- 
sonalidad a medida que pasan los dias se va desintegrando bajó 
el peso de las obligaciones económicas, que tienen la virtud de 
convertirlo a un hombre en uno de esos autómatas con cuello 
postizo, a quienes la mujer y la suegra retan a cada instante porque 
no trajo más dinero o no llegó a la hora establecida.

Hace mucho tiempo que he comprendido que no he nacido para 
semejante esclavitud. Admito que es más probable que mi destino 
me lleve a dormir junto a los rieles de un ferrocarril, en medio 
del campo verde, que a la de acarretillar un cochecito con toldo de 
hule, donde duerme un muneco que al decir de la gente “debe 
enorgullecerme de ser padre”.

Yo no he podido concebir jamás ese orgullo, y si experimento 
un sentimiento de vergiienza y de lástima cuando un buen senor 
se entusiasma frente a mí con el pretexto de que su esposa lo 
ha hecho “padre de familia”. Hasta muchas veces me he dicho 
que esa gente que así procede son simuladores de alegria o unos 
perfectos estúpidos. Porque en vez de felicitamos del nacimiento 
de una criatura debíamos llorar de haber provocado la aparición 
en este mundo de un mísero y débil cuerpo humano, que a través 
de los anos sufrirá incontables horas de dolor y escasísimos mi
nutos de alegria.

Y mientras la “deliciosa criatura” con la cabeza tiesa junto a 
mi hombro sonaba con un futuro sonrosado, yo, con los ojos per
didos en la triangular verdura de un ciprés cercano, pensaba con 
qué hoja cortante desgarrar la tela de la red, cuyas células a medi
da que crecía se hacían más pequenas y densas.

Sin embargo, no encontraba un filo lo suficientemente agudo 
para desgarrar definitivamente la malla, hasta que conocí al cor
covado.

En esas circunstancias se me ocurrió la “idea” —idea que fue 
pequenita al principio como la raiz de una hierba, pero que en el 
transcurso de los dias se bifurco en mi cerebro, dilatándose, afian- 
zando sus fibromas entre las células más remotas— y aunque no 
se me ocultaba que era ésa una “idea” extrana, fui familiarizán- 
dome con su contextura, de modo que a los pocos dias ya estaba 
acostumbrado a ella y no faltaba sino llevarla a la práctica.

Esa idea, semidiabólica por su naturaleza, consistia en conducir 
a la casa de mi novia al insolente jorobadito, prévio acuerdo con 
él, y promover un escândalo singular, de consecuencias irrepara- 
bles. Buscando un motivo mediante el cual podría provocar una 
ruptura, reparé en una ofensa que podría inferirle a mi novia, 
sumamente curiosa, la cual consistia:

Bajo la apariencia de una conmiseración elevada a su 
violência y expresión, el primer beso que ella aún no

ria conveniente, no le parece a usted, que la “nena” fuera prepa
rando su ajuar.

Cuando la senora X pronunciaba estas palabras, me rniraba fi- 
jamente para descubrir si en un parpadeo o en un involuntário 
temblor de un nervio facial se revelaba mi intención de no cum- 
plir con el compromiso, al cual ella me había arrastrado con su 
conducta habilísima. Aunque tenía la seguridad de que le daria 
una 
caballero”, mas el esfuerzo que tenía que efectuar para revestirse 
de esa apariencia de tranquilidad, ponía en el timbi 
una violência meliflua, violência que imprimia a las palabras i 
velocidad de cuchicheo, como quien os confia apuradamente 
secreto, acompanando la voz con una inclinación de cabeza sobre 
el hombro derecho, mientras que la lengua humedecia los lábios 
resecos por ese instinto animal que la impulsaba a desear matar- 
me o hacerme víctima de una venganza atroz.

Además de voluntariosa, carecia de escrúpulos, pues fingia ar
ticular con mis ideas, que le eran odiosas en el más amplio sentido 
de la palabra.

Y aunque aparentemente resulte ridículo que dos personas se 
odien en la divergência de un pensamiento, no lo es, porque en 
el subconsciente de cada hombre y de cada mujer donde se alma- 
cena el rencor, cuando no es posible otro escape, el odio se des- 
carga como por una válvula psíquica en la oposición de las ideas. 
Por ejemplo, ella, que odiaba a los bolcheviques, me escuchaba 
deferentemente cuando yo hablaba de las rencíllas de Trotzki y 
Stalin, y hasta llegó al extremo de fingir interesarse por Lenin, 
ella, ella que se entusiasmaba ardientemente con los más groseros 
figurones de nuestra política conservadora. Acomodaticia y flexi- 
ble, su aprobación a mis ideas era una injuria, me sentia empe- 
quenecido y denigrado frente a una mujer que si yo hubiera 
afirmado que el dia era noche, me contestara:

—Efectivamente, no me fijé que el sol hace rato que se 
puesto.

Sintetizando, ella deseaba que me casara de una vez. Luego se 
encargaría de darme con las puertas en las narices y de resarcirse 
de todas las dudas en que la había mantenido sumergida mi no- 
viazgo eterno.

En tanto la malla de la red se iba ajustando cada vez más a 
mi organismo. Me sentia amarrado por invisibles cordeles. Dia 
tras dia la senora X agregaba un nudo más a su tejido, y mi 
tristeza crecía como si ante mis ojos estuvieran serruchando las 
tablas del ataúd que me iban a sumergir en la nada.

Sabia que en la casa, lo poco bueno que persistia en mí iba a 
naufragar si yo aceptaba la situación que traía aparejada el com
promiso. Elias, la madre y la hija, me atraían a sus preocupacio- 
nes mezquinas, a su vida sórdida, sin ideales, una existência gris, 
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sorpresa desagradable, fingia estar segura de mi “decencia de
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le he dado tanta confianza

el primer beso que

te importa?
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ultrajar? jSi 
bufón y un pará-

mu- 
interrumpa! Yo la quiero 

corresponda de corazón. Y

gusta, ípor qué usted quiere 
se cree que porque soy corcovado

con tono enfático me

con Rigoletto en

y estrenaba

—;No me liame Rigoletto! Yo no 
para que me ponga sobrenombres.

—Pero ^sabés que sos el contrahecho más insolente que he 
conocido?

Amainó el jorobadito y ya dijo:
—cjY si me ultrajara de palabra o de hecho?
—jNo seas ridículo, Rigoletto! Quién te va a 

vos sos un bufón! <>No te das cuenta? jSos un I 
sito! dPara qué hacés entonces la comedia de la dignidad?

—jRotundamente protesto, caballero!
—Protestá todo lo que quieras, pero escuchame. Sos un des- 

vergonzado parásito. Creo que me expreso con suficiente claridad 
<jno? Les chupás la sangre a todos los clientes del café que tienen 
la imprudência de escuchar tus melífluas palabras. Indudablemen- 
te no se encuentra en todo Buenos Aires un cínico de tu estampa 
y calibre. «jCon qué derecho, entonces, pretendés que te indem- 
nicen si a vos te indemniza mi tontería de llevarte a una casa donde 
no sos digno de barrer el zaguán? jQué más indemnización querés 
que el beso que ella, santamente, te dará, insensible a tu cara, el 
mapa de la desvergiienza?

—:No me ultraje!
—Bueno, Rigoletto, tjaceptás o no acentás?
—pY si ella se niega a dármelo o quedo desairado?. - -
—Te daré veinte pesos. i
—pY cuándo vamos a ir?
—Manana. Cortate el pelo, limpiate las unas... •
—Bueno. .., présteme cinco pesos...
—Tomá diez.
A las nueve de la noche salí 

casa de mi novia.
El giboso se había perfumado endiabladamente 

una coroata plastrón de color violeta.
La noche se presentaba sombria con sus ráfagas de viento en- 

callejonadas en las bocacalles, y en el confín, tristemente ilumi
nado por oscilantes lunas eléctricas, se veían deslizarse vertigi
nosas cordilleras de nubes.

Yo estaba malhumorado, triste. Tan apresuradamente caminaba 
que el cojo casi corria tras de mí, y a momentos tomándome del 
borde del saco, me decía con tono lastimero:

—jPero usted quiere reventarme! <»Qué le pasa a usted?
Y de tal manera crecía mi enfurecimiento que de no necesitarlo 

a Rigoletto lo hubiera arrojado de un puntapié al medio de la 
calzada.

jY cómo soplaba el viento! No se veia alma viviente por las 
calles, y una claridad espectral caída del segundo cielo que con- 
tenían las combadas nubes, hacía más nítidos los contornos de las 
fachadas y sus cresterías funerárias.

había sido amado, que jamás conoció la piedad angélica ni la 
belleza terrestre.

Familiarizado, como les cuento, con mi “idea”, si a algo tan 
magnífico se puede llamar idea, me dirigi al café en busca de 
Rigoletto.

Después que se hubo sentado a mi lado, le dije:
—Querido amigo: muchas veces he pensado que ninguna 

jer lo ha besado ni lo besará. jNo me 
mucho a mi novia, pero dudo que me 
tanto la quiero que para que se dé cuenta de mi carino le diré 
que nunca la he besado. Ahora bien: yo quiero que ella me dé 
una prueba de su amor hacia mí. .. y esa prueba consistirá en 
que lo bese a usted. <>Está conforme?

Respingó el corcovado en su silla; luego 
replico:

—(»Y quién me indemniza a mí, caballero, del mal rato que voy 
a pasar?

—cjCómo, mal rato?
—jNaturalmente! usted se cree que yo puedo prestarme 

por ser jorobado a farsas tan innobles? Usted me va a llevar a 
la casa de su novia y como quien presenta un monstruo, le dirá: 
“Querida, te presento al dromedário”.

—jYo no la tuteo a mi novia!
—Para el caso es lo mismo. Y yo en tanto, «jqué voy a que- 

darme haciendo, caballero? dAbriendo la boca como un imbécil, 
mientras disputan sus tonterías? jNo, senor; muchas gracias! 
Gracias por su buena intención, como le decía la liebre al caza- 
dor. Además, que usted me dijo que nunca la había besado a 
su novia.

—Y eso, iqué tiene que ver?
—jClaro! (>Usted sabe acaso si a mí me gusta que me besen? 

Puede no gustarme. Y si no me 
obligarme? <;O es que usted 
no tengo sentimientos humanos?

La resistência de Rigoletto me enardeció. Violentamente, le dije:
—Pero <jno se da cuenta de que es usted, con su joroba y fi

gura desgraciadas, el que me sugirió este admirable proyecto? 
jPiense, infeliz! Si mi novia consiente, le quedará a usted un re- 
cuerdo esplêndido. Podrá decir por todas partes que ha conocido 
a la criatura más adorable de la tierra. <>No se da cuenta? Su primer 
beso habrá sido para usted.

—<>Y quién le dice a usted que ése sea 
haya dado?

Durante un instante me quedé inmóvil; luego, obcecado por 
ese frenesi que violentaba toda mi vida hacia la ejecución de la 
“idea”, le respondi:

—Y a vos, Rigoletto, ?qué se
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: su amor. No se preocupe 
escucha. Óigame: yo duelo.. .

me quiera. Es triste 
prueba de que me

un zaguán iluminado:

/ en ese 
le ocurre al maldito cojo? 
el nudillo de sus dedos en

Me volvi al cojo y después de conminarle silencio, me explique: 
': un beso a

No había quedado un trozo de papel por los suelos. Parecia 
que la ciudad había sido borrada por una tropa de espectros. Y 
a pesar de encontrarme en ella, creia estar perdido en un bosque.

El viento doblaba violentamente la copa de los árboles, pero el 
maldito corcovado me perseguia en mi carrera, como si no qui- 
siera perderme, semejante a mi genio maio, semejante a lo mal
vado de mí mismo que para concretarse se hubiera revestido con 
la figura abominable dei giboso.

Y yo estaba triste. Enormemente triste, como no se lo imagi- 
nan ustedes. Comprendía que le iba a inferir un atroz ultraje a 
la fria calculadora; comprendía que ese acto me separaria para 
siempre de ella, lo cual no obstaba para que me dijera a medida 
que cruzaba las aceras desiertas:

—Si Rigoletto fuera mi hermano, no hubiera procedido lo 
mismo. —Y comprendía que si, que si Rigoletto hubiera sido mi 
hermano, yo toda la vida lo hubiera compadecido con angustia 
enorme. Por su aislamiento, por su falta de amor que le hiciera 
tolerable los dias colmados por los ultrajes de todas las miradas. 
Y me anadía que la mujer que me hubiera querido debía primero 
haberlo amado a él.

De pronto me detuve ante
—Aqui es.
Mi corazón latia fuertemente. Rigoletto atiesó el pescuezo y, 

empinado sobre la punta de sus pies, al tiempo que se arreglaba 
el mono de la corbata, me dijo:

—jAcuérdese! jUsted es el único culpable! [Que el pecado...!

Fina y alta, apareció mi novia en la sala dorada.
Aunque sonreía, su mirada me escrudinaba con la misma sere- 

nidad con que me examino la primera vez cuando le dije: "jme 
permite una palabra, senorita?”, y esta contradicción entre la son- 
risa de su carne (pues es la carne la que hace ese movimiento 
delicioso que llamamos sonrisa) y la fria expectativa de su inte
ligência discerniéndome mediante los ojos, era la que siempre me 
causaba la extrana impresión.

Avanzó cordialmente a mi encuentro, pero al descubrir al con
trahecho, se detuvo asombrada, interrogándonos a los dos con la 
mirada.

—Elsa, le voy a presentar a mi amigo Rigoletto.
—;No me ultraje, caballero! jUsted bien sabe que no me 11a- 

mo Rigoletto!
—jA ver si te callás!
Elsa detuvo la sonrisa. Mirábame seriamente, como si yo estu- 

viera en trance de convertirme en un desconocido para ella. Sena- 
lándole una butaca dorada le dije al contrahecho:

—Sentate allí y no te muevas.
Quedóse el giboso con los pies

712

—Vea, Elsa, y la única prueba de amor es que le dé 
Rigoletto.

Los ojos de la doncella se llenaron de una claridad sombria, I 
Caviló un instante; luego, sin cólera en la voz, me dijo muy len
tamente:

—jRetírese!
—jPero!...
—jRetírese, por favor... ;váyase!...
Yo me inclino a creer que el asunto hubiera tenido compos

tura, créanlo..., pero aqui ocurrió algo curioso, y es que Rigolet
to, que hasta entonces había guardado silencio, se levantó excla
mando:

—jNo le permito esa insolência, senorita..., no le permito 
que lo trate así a mi noble amigo! Usted no tiene corazón para 
la desgracia ajena. jCorazón de penasco, es indigna de ser la novia 
de mi amigo!

Más tarde mucha gente creyó que lo que ocurrió fue una come
dia preparada. Y la prueba de que yo ignoraba lo que iba a ocu- 
rrrir, es que al escuchar los despropósitos del contrahecho me des- 
plomé en un sofá riéndome a gritos, mientras que el giboso, con 
el semblante congestionado, tieso en el centro de la sala, con su 
bracito extendido, vociferaba:

—jPor qué usted le dijo a mi amigo que un beso no se pide. . ., 
se da! (>Son conversaciones esas adecuadas para una que presume 
de senorita como usted? <>No le da a usted vergiienza?

Descompuesto de risa, sólo atiné a decir:
—jCallate, Rigoletto; callate!...
El corcovado se volvió enfático:
—jPermítame, caballero...; no necesito que me dé lecciones
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a dos cuartas del suelo y el

sombrero de paja sobre las rodillas y con su carota atezada pa
recia un ridículo ídolo chino. Elsa contemplaba estupefacta al 
absurdo personaje.

Me senti súbitamente calmado.
—Elsa —le dije—, Elsa, yo dudo de 

por ese repugnante canalla que nos < 
no sé por qué..., pero dudo de que usted 
eso..., créalo... Demuéstreme, déme una 
quiere, y seré toda la vida su esclavo.

Naturalmente, yo no estaba seguro de lo que queria expresar 
“toda la vida”, pero tanto me agrado la frase que insisti:

—Si, su esclavo para toda la vida. No crea que he bebido. 
Sienta el olor de mi aliento.

Elsa retrocedió a medida que yo me acercaba a ella, y 
momento, <>saben ustedes lo que se 
Pues: tocar una marcha militar con 
la copa del sombrero.

sus dedos
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<de urbanidad! —Y volviéndose a Elsa, que roja de vergiienza ha- 
■bía retrocedido basta la puerta de la sala, le dijo—: jSenorita... 
la conmino a que me dé un beso!

EI limite de resistência de las personas es variable. Elsa huyó 
arrojando grandes gritos y en menos tiempo del que podia espe- 
rarse aparecieron en la sala su padre y su madre, la última con una 
servilleta en la mano.

«■Ustedes creen que el cojo se amilanó? Nada de eso. 
en medio de la sala, gritó estentóreamente:

—jUstedes no tienen nada que hacer aqui! jYo he venido en 
cumplimiento de una alta misión filantrópica!... jNo se acer- 
quen! —Y antes de que ellos tuvieran tiempo de avanzar para 
arrojarlo por la ventana, el corcovado desenfundó un revólver, en- 
canonándolos.

Se espantaron porque creyeron que estaba loco, y cuando los 
vi así inmovilizados por el miedo, quedéme a la expectatlva, como 
quien no tuviera nada que hacer en tal asunto, pues ahora la in
solência de Rigoletto parecíame de lo más extraordinária y pin- 
toresca.

Este, dándose cuenta del efecto causado, se envalentonó:
-—jYo he venido a cumplir una alta misión filantrópica! Y es 

necesario que Elsa me dé un beso para que yo le perdone a la hu- 
manidad mi corcova. A cuenta del beso, sírvanme un té con conac. 
jEs una vergiienza cómo ustedes atienden a las visitas! jNo tuerza 
ía nariz, senora, que para eso me he perfumado! jY tráigame el té!

jAh, inefable Rigoletto! Dicen que estoy loco, pero jamás un 
cuerdo se ha reído con tus insolências como yo, que no estaba en 
mis cabales.

—Lo haré meter preso...
—Usted ignora las más elementales regias de cortesia —insistia 

el corcovado—. Ustedes están obligados a atenderme como a un 
caballero. El hecho de ser jorobado no los autoriza a despreciarme. 
Yo he venido para cumplir una alta misión filantrópica. La novia 
de mi amigo está obligada a darme un beso. Y no lo rechazo. Lo 
acepto. Comprendo que debo aceptarlo como una reparación que 
me debe la sociedad, y no me niego a recibirlo.

Indudablemente... si allí había un loco, era Rigoletto, 
quede la menor duda, senores. Continuó él:

—Caballero. .. yo soy. ..
Un vigilante tras otro entraron en la sala. No recuerdo más 

nada. Dicen los periódicos que me desvaneci al verlos entrar. Es 
posible.

«jY ahora se dan cuenta por qué el hijo del diablo, el maldito 
jorobado, castigaba a la marrana todas las tardes y por qué yo he 
terminado estrangulándole?

Nadie se imagina el drama escondido bajo las lineas de mi rostrcr 
sereno, pero yo también tuve veinte anos, y la sonrisa del hombre 
sumergido en la perspectiva de un triunfo próximo. Sensación de 
tocar el cielo con la punta de los dedos, de espiar desde una al
tura celeste y perfumada, el perezoso paso de los mortales en una 
llanura de ceniza.

Me acuerdo. ..
Emprendí con entusiasmo un camino de primavera invisible para 

la multitud, pero auténticamente real para mi. Trompetas de 
plata exaltaban mi gloria entre las murallas de la ciudad embadur- 
nada groseramente y las noches se me vestían en los ojos de un 
prodígio antiguo, por nadie vivido.

Abultamiento de ramajes negros, sobre un canto de luna ama- 
rilla, trazaban, en mi imaginación, panoramas helénicos y el su- 
surro del viento entre las ramas se me figuraba el eco de ba
cantes que danzaran al son de sistros y laúdes.

jOh!, aunque no lo creáis, yo también he tenido veinte anos 
soberbios como los de un dios griego y los inmortales no eran som
bras doradas como lo son para el entendimiento del resto de los 
hombres, sino que habitaban un país próximo y reían con enormes 
carcajadas; y, aunque no lo creáis, yo los reverenciaba, teniendo 
que contenerme a veces para no lanzarme a la calle y gritar a los 
tenderos que medían su ganancia tras enjalbegados mostradores:

—Vedme, canallas.. .; yo también soy un dios rodeado por 
grandes nubes y arcadas de flores y trompetas de plata.

Y mis veinte anos no eran deslustrados y feos como los de 
ciertos luchadores despiadados. Mis veinte anos prometían la 
gloria de una obra inmortal. Bastaba entonces mirar mis ojos lus
trosos, el endurecimiento de mi frente, la voluntad de mi mentón,. 
escuchar el timbre de mi risa, percibir el latido de mis venas 
para comprender que la vida desbordaba de mi, como de un cauce 
harto estrecho.

El ingenio afluía a cada una de las frases que pronunciaba. Era 
mi carcaj de flechas y alegremente las disparaba en torno mio, cre- 
yendo que el arsenal seria inagotable. Los hombres de treinta 
anos me miraban con cierto rencor, mis camaradas me auguraban
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