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autopistas de la liberdad en donde el mal es como 

un Ferrari… 
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Resumo 

Não é raro nas produções de J. M. Coetzee e de Roberto Bolaño que a prática artística 

converta-se em exercício de terror e violência. São constantes as situações em que a 

construção literária e da literatura produz modos específicos de autoritarismo, 

esquecimento e injustiça. Tais atos provocam um abalo enunciativo nos textos que os 

narram, gerando um questionamento sobre sua própria legitimidade (estética, ética, 

política) e a do campo discursivo ao qual estão associados. Para compreender a situação 

apresentada e enfrentada por essas obras, esta tese recompõe os percursos históricos por 

elas traçados. A começar por genealogias da literatura e de sistemas literários, que se 

entrecruzam, sobrepõe-se ou apropriam-se do passado colonial, do nazismo, das 

ditaduras latino-americanas e do apartheid, tal como indiciam Foe e La literatura nazi 

en América. Em seguida, nossa rota se detém sobre os períodos de ―transições‖ que 

marcaram tanto a África do Sul como o Chile de finais do século XX, nos quais 

processos de verdade e justiça acabam se revertendo em casos de neutralização da 

memória e da linguagem, ficcionalizando a violência do passado em troca da 

legitimação da nova ordem discursiva do presente, na qual o literário teria um lugar 

próprio, tal como ocorre, por exemplo, em Nocturno de Chile. Por último, abre-se o 

presente democrático a partir do qual todos esses livros são narrados, em que a literatura 

se converte no produto mais bem acabado de um regime de oferta da palavra e de 

administração da multiplicidade, sob a forma do direito e da promessa do direito. Assim 

se configuram, por exemplo, Elizabeth Costello ou Los detectives salvajes, sem, no 

entanto, deixarem de esboçar uma fuga desse horizonte, em busca de outros mundos, 

outras formas possíveis de partilhar a linguagem. Nessa trajetória, iremos rever 

importantes conceitos e valores que estão intimamente ligados a essa prática simbólica 

tais como autonomia, liberdade, memória, democracia, entre outros, para que possamos 

compreender em que condições a literatura pode se tornar indesejável ou mesmo 

repudiável, tais como conjecturam esses autores.  

 

Palavras-chave: autonomia da literatura, democracia, Roberto Bolaño, J. M. Coetzee, 

Jacques Derrida 
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Abstract 

It is not uncommon, in the works of J. M. Coetzee and Roberto Bolaño for artistic 

practice to convert itself into the exercise of terror and violence. In numerous situations, 

the literary construction and literature produce particular types of authoritarianism, 

oblivion and injustice. Such acts provoke an enunciative disturbance in the narrating 

texts, generating questions about their own (esthetic, ethics, politics) legitimacy and 

about the discursive field to which they are associated. In order to understand the 

situation presented and the ones faced by these literary works, this thesis reconstructs 

the historical paths tery trace. The study begins with literary genealogies and literary 

systems that intersect, overlap or appropriate Colonial History, Nazism, Latin American 

dictatorships and the apartheid, such as indicated by Foe and La literatura nazi en 

América.  Then the focus rests on periods of ‗transition‘ that mark both South Africa 

and Chile at the end of the 20th century. In such periods truth commissions and  justice 

end up reverting to the neutralization of memory and language, fictionalizing the 

violence of the past in exchange for the legitimization of the new discursive order of the 

present, in which literature would have a place of its own, such as in Nocturno de Chile. 

Lastly, the democratic present is the opening from which all of these books are narrated, 

wherein literature converts itself into the most polished product of a supply scheme of 

the written word and the administration of multiplicity, in the form and the promise of 

the right. It thereby constitutes the works,  Elizabeth Costello or Los detectives salvajes, 

for example, while simultaneously sketching an escape of this horizon, in search of 

other worlds, other possible forms of sharing language. In this trajectory, important 

concepts will be reconsidered, along with values closely linked to the literary, such as 

autonomy, freedom, memory, and democracy, among others, so that it may be possible 

to understand in which conditions, literature can become undesirable or even 

despicable, as these authors conjecture. 

 

Key-words: literary autonomy, democracy, Roberto Bolaño, J. M. Coetzee, Jacques 

Derrida 
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INTRODUÇÃO 

 

 
Era en 1966, durante un coloquio en el que participábamos los dos en los 

Estados Unidos. Tras algunas observaciones amistosas sobre la conferencia 

que yo acababa de pronunciar, Jean Hyppolite añadía: «Aparte eso, 

verdaderamente no veo adónde va usted». Creo haberle contestado poco más 

o menos lo siguiente: «Si viese claramente, y por anticipado, adónde voy, 

creo realmente que no daría un paso más para llegar allí». Quizás pensé 

entonces que saber adónde se va puede indudablemente ayudar a orientarse 

en el pensamiento, pero no ha hecho jamás dar un paso, todo lo contrario. 

¿Para qué ir adonde se sabe que se va y adonde se sabe uno destinado a 

llegar? Al recordar hoy esta respuesta, no estoy seguro de comprenderla bien, 

pero seguramente no quería decir que nunca veo adónde voy ni que no lo sé, 

y que, en consecuencia, en esa medida, en la medida en que sé, no es seguro 

que haya dado jamás un paso, o, que haya dicho algo. 

– Jacques Derrida, ―El tiempo de una tesis: puntuaciones‖ (2011, 

p.13).  

 

– Posible, pero no interesante – respondió Lönnrot –. Usted replicará que la 

realidad no tiene la menor obligación de ser interesante. Yo le replicaré que 

la realidad puede prescindir de esa obligación, pero no las hipótesis. En la 

que usted ha improvisado interviene copiosamente el azar. He aquí un rabino 

muerto; yo preferiría una explicación puramente rabínica, no los imaginarios 

percances de un imaginario ladrón. 

– Jorge Luis Borges, ―La muerte y la brújula‖ (2007, p. 602). 

 

 

 

Não podemos começar senão com uma pergunta sobre o desafeto. Uma rejeição 

que pode chegar à aversão e ao ódio ou, mais comumente, manifestar-se como 

indiferença. Diria que, nas últimas décadas no Brasil, com a expansão relativa do ensino 

universitário público, são cada vez menos os estudos literários que não tenham seus 

inícios (que podem muito bem ser invenções retrospectivas, colocadas antes da primeira 

linha escrita) marcados por essas sensações. E, no entanto, tal questionamento corre o 

risco de permanecer não-formulado, como se sua denegação fosse tão necessária como 

condição para a realização e justificação de certos empreendimentos – artigos, 

congressos, teses, aulas ou mesmo romances e poemas – quanto sua marca passa a ser 

fundadora e perene. Trata-se de perguntar, a secas: por que afinal o contato com o 

literário passa quase que inevitavelmente pela experiência do desprezo? 

Tal pergunta pode ser facilmente revertida numa solicitação por diagnósticos. 

Isso porque a reação que geralmente suscita – pois não se trata de forma alguma de uma 

resposta ou uma tentativa de reformulação da questão – exibe-se como preocupação em 

sanar os casos que a propiciam ou, ainda, em criar projetos profiláticos. Como se essa 
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relutância fosse exclusivamente ocasionado pela falta ou pela degeneração: da cultura; 

de um lugar de privilégio para as Letras; da qualidade das escolas; da atual capacidade 

crítica da produção literária; das relações entre literatura e sociedade; da nossa 

modernização, desde tão logo ―fracassada‖ – algo que devido ao parâmetro mesmo que 

se impõe por esse termo, não poderia ocasionar outra coisa senão o lamento, oscilando 

entre piedade e indignação, respondendo a essa rejeição simultaneamente com 

condescendência e silenciamento. Além disso, tal como todo o diagnóstico voltado para 

um organismo ―saudável‖, toma-se essa falta como estado de pura privação daquilo que 

deveria ser o ―normal‖ ou mesmo o ―natural‖, ainda que se admita que tal conjuntura só 

possa ser ocasionada socialmente. Há um ―nós‖ modelar, restritivo no ato mesmo de 

querer ser exemplar, que aí se impõe, desde longe, na medida mesma que impele a se 

aproximar dele. Tal como descreve Jacques Rancière (2010), o objetivo do professor 

(ou de certo tipo de professor) não é ensinar o aluno: é administrar a distância existente 

entre um e outro, por movimentos de aproximação e afastamento, manifestando 

intermitentemente reconhecimentos de valor e apontamentos de insuficiência, e com 

isso fazendo perdurar infinitamente essa relação assimétrica. 

Quanto à questão do ensino, sem dúvida, nunca será demais assinalar o quão 

injusto é o seu quadro no Brasil, principalmente na rede pública, afetando 

opressivamente a todos que dela dependem – de alunos a professores, passando por 

todos os funcionários envolvidos. Não só por excluir, mas também por incluir de 

maneira perniciosa. No entanto, com relação aos outros pontos listados, trabalha-se de 

uma perspectiva que apaga totalmente uma parte significativa da pergunta – e com isso 

a experiência ―literária‖ que muitas vezes se vivencia no cenário dessas escolas, ainda 

que não só nelas e não só por causa delas. 

Pois, para de fato tentar respondê-la seria necessário cogitar a dignidade da 

rejeição, isto é, se é possível existir uma razão justa para se desconfiar do literário. Seria 

necessário, portanto, deixar de lado não apenas o aspecto assistencialista, mas também 

vingativo ou ressentido, respondendo silêncio com silêncio, desprezo por desprezo, ou 

ainda com uma postura de beneplácito que não abala seu lugar, legando a questão para 

as Faculdades de Educação e para as políticas públicas, afastando, com o que existe de 

razão nessa atribuição, toda a responsabilidade de si, na suposta autoevidência de sua 

justificação. Talvez aí, mais do que em qualquer outro lugar, faça-se verdade a 

afirmação de Philippe Sollers, em suas ―Notas sobre literatura e ensino‖: ―Ninguém 
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ensina literatura: ensina-se a anestesiar a violência que a literatura encobre‖ (1975, p. 

58). 

Talvez o verdadeiro lado sintomático que emerge diante dessa questão, nas 

tentativas de apagá-la, resida justamente na exigência imperativa por discurso amoroso, 

estratificado por um sentimento de proteção ou protecionismo, uma necessidade de 

mostrar que a literatura deve ser salva das mais diversas ameaças. Não quero com isso 

advogar que um projeto de descarte da literatura seja justo. Nem mesmo que os afetos 

investidos nela sejam sempre perniciosos (tal como lembram Deleuze & Guattari 

(2007), sobraria muito pouco da literatura sem os afetos). Mas sim que a interseção de 

pensar tal disposição, de levar a sério essas rejeições, como se isso configurasse por si 

só uma traição, certamente pertence mais ao posicionamento que mantém a ordem das 

coisas como ela está do que uma postura que se dedica seriamente a tal questionamento. 

 No fundo, cabe perguntar o quanto essa ―rejeição‖ à literatura, ao direito que ela 

oferece e se autoatribui, não foi acomodada, por aqueles que tanto a defendem desses 

questionamentos, como predicativo de sua necessidade, substituindo assim qualquer 

tentativa de encontrar sua justificava, de pô-la constantemente à prova, pelo hábito de 

concatenar valores que ela garantiria àqueles que a postulam. Ou seja: se a ideia de que 

ela não é suficientemente amada (estudada, reconhecida, produzida, financiada) não 

teria se convertido em seu fundamento perverso. Seria preciso se perguntar se não 

haveria aí um desejo por essa rejeição, já que, em troca, ela oferece os argumentos que a 

tornam cada vez mais segura e assegurada, legitimada porque se encontra sob ameaça. 

Não coloco essa formulação em contraste com outros tempos ou lugares, porque 

não estou certo de que tais sentimentos não estivessem ou não estejam presentes 

alhures. Creio, contudo, que a diferença está nos percursos de parte dos sujeitos que 

atualmente compõe as faculdades de ciências humanas, hoje muito mais variados. Se o 

discurso padrão sobre o interesse pela cultura já foi mais ligado às noções de formação e 

de pedagogia modelar, tendo como agentes a escola e a família, parece-me que, nestes 

outros casos, ela passa, sobretudo, pelo acidente, pelo evento não-programado, sequer 

prenunciado ou prometido. Novamente, não se trata de dizer que essas figuras antes não 

existiam, mas é só recentemente que aqueles que não têm parte prévia (poderíamos 

quase dizer ―hereditária‖) com a cultura – com aquilo que distintivamente se chama de 

―cultura‖ – passaram a ter alguma parte na universidade, principalmente brasileira, 

cumprindo um papel significativo nela. É cada vez mais incomum imaginar alguém que 
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chega hoje até a maturidade legal e, tendo por sorte cursar Letras ou Estudos Literários, 

não tenha antes experimentado reações adversas ao hábito da leitura, em especial, de 

ficção, tal como se coloca em diversos cenários de sua vida social: na escola que a 

instrui, no vestibular que a cobra, nos colegas que a hostilizam, nos programas de TV 

que reencenam tudo isso, na biblioteca familiar que não possui, até chegar às demandas 

por justificativas sobre a escolha de tal carreira, que por vezes são dadas com certa 

resignação, com base nos concorrentes e na linha de corte, etc. Verdade é que a maioria 

desses pontos prescinde mesmo a questão da carreira. De fato, tais vivências fazem 

parte daquilo que forma o comum na comunidade de leitores – mais do que qualquer 

discurso destinal. E a tal ponto ela é partilhada que se antecipa mesmo ao ato de ler, 

pospondo-o. Podemos dizer que, neste contexto, esse leitor só surge, quando surge, 

depois e através do discurso de hostilidade ao literário. 

Ora, no momento em que se formula esse tipo de trajetória, surge a tentação de 

enveredar-se pelo caminho da vitória heróica frente às adversidades. A despeito de tudo 

e de todos, tornei-me leitor. E, no entanto, não é isso (ou apenas isso) que está em jogo 

aqui. Como já dissemos, para que possamos descartar tanto o ressentimento quanto o 

elitismo (daquele que se considera como já eleito, digno de antemão) como gêneses 

justificadoras da atividade literária, é preciso sustentar constantemente uma reflexão 

sobre os motivos que alimentam essas desconfianças, ou para uma virtual desconfiança, 

sem convertê-las em fator de distinção ou esclarecimento cínico.  

E, esgotadas todas essas causas que usualmente elencamos para determinar a razão da 

(assim chamada) decadência do prestígio do trabalho estético – a transformação da 

nossa sociedade em pura tecnocracia, a progressiva instrumentalização do ensino, a 

mercadologização da cultura, a competitividade com os meios de massa, etc. – não 

haveria ainda casos que, passando ao largo dessas explicações, nos obrigariam a 

imaginar outros motivos para se esquivar ou renunciar ao literário e os modos de 

organizar a linguagem que ele implica? Ao tomarmos esses fatores como determinações 

suficientes para esse fenômeno, não estamos sujeitos a silenciar outras espécies de 

resistência, qualitativamente diferentes, vozes menores que, ao darem as costas, 

refutando ou mesmo sendo indiferentes à literatura, vivendo além ou aquém dela, 

fornecem, ao seu modo, sinais de uma agência, exigindo ou elaborando outras formas de 

partilhas discursivas e mesmo de comunidade? Sem dúvida tais razões participam de 

uma força de dominação que têm grande impacto destrutivo para todas as formas de 
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existência na Terra, e que, por isso mesmo, devemos atentar e opor. Contudo, para 

aqueles que assumem com tanta veemência o combate contra os fatores acima listados, 

sempre há o risco que dele derive um efeito colateral, a ativação de uma estrutura 

autoimune nesse mesmo legado cultural que tanto se quer proteger, buscando na ameaça 

a justificativa imediata para certos modos de valoração e existência. Isto é, de se 

apaixonar de tal forma pelo obstáculo que acabam por desejá-lo, administrando a 

carência para sustentar o imperativo da proteção, promovendo a permanência mesma 

daquilo que se propõem eliminar.   

Não está mal lembrar então da afirmação de Adorno, em seu texto sobre a 

educação depois de Auschwitz: 

 

O incentivo ao amor – provavelmente na forma mais imperativa, de um dever 

– constitui ele próprio parte de uma ideologia que perpetua a frieza. Ele 

combina com o que é impositivo, opressor, que atua contrariamente à 

capacidade de amar. Por isto o primeiro passo seria ajudar a frieza a adquirir 

consciência de si própria, das razões pelas quais foi gerada (1995, p. 134-

135). 

 

Assumir a literatura como aquilo que falta imediatamente aos outros é 

simplesmente tirar a dignidade de certos sujeitos e certas comunidades possíveis e 

impossíveis. Além disso, parece um jeito de enfraquecer as práticas mesmas que 

envolvem e envolveram o literário, que nada mais foi e é do que uma tentativa de 

imaginar um modo estratégico para pensar e se relacionar na e com a linguagem e, mais 

amplamente, com as marcas que formam existências, forças e sinais em transmissão. De 

fato, não são raros que os momentos significativos na história da literatura – ou de 

qualquer outra forma de conhecimento ou experiência – se produzam em seu 

questionamento, em suas crises, no limite mesmo onde se vislumbrou a possibilidade 

justa de sua não-permanência, de indecisão sobre sua continuidade. Esses momentos 

onde as práticas conhecidas, as formas de existência imaginadas e imagináveis, 

encontram-se na posição do Gato de Schrödinger: não apenas pela radicalidade de seus 

experimentos, por causa de contravenções institucionais ou morais, mas também 

quando lança olhar para modos de circulação, constituição e distribuição da linguagem 

que não as incluem. Ou ainda se deparam com casos nos quais a enunciabilidade que 

lhes é conferida como própria não coincide com a justiça, quando é necessário duvidar 

de seu próprio direito, do direito que lhes tem como próprio. 
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Frente a isso, não se trata mais sequer de oferecer uma resposta a nossa 

pergunta. Menos que isso: trata-se somente de possibilitar a interrogação, de colocá-la 

nas primeiras linhas de um trabalho de pesquisa sobre literatura (retrospectivamente, 

como sempre). De poder inserir certa experiência – não apenas ou somente aquela da 

recusa e da refutação, mas da provação diante de outras possibilidades, que não 

resultem apenas na legalidade de si – como ponto de partida legítimo e produtivo, ao 

invés de assumir esse desejo pelo caráter destinal e distintivo, quase genético, que a 

literatura ou a cultura supostamente deveriam ter, e que parece predominante na história 

brasileira – e certamente não apenas nela.   

A tal ponto esse amor se quer altivo e compulsório, natural e anteposto, 

irrevogável, que ele não raro ativa discursos psicogenéticos daqueles que o professam: 

tão natural que vem da infância, quando não dos pais, dos avôs, da família, dos 

professores, dos orientadores como algo herdado ou como propensão de um caráter 

imanente, tão próprio a si como deveria ser aos outros. E seria de se perguntar se, num 

contexto como este – que pode ser descrito como brasileiro, latino-americano, pós-

colonial, patriarcal, ambiguamente posicionado com relação ao Ocidente – se esse 

discurso, tornado imperativo, tanto pelo aspecto amoroso quanto genealógico da 

experiência literária não se arrisca a subscrever a forma com a qual a história cultural 

desses territórios foi escrita, como se literalidade fosse um termo transferido como um 

sobrenome ou como uma propriedade. Esse modelo de memorial, de memória cultural, 

como infinitamente suficiente, pré-destinado, ao mesmo tempo em que 

irrevogavelmente em falta (que não é senão outro modo de dizer ―em dívida‖), talvez 

renda menos frutos e mais violências do que aquele que admite a não-evidência da 

literatura, recusando-se a apagar os percursos sinuosos e acidentais que levam alguém a 

praticá-la, vivenciá-la ou estudá-la em nome de uma fábula sobre sua concepção 

imaculada.  

A questão que se propomos assinalar aqui só pode ser honestamente formulada 

se pensarmos na possibilidade de haver dignidade não só naqueles que negam, mas no 

ato mesmo de rejeição ao literário. Afinal, imaginar que só é digno aquilo que advoga 

pela literatura parece algo altamente problemático e enfraquecedor... A ideia de que a 

literatura deve se aventurar para além de si, para além daquilo que lhe é próprio, do que 

é da ordem da propriedade, talvez mereça mais méritos devido ao seu caráter 

especulativo.  



20 

 

No fundo, esse é o objetivo geral desta tese: o de manter a possibilidade de uma 

interrogação sobre a primazia literária, se tal primazia é justa e interessante para com ela 

mesma e para com os outros – para com aqueles que decidiram, em meio aos acidentes 

constitutivos da existência, dedicar-se a ela, mas também para com os que a ela são 

indiferentes. 

   

*** 

 

Não deixa de ser significativo que os dois autores que balizam esta tese 

prescindam de narrativas originárias para explicarem suas atividades. Não encontramos, 

nem em J. M. Coetzee (1940-) nem em Roberto Bolaño (1953-2003), a despeito de toda 

a verve ―autobiográfica‖ encontrada em seus livros, ou mesmo em declarações dadas 

em entrevistas, formulações sobre a dimensão primordial e inevitável da literatura para 

suas vidas. Por mais que seus textos contenham demonstrações constantes de dedicação 

a essa atividade e o papel que ela exerceu ao longo de diversas existências, incluindo as 

suas, descrevendo os encontros e desencontros ocasionados com ela e por causa dela, 

não há qualquer tentativa de fundamentar essa prática desde seus inícios, como algo 

incontornavelmente integrante e equivalente à vida, em seu nível mais genético 

(incluindo uma genética do espírito, da cultura ou do saber), ao invés de tomá-la em sua 

contingência, em seu caráter fortuito. Não há neles, por exemplo, narrativas epifânicas, 

transcendentais, reconstituindo o momento no qual cada um decidiu ser escritor. Ambos 

irão tomá-la mais como uma condição (com a ambiguidade de sentido que essa palavra 

carrega), não muito diferente de outras, ainda que dela surjam desafios específicos, no 

esforço para diferenciá-la do mero automatismo, da aceitação arbitrária. Bolaño, por 

exemplo, dirá que o fato de Los detectives salvajes estar permeado por um sem-número 

de poetas é uma mera ―comodidade‖ (―Roberto Bolaño en ‗La belleza de pensar‘‖, 

1999). Ou uma coincidência, porque era sobre aquilo, sobre esse tipo de experiência, 

que ele tinha algum conhecimento: se tivesse sido açougueiro, teria escrito sobre outras 

coisas, como matadouros. 

 
A mí lo que me gusta es observar la relación que se establece entre los 

hombres y sus trabajos, que aparentemente carece de misterios pero que 

resulta determinante a la hora de juzgar un destino, entre otras cosas porque 

uno casi siempre se equivoca al elegir un trabajo o al reconocer una vocación. 

En este sentido a veces escojo la literatura como fondo laboral de algunos de 

mis personajes por una razón muy simple: porque la conozco. Pero si fuera 

carnicero, por ejemplo, el decorado de fondo sería el de las carnicerías, los 
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mataderos, los camiones frigoríficos. Tal vez debería hacerlo. No estaría mal 

una novela de matarifes, destazadores, desolladores (BB, p. 100) 

 

 

Calhou de Bolaño ter sido poeta. E em certos momentos não deixa de expressar 

que teria preferido ter-se tornado outra coisa, como um detetive (BB, p. 71-72) ou um 

assaltante de bancos, um diretor de cinema e mesmo um gigôlo (BB, p. 89).  

Já Coetzee, com o jogo entre secura e afetividades que constitui sua escritura, 

não aponta em nenhum momento de suas Scenes from Provincial Life um nexo 

―indelével‖, verdadeiramente convincente entre sua vida e o estudo e posterior prática 

da literatura. Além do interesse, que foi precedido pela matemática, pela lógica e pela 

linguística, muitas vezes o jovem personagem de Youth figura um tanto dúbia e 

pateticamente em busca por inspiração poética entre as mulheres, sem que consiga 

chamar a atenção de nenhuma. Além disso, o período como autor está absolutamente 

alijado de toda a trilogia de ―ficção autobiográfica‖. Temos apenas alguns depoimentos 

alheios sobre isso em Summertime, em geral tímidos e um tanto desinteressados, lá onde 

Coetzee é dado como morto. 

Esse pequeno detalhe – em que a narrativa sobre o ―centro originário‖ que 

caracteriza as vidas ―literárias‖ está ausente (ainda que não exatamente faltante, já que 

ela não faz falta) – é apenas um indício de um desafio mais amplo enfrentado por seus 

romances, contos, ensaios e poemas. Nos mais diversos níveis e no confronto entre cada 

um deles – do discursivo ao enunciativo, do mimético ao estrutural, do institucional ao 

textual, do genealógico ao arquívico, e vice e versa – as obras de Bolaño e Coetzee 

apresentam constantemente uma profunda desconfiança e, por vezes, repúdio e terror ao 

literário, àquilo que se pratica como literatura, ao lugar oferecido pela e para a literatura, 

buscando abrir-lhe resistência no lugar de simplesmente assumi-la como uma 

transparência inconsequente. Esse movimento que dificilmente pode ser chamado de 

autorreflexivo ou metaliterário – pois não retorna para si, não gira em torno de si 

mesmo, não tem a literatura como meta anteposta, prefixada – é uma resposta, uma 

tentativa de fazer justiça, ou confrontar uma injustiça, frente àquilo e àqueles com os 

quais suas escritas se deparam. 

Isso porque encontramos nos livros desses dois autores vínculos estreitos entre 

literatura e empreendimentos de colonização, autoritarismo, traição de processos de 

memória e verdade, consenso democrático, polícia, tortura, etc. Ou melhor: formas 
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específicas em que a literatura, em seu nome próprio, toma para si tais artifícios, ou 

mesmo os seus símbolos, e faz deles seu modo particular de legitimação violenta. 

Diante disso, provoca-se uma disposição no texto desses escritores que parece impor 

para si um modo de responsabilidade que não pode ser dissipada pelo mero cerceamento 

de certas ―classes‖ de literatura, compostas por autores e obras que a teriam corrompido, 

podendo assim restringi-los como causas de algum tipo de impropriedade ou brutalidade 

realizada nesse meio, mas que em nada comprometeria a (suposta) verdade dessa prática 

artística.  

Ora, não são poucas as obras na história da literatura a se constituírem como 

retratos do campo literário, delatando os seus mais altos círculos, combatendo-os ou 

satirizando-os em seus modos de conceber a prática artística, numa disputa por estéticas 

possíveis, produzindo movimentos de diferenciação estratégica. A lista seria enorme e 

poderia incluir A educação sentimental de Flaubert, Em busca do tempo perdido de 

Marcel Proust, Os falsos moedeiros de André Gide, Viagem ao fim da noite de Céline, 

Os demônios de Fiódor Dostoievski, Adán Buenosayres de Leopoldo Marechal e até 

mesmo o monumental recorte de diários de Adolfo Bioy Casares intitulado Borges. Mas 

o que acontece nesses exemplos é a difamação ou a denúncia de certos tipos do 

ambiente cultural ou de certa literatura, aos quais se deveriam sobrepor outros. São 

alvos mais ou menos selecionados, casos específicos, diante dos quais não se formulam 

quaisquer dúvidas sobre a pertinência estética e ética dessa atividade e da esfera 

simbólica que dela deriva e nela se constitui. 

No caso de Coetzee e Bolaño algo mais raro está em funcionamento: uma 

desconfiança sobre a própria literatura, sobre o próprio do literário. Os monstros que 

descrevem são o estopim de um abalo que atinge não só certos setores, mas o lugar 

discursivo e enunciativo do relato. Obviamente a dimensão de combates localizados não 

está ausente. Contudo, mesmo essa zona de conflitos parece se instalar contra 

estratégias que tomam o literário como dotado e doador de algum privilégio existencial, 

cultural ou crítico. 

Essa ―crise da literatura‖ – pensando-a a partir da proposta de Marcos Siscar 

(2010) – possui a particularidade de não reencenar (ou não se limitar a reencenar) uma 

situação de miséria e ilegitimidade da prática artística, como modo de dramatizar uma 

experiência-limite do literário. Ao contrário: em Bolaño e Coetzee, muitas vezes o 

campo literário não aparece ameaçado de extinção – mesmo o apocalipse parece 
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demasiadamente literário, como redenção da literatura, risco pressentido em Elizabeth 

Costello e também em Estrella distante e 2666 –, mas, ao contrário, como que dotado 

de certa segurança, capaz de fornecer legitimidade e recursos, seja para o artista, seja 

para o tipo de discurso que ali é produzido ou que por ele circula. Paradoxalmente, isso 

é válido justamente porque tal estatuto é constantemente anunciado, melancolicamente, 

como sendo insuficiente por boa parte daqueles personagens que nela atuam ou almejam 

atuar. A autoevidência de seu reconhecimento, de sua autoridade, em seu lugar próprio, 

está posta, mas, ao mesmo tempo, nunca é totalmente satisfatória. Essa carência na 

posse não constitui por si só uma crise, mas se formula como estratégia administrativa 

da crise. Ou melhor: domestica a crise, ou o medo da crise, para gerir aquilo que lhe é 

próprio. Uma crise sem crise, porque a herança aqui não é encarada como algo a ser 

―ininterruptamente conquistada, reconfigurada‖ (SISCAR, 2010, p.13), mas sim 

entendida como reivindicação daquilo que já é tomado como propriedade, de direito, 

dado de antemão. Uma crise da poesia de onde se sabe previamente que se sairá 

ganhando, porque nada está a perder – especulação de valores pela reivindicação 

infinita daquilo que lhe é devido, cifra sempre insuficiente, já que o quitado e o 

dividendo crescem em iguais medidas.
1
 

                                                           
1 No ensaio ―O discurso da crise e a democracia por vir‖, Siscar confronta justamente a lástima pela 

―perda do prestígio‖ do literário frente às forças mercadológicas que vem se intensificando no debate 

atual (p.17), inclusive e principalmente por aqueles que mais dispõem de seus privilégios.  O autor toma 

como exemplo uma crônica do romancista e jornalista Bernardo Carvalho (―Menina em vestido velho‖), 

na qual aponta certa ―irrelevância‖ da poesia para justificar a importância política do trabalho jornalístico, 

tendo como base a biografia da repórter russa Politkovskaia. O interessante é notar que a acusação de 

―anacronismo‖ da poesia feita por Carvalho não é um modo de simplesmente substituí-la pelo jornalismo 

ou de descartá-la, mas também tomá-la para si – evitar a crise assumindo que a crise já aconteceu e já foi 

perdida, sobrando-lhe a falta que deve ser constantemente compensada. Assim, é preciso ter em mente 

que essas lamentações conservadoras da poesia não ocorrem em nome do privilégio opositivo tendo em 

vista outras atividades, mas também em nome da própria literatura e/ou da poesia, como modo de 

preservá-las e de apropriar-se delas. Isto é, ao declará-la morta, como tendo seu tempo esgotado, põe 

aquele que anuncia essa perda no privilégio de sua guarda, como arconte do literário. Isto é, há uma 

declaração de ―falta‖ e de ―perda‖ que, apesar de sua aparente proximidade, distingue-se radicalmente da 

noção de ―crise‖ proposta por Siscar, estando em conflito constante com ela. Tal será a tarefa enfatizada 

ao longo do percurso de Bolaño e Coetzee: afinal que tipo de crise da literatura pode dar como 

determinada a permanência do literário? Seria essa a versão literária da ―crise sem riscos‖, crise em que 

as perdas estão calculadas de antemão, tal como os lucros? Tarefa que resulta muito mais difícil do que 

aparenta – não é fácil renunciar aquilo que lhe é posto como possibilidade de qualquer dizer, do próprio 

(do) dizer. Do mesmo modo como a democracia ―presente‖ resulta numa questão para a democracia por-

vir, mesmo quando essas sejam heterogênias e conflitivas entre si, já que dividem um nome e uma 

responsabilidade. Assim como a ideia de que a literatura pode falar tudo de antemão necessita ser 

confrontada com a posição de uma literatura que tem a garantia de seu direito ao dizer, como condição do 

dizer, ficcionalizando e neutralizando-o, como aponta o mesmo Derrida (―‗This Strange Institution Called 

Literature‖, 1992, p. 38) no qual Siscar se baseia. Logo voltaremos a isso. Nesse sentido, apesar de que 

partindo de um lugar diferente, com chaves trocadas, este trabalho se vê tão solidário tanto a Derrida 

quanto a Siscar, naquilo que compartilham (gostaríamos de dizer: compartilhamos) como desafio.   
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Tudo isso não exime de consequências os textos de Bolaño e Coetzee em que 

figuram essas preocupações – que não deixam de ser literárias, que partem do literário, 

ainda que busquem parti-lo ou reparti-lo. E por isso mesmo o gesto aqui empregado não 

está baseado na denúncia, na demonstração de autoconsciência e explicitação dos 

fatores formais envolvidos. Na verdade, instaura-se um verdadeiro abalo formal, que se 

faz sentir, por exemplo, em certos personagens-escritores e nos sujeitos enunciadores 

(que muitas vezes coincidem) apresentados como ―alter egos‖ daqueles que assinam as 

páginas do livro.   

No caso do latino-americano, ele ganha o nome de Arturo Belano (ainda que 

haja variantes, como B., Bolaño ou mesmo, talvez, ―jovem envelhecido‖). Já no do sul-

africano, temos o tradutor do segundo relato de Dusklands, Elizabeth Costello, Señor 

C., o narrador anônimo que se confunde com Susan e Foe em ―He and his man‖ e o já 

mencionado Coetzee de Summertime, que nos dois livros anteriores da série Scenes 

from Provincial Life permanecia inominado. Mais que alter egos, esses personagens são 

dispositivos textuais que servem para dramatizar a posição enunciativa do autor e do 

livro no campo literário, como sujeito e discurso marcados pelo lugar simbólico (e por 

toda a estrutura partitiva dos discursos que esse presume) ao qual se vinculam ou são 

vinculados. Assim que, quando defrontados com essas situações em que a violência é 

constitutiva do literário, todos esses personagens – sendo ou não narradores – começam 

a se interrogar sobre a legitimidade ética de continuar a escrever desde a literatura, e se 

essa prática – que é também a deles – não está de alguma forma em continuidade, em 

dívida ou em conformidade com tais atos de brutalidade e estruturas de poder. Assim, as 

ações de Foe ou Wieder, do bestiário de La literatura nazi en América ou de David 

Lurie sempre são sentidas de alguma forma como estando em perigosa sincronia com 

aquilo que os textos e os autores de Disgrace e Estrella distante fazem, enquanto 

literatura. Não raro, colocam-se como seus duplos. O mesmo acontece, em chave 

inversa, com os casos de emudecimento ou neutralização de certos sujeitos 

(assujeitados) e resíduos sobreviventes de violências históricas – no ato mesmo de 

serem acolhidos pela literatura, tomada como lugar próprio e assegurador para essas 

vozes e reminiscências, tal como acontece com Friday ou com o arquivo feroz das 
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ditaduras militares e do apartheid, algum outro tipo diferenciado de silenciamento e 

esquecimento parece avultar-se e entrar em operação. 

Essa perigosa sincronia ou simetria não se dá apenas no nível mimético-

representativo: ela afeta o corpo textual, seu enunciado e sua enunciabilidade. Não 

devido a alguma força restritiva, limitante e normativa, mas justamente pela oferta de 

lugar, pela condição de possibilidade que lhe é oferecida. 

Esse fenômeno certamente está vinculado ao fato de que esses livros, cujo 

enfoque narrativo primeiramente se dirige aos rastros de violência do passado e como 

eles chegam até o presente, sempre tem lugar nesse mesmo presente, que podemos 

chamar ainda de nosso: o presente configurado pela democracia como situação política 

hegemônica.   

Isso traz um problema suplementar de grandes consequências: a ideia de que as 

condições sob as quais se oferecem um espaço discursivo para o texto literário podem 

implicar em certo tipo de conivência com uma estrutura de poder. Por poder falar tudo, 

de antemão, então aquele regime que aparece oferecendo e garantindo esse direito – o 

democrático – pode se legitimar consensualmente. A resistência a esse lugar de direito 

não passará sem que se ponha uma interrogação sobre dois dos valores basilares da 

democracia e do liberalismo, e que estão em profunda relação com a prática literária: a 

liberdade e a segurança. Aparece então um estranho cenário em que a liberdade de 

expressão não exclui, mas convive, e mesmo produz certo tipo muito específico de 

―censura‖ – no ato mesmo de prometer sua supressão.  

Ou seja, cabe aqui se perguntar não só sobre como os documentos de cultura 

também são documentos de barbárie, registram a barbárie, mas também a provocam, a 

sua própria maneira, em seu ―mal de arquivo‖. 

A relação entre literatura e democracia sempre foi extremamente próxima – seus 

surgimentos na Europa do século XVIII e XIX coincidem e convivem na construção de 

espaços para e na linguagem, de um estatuto próprio para a linguagem (DERRIDA, 

1992, p. 37-38). Por isso, não passará despercebida a tensão e mesmo o abalo que esse 

novo estatuto, essa situação democrática, causará para a noção de autonomia literária, 

desse espaço simbólico que possibilitou à literatura se constituir em torno de valores 

como liberdade, ficção, potencialidade crítica e imaginativa, etc.. Eis o interesse de 

trazer para essa discussão autores como Jacques Derrida e Jacques Rancière, que propõe 

uma ideia radical de democracia, uma democracia que nunca se estabelece, mas 
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modifica a situação pela qual se apresenta a vida social e o mundo, e também aqueles 

que são seus críticos contemporâneos mais ferrenhos, devedores de alguma forma de 

Walter Benjamin, como Slavoj Žižek e Alain Badiou, ou mesmo Giorgio Agamben e 

Peter Sloterdijk. Trata-se de uma tensão bastante especifica já que, em fidelidade à 

proposta de uma política democrática, por-vir, faz-se necessário pôr esse nome 

―próprio‖ em jogo, saber se ele é capaz de sobreviver à injustiça perpetrada na disputa 

pela apropriação desse termo. E, de certo modo, essa também é a pergunta que fazem 

Bolaño e Coetzee diante das situações que se deparam em seus romances: se a literatura 

será capaz de sobreviver à justiça, na garantia mesma de sua existência, se justiça e 

literatura coincidem ou mesmo são capazes de conviver sem que haja prejuízo para 

nenhuma delas, sem que se ponham em risco. 

 . 

 

*** 

 

Sem dúvida, a aproximação entre o escritor chileno Roberto Bolaño e o sul-

africano J. M. Coetzee não é por si só evidente. Tudo aquilo que parece estar 

imediatamente identificado com cada uma dessas produções parece afastá-las. Se o 

primeiro está associado a enormes romances, à imagem de escritor rebelde, às viagens, à 

morte precoce, à experiência com a poesia neovanguardista, à tradição barroca latino-

americana, o segundo está marcado pela secura da linguagem e a impassividade da voz 

narrativa, pelas atividades universitárias, pela defesa dos animais, pelo prêmio Nobel. 

Mesmo as leituras que os pautam raramente se tocam ou ocupam uma valoração 

equivalente. Um dos precursores mais importantes para Bolaño é Jorge Luis Borges, 

escritor que Coetzee vê com sérias reservas (―J. L. Borges, Collected Fictions‖, SS); já 

Samuel Beckett, que para o autor de In the Heart of the Country é tão importante, 

sequer é mencionado ao longo da enorme obra do chileno. O ponto de acordo mais 

importante talvez esteja em Kafka, mas do qual logo se afastam pelo modo como cada 

qual o encara em suas obras. Por último: é provável que jamais tenham lido um ao outro 

– ou se o fizeram, jamais tiveram a preocupação de registrá-lo. 

Listo todas essas divergências, porque elas realçam ainda mais a importância dos 

pontos de contato. Isso porque tais conexões só surgem enquanto inquietações, como 

marcas deixadas pelas dificuldades e desafios que essas obras buscam enfrentar, mesmo 
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empregando estratégias estilísticas ou tendo históricos tão diferentes. Algo que nos faz 

vislumbrar como a diversidade de caminhos tomados pela dinâmica das formas não é 

estabelecida na ordem das evidências pré-visíveis, por aquilo que pode ser rastreável 

dentro dos parâmetros da equalidade (países, gêneros, estruturas, suportes, 

nomenclaturas, antecedentes, etc.) – mas talvez no incessante jogo das diferenciações, 

dos aspectos característicos que só surgem ao colocar um objeto sob a influência do 

outro, ao fazê-los reagir entre si, lá onde se imaginava que nenhuma forma de reação 

fosse possível.  

As semelhanças mais interessantes sempre se dão no insuspeito. Se na superfície 

da imediaticidade, se pelas medidas propostas pelo cálculo comparativo, Coetzee e 

Bolaño estão tão distantes que parece não haver convergência possível entre eles, então, 

quando vislumbramos algum brilho efêmero que impulsione uma aproximação, 

devemos tomá-lo como algo valioso ou como uma tarefa e não descartá-lo como mero 

acidente, uma fraca ligação por não estar suficientemente em relevo.  Aqui vale a pena 

recordar Walter Benjamin em sua ―Doutrina das semelhanças‖ (2008), na qual aponta o 

definhamento da habilidade infantil de traçar e arriscar linhas de similitude onde essas 

não existem e que, mesmo depois de apontadas, talvez nunca se tornem suficientemente 

claras, resguardando o segredo dessas sintonias – habilidade que vai sendo apagada pelo 

processo supostamente mais seguro de estabelecer pontos de encontro pré-determinados 

por categorias naturalizadas.  

Assim, é justamente pela distância que separa essas duas linhas paralelas, essas 

duas obras, que devemos valorizar o improvável plano que elas articulam pelas suas 

posições relativas. Um plano que elas criam e contra o qual se colocam. A despeito de 

todas as diferenças discursivas que separam esses dois autores, ambos compartilham um 

tipo de figura bastante intensiva em ambas as obras: a de escritores e artistas 

intimamente relacionados com atividades de violência, como a colonização, a tortura, o 

terrorismo de Estado, a polícia, etc. Mais que isso: não se tratam de personagens que 

praticam ambas as coisas, diferenciando-as, mas as tratam como se fossem uma só, 

aproximando-as estrategicamente para apropriarem-se das condições oferecidas por 

esses poderes e, com isso, construir e demonstrar suas liberdades e independências 

artísticas. A brutalidade que cometem Foe, Wieder, Laurie ou Lacroix não se distingue 

do ato literário. E, no entanto, a conclusão que aqui se encerra não é a da abdicação 

necessária da literatura, substituindo-a por outro lugar, por outra prática, ou com a 
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procura por um mecanismo para exterminá-la, aboli-la. Mas sim, a da necessidade de 

um esforço incessante para imaginar um outro, para pensar no outro da literatura, numa 

outra forma de partilhar e fazer circular a linguagem, as marcas, a memória e a 

existência. O possível elo de afinidade onde ele não parece possível não se dá por 

alguma espécie de constatação dos estados gerais da literatura, ou não apenas por ela, 

mas sim pelo esforço compartilhado em vislumbrar outro regime de discursos como 

horizontes (ou como fuga de nossos horizontes) éticos e estratégicos. Só assim é que se 

torna possível construir uma ponte entre Bolaño e Coetzee. Ou seja: essas duas linhas 

paralelas só se cruzam no infinito, no por-vir, naquilo que elas propõem como desafio 

ao tempo e ao espaço que se querem próprios, apropriados. 

Poderíamos imaginar uma acusação de incoerência. Por que não simplesmente 

abandonar a literatura, as artes, e fazer outra coisa, ser outra coisa? Não por acaso, a 

série que esses autores constituem e se inserem apresenta vários casos que flertam com 

essa possibilidade, das mais diversas formas: Arthur Rimbaud, Samuel Beckett, Nicanor 

Parra, Michael Duchamp, Hugo von Hofmannsthal, Sophie Podoski, Robert Walser, 

entre outros. Mas a pergunta é ingênua se não se questiona sobre o estatuto daquilo que 

verdadeiramente poderia ser considerado o ―outro‖ da literatura – e se esse outro se 

limita somente à literatura. Não apenas como o outro na literatura – representações de 

silenciamento, subalternidade, espectros e inomináveis. Nem mesmo como uma outra 

literatura – outros cânones, outras literaturas nacionais, étnicas, de grupo, etc. Nem 

sequer os outros campos discursivos que formam as ―negações determinadas‖ da 

literatura, constituindo-se e constituindo-as por diferenciação, dentro do modo de 

divisão em campos autônomos proposto por nossa economia da linguagem: sociologia, 

filosofia, antropologia, matemática, psicologia, outras artes, etc. Ainda que nenhum 

desses pontos de contato, de desvios da curva-padrão, possa ser desprezado: muitas 

vezes provocam curtos-circuitos que servem para abalar justamente esses sistemas de 

partição e valoração, de distribuição das produções em saberes possíveis. Desde o 

campo da literatura, basta observar todo o estremecimento – a despeito de todas as 

reações histéricas – que se produziu e ainda se produz em torno dos Estudos Culturais 

ou da Teoria Pós-Colonial, e como esses fizeram surgir novas formas de abordagem do 

literário – justamente no gesto de ir para além do literário – por dirigirem os sentidos de 

seus trabalhos a grupos segregados (negros, mulheres, homossexuais, indígenas, 

animais, etc.) e às diversas potências (inclusive ―estéticas‖) que esses foram e são 
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capazes de produzir. Na verdade, diríamos que pensar no outro da literatura é um passo 

suplementar para essas políticas que buscam pensar as alteridades, fazendo justiça a elas 

– algo que, de uma forma ou de outra, já se propõe a fazer, ao reestruturar as divisões 

dos marcos departamentais ―humanísticos‖ e não simplesmente adotando e sendo 

adotado por eles como mais uma disciplina possível. 

 No percurso que Jacques Derrida – autor bastante caro às linhas teóricas que 

acabamos de citar – desenvolveu seu pensamento, em sua crítica à metafísica que guia o 

Ocidente, que enreda a história de nossa filosofia, mas também a do nosso ―senso 

comum‖, a literatura teve um papel estratégico fundamental. Pois, em muitos dos 

momentos-chave de suas leituras de Platão, Rousseau, Hegel, Levi-Strauss e outros, foi 

justamente a relação difícil que se apresentava entre exercício filosófico e criação 

literária – na tentativa de diferenciação e exclusão de um discurso do outro – que 

Derrida operou um ponto de abertura para a desconstrução dessa cisão. Não à toa, em 

diversas declarações, Derrida se confessa demasiado apaixonado pela literatura, 

afirmando ser com ela um tanto ―benevolente‖, tal como aparece, por exemplo, no livro 

chamado Paixões (1995), ou na entrevista a Derek Attridge (1992). 

Entretanto, quando essa estratégia passa a ser praticada desde a crítica literária, 

sem mediações, tal procedimento passa a implicar em certas questões que talvez não 

tenham sido tão exploradas. Por vezes, a desconstrução na Teoria Literária e na 

Literatura Comparada parece ser tomada como aparentemente em seu lugar, como se o 

fato de Derrida praticá-la desde a Filosofia só pudesse ter sido um caso de exílio 

equivocado. Há um estranho tom triunfante que surge ao assumir a literatura como 

aquilo que já se desconstrói, já está desconstruído, como um tipo de prática que está 

imune à metafísica, exibindo pura escritura – posicionamento que parece estar em 

contradição à proposta oferecida pelo pensador franco-argelino.
2
 Parece que, ao se 

trazer as contribuições de Derrida ao campo discursivo da reflexão sobre a literatura, 

esquece-se de que o processo desconstrutivo formulava-se partindo (contra) o lugar em 

que ele se encontrava, que se lhe oferecia como próprio: a tradição filosófica ocidental. 

Lugar que se estabelecia pela ―exclusão‖ identitária (isto é, pela suplementação) de 

outros campos postos do conhecimento, especialmente o literário. Dessa brecha 

resultava o interesse de armar uma operação crítica que colocasse em perspectiva essa 

                                                           
2
 Esse discurso triunfalista da literatura poderá ser encontrado em certas páginas de Derek Attridge 

(2004), mas não só. Voltaremos a esse caso ao longo da tese. 
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exclusão, pondo em pauta a estrutura mesma que a sustentava. Esse aspecto foi notado 

por Spivak (2010, p.77-84) e, quando Derrida tem a oportunidade de formular suas 

ideias a partir de um Departamento de Literatura Comparada, como aconteceu nos 

seminários ocorridos na Universidade de Yale, ele imediatamente aponta esse fator e a 

necessidade de reposicionar-se a partir dele e também em tensão com ele, sem com isso 

buscar imaginar um lugar pleno, uma tabula rasa desde a qual sua voz teria lugar. Não 

por acaso, suas primeiras palavras no curso que ocorreu entre 1979 e 1980, foram: ―Let 

us suppose that a seminar occurs {takes place} in a department of comparative 

literature. Which is apparently the case‖ (2008a, p. 22). A isso se seguirá uma longa 

reflexão sobre a ―vida‖ e a ―morte‖ de uma instituição, de sua permanência inoperante 

que a defende de e em sua ―morte‖ e do poder fundador, legitimador que quer lhe 

conceder constantemente ―vida‖ – posições essas as quais Derrida procurará evitar. 

Isso não significa esquecer o esforço que Derrida faz em problematizar o 

binarismo entre literatura e filosofia, ao ponto de apontar para certa indiferenciação 

dessas duas práticas, enquanto práticas escriturais – mas sim compreender como essa 

operação se realizava, sem uma simples inversão de posições.
3
 Porém, não se deve 

esquecer – e Derrida jamais deixava de fazê-lo – que a constituição histórica da filosofia 

e da literatura enquanto tradições distintas no Ocidente já traz, por si só, uma 

dificuldade que não pode ser ignorada ou simplesmente tida como ―superada‖ – sob a 

possibilidade de reincidir no regime de conhecimento e da circulação da linguagem que 

nos está dado, reafirmando-o. Para ser fiel às contribuições da desconstrução, é preciso 

levar em consideração o próprio lugar (o lugar que se oferece como próprio) desde onde 

o pensamento se constitui, é enunciado – passa a circular. Assim, pensá-la desde a 

literatura e mesmo da teoria literária (como é o nosso caso) exige exercer um outro 

movimento que leve em consideração justamente esse espaço próprio desde onde ele é 

produzido, desde onde ele parte. 

Com isso, talvez possamos ser tão rigorosos com o tipo de pensamento que a 

literatura é capaz de produzir como Derrida o foi com a filosofia – sem ser exatamente 

                                                           
3
 Na explicação mais pedagógica fornecida sobre o ―método‖ da desconstrução, Derrida (2001, p. 47-54) 

explica que a inversão e desarticulação dos pólos assimétricos formados pelas estruturas binárias 

ocidentais (voz/escritura; homem/mulher; presença/ausência; vida/morte e também filosofia/literatura) é 

apenas um passo, ou apenas uma parte de um ―gesto duplo‖, de todo o processo que busca a reavaliação 

dos modos de configuração das diferenças. Por isso, a desconstrução está longe de se limitar a uma mera 

denúncia da ―metafísica‖ – já que esse é o espaço mesmo onde atua – mas de exibir as fragilidades para 

imaginar possibilidades de reconfiguração, isto é, de justiça e de por-vir. 
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injusto com ela. Desse modo, podemos começar a elaborar uma crítica literária e uma 

crítica da literatura que não se baseie na retórica da ameaça e da perda, do próprio e do 

apropriado, da insuficiência e da plenitude, da pedagogia condescendente e da 

identidade. 

Como é possível notar pela ausência, ou pela discrepância com o lugar 

institucional ao qual está filiado (Departamento de Teoria Literária e Literatura 

Comparada), falta, nas palavras-chaves que antecedem esta tese o evidente termo 

―literatura comparada‖. Essa falta que se sublinha pela possível autoevidência que ela 

poderia trazer (dois escritores, de diferentes línguas, de diferentes países, mas que 

praticam algo que se denomina ―literatura‖) não é em vão. Na verdade, devido à 

natureza das questões que se colocam nesse estudo a partir dos livros com os quais 

dialogamos (e que dialogam entre si) não é possível vinculá-lo ao campo ou pelo campo 

da ―literatura comparada‖, devido àquilo mesmo que coloca como premissa prévia para 

a comparação. Isso porque se, como diz Derrida (2008a, p. 47), é preciso ter uma ideia 

comum de literatura para que se possa comparar duas literaturas, aqui o problema é o 

reverso: é justamente a condição ―literária‖ que se atribuí a essas obras (evidentemente, 

como evidência, como se houvesse alguma transparência nessa palavra, como se ela 

oferecesse a possibilidade de uma leitura transparente dos textos que se põem e 

circulam sob esse nome, uma transparência que só pode ser louvável) e com as quais 

elas buscam estabelecer uma relação tensa, para dizer o mínimo, para não dizer violenta 

(violenta por causa da violência que envolve esse termo e sua evidência, e por isso uma 

violência que almeja ser uma contra-violência). Antes que possam ser comparadas como 

literaturas, porque ambas se dispõe sob um mesmo plano dito ―Literário‖ em que se 

pode compará-las, é contra essa pretensa condição que essas duas obras querem se 

instaurar, cada qual a sua maneira. Assim, não pode haver literatura comparada lá onde 

a literatura é o lugar-comum dado de antemão que assegura o termo equitativo entre 

elas.  

Justamente por se opor à literatura como pré-condição, como lugar que lhe 

antecede, como lugar próprio que dividem com outras literaturas, é que não se pode 

fazer deste um trabalho de literatura comparada.  

Raciocínio similar pode ser aplicado para explicar o desaparecimento da noção 

de ―teoria literária‖ desse conjunto de palavras-chave – que, no entanto, poderíamos 

manter como marca que assinala as condições que são oferecidas como ―próprias‖ ao 
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nosso trabalho, já que seu simples abandono apenas indicaria que assumimos para nós 

uma ―exterioridade‖ que, mesmo que estivesse plenamente disponível, nada mais seria 

que outro lugar próprio e apropriado. Contudo, há outra possibilidade naquilo que 

envolve a noção de ―teoria‖, naquilo que ela aponta como atividade especulativa, de 

tatear no escuro em busca daquilo que não tem lugar (e que talvez não busque um lugar, 

mas seja heterogêneo a essa economia de propriedades) e que, contudo, faz sentir sua 

força sobre nós. Teorias, hipóteses, especulações e experimentações não são formuladas 

porque necessitamos confirmar o presente, enfatizar aquilo que está dado, mas porque 

aquilo que consideramos como condição da existência é profundamente insuficiente em 

sua suficiência. Por isso, a teoria é mais de um gesto do que um campo. Assim, esta 

―teoria literária‖ que assumimos não busca a literatura, mas deriva dela, assim como 

Bolaño ou Coetzee partem dela, para vislumbrar outra coisa. E se partem dela, se em 

alguma medida ―optam‖ (como nós ―optamos‖) partir delas (da literatura, da teoria) é 

pelo problema, pelo desafio que elas impõem. Um desafio diante da linguagem, do 

sensível e das formas de existências, ao qual não sabemos se iremos sobreviver. 

Sabemos sim que a sobrevivência como manutenção da vida, da vida como manutenção 

do mesmo, não é desejável. Por isso acompanhamos esses percursos, que podem 

resultar em antiteóricos e antiliterários, do mesmo modo como Badiou propõe uma 

inestética ou uma antifilosofia ou, ainda melhor, como Parra propõe uma antipoesia.  

E para tanto não é preciso assinalar a ―teoria‖ dentro dessas palavras-chaves, 

cuja função é servir como rastro para que outros pesquisadores, outros leitores, cheguem 

até esta tese. Isso porque correríamos o risco não tanto da redundância, mas da incorrer 

numa equivalência lá onde devemos buscar uma diferenciação, silenciosa ou silenciada, 

do significante. Isso porque, na primeira linha ou, melhor, antes mesmo do início deste 

trabalho ou de qualquer outro, tal como indicado no alto de sua fachada, essas palavras 

– ―teoria‖ e ―literatura comparada‖ – já se colocam, indicando o lugar deste trabalho.  E, 

como já o dissemos, não é esse o caminho que nos interessa, não é a direção que 

buscamos, pois ela consiste em uma trajetória retroativa, voltada para aquilo que já se 

coloca segura e anteriormente a nós. Isto é, uma busca que só pode ser pelo mesmo e 

para nós mesmos, reivindicando credenciais de identidade e solicitações de aceitação. É 

aquilo que está lançado ao futuro (a uma possibilidade de futuro) que verdadeiramente 

nos interessa como vetor de pensamento e justiça para aquilo e aqueles que não 

pertencem nem à ordem do pensamento nem à da justiça nas formas presentes e 
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perfeitas do tempo, da linguagem e das instituições. Não na primeira página (ou antes 

mesmo dessa, sem que conte como uma), mas na última, impossível de se pressentir, 

página essa que ainda está para ser escrita. Só nesse tipo de busca há a possibilidade de 

se poder dar razão – ou não – para a existência dos lugares dos quais partimos. Ou, ao 

menos, de transformá-los.  

Assim, devemos assumir a possibilidade de que a literatura (e da teoria que a 

acompanha para além ou aquém dela) possa ser colocada sob rasura, isto é, como um 

termo que empregamos sem deixar de reconhecer a sua (im)propriedade e, com isso, 

assinalamos a espera e o esforço por vislumbrar e fazer jus a outros modos de organizar 

a linguagem e a existência que prescinda dessa valoração por aquilo que é próprio e 

apropriado, baseado na defesa de campos, corpos, direito e setores. Outras formas de 

vida frente às quais podemos ou devemos prescindir do nome ―literatura‖ (assim como 

―democracia‖ ou ―liberdade‖) para que se faça justiça a elas. 

 

*** 

 

 

Desse modo, na primeira parte deste trabalho, veremos como tanto Coetzee 

quanto Bolaño elaboram histórias da literatura, narrativas de constituição daquilo que se 

fornece como condição aos seus textos e a suas práticas. Histórias infames da literatura, 

histórias em que o literário aparece como inimigo, nas quais as reivindicações por 

literatura, por sua autonomia, serão transformadas em motivos de perversão e violência. 

Assim, primeiramente veremos uma reencenação de um momento ―fundacional‖ com e 

no romance Robinson Crusoe de Daniel Defoe. Ao reformulá-la, Coetzee focou numa 

série de personagens subalternos – Susan Barton, Friday – aos quais se oferece a 

literatura como espaço de possibilidade de uma voz e de uma memória, uma oferta que 

resultará no afogamento (ou num segundo afundamento) dessas vozes. Já no caso de 

Bolaño, ao invés de um ponto primeiro, em constante afundamento, escolhe retratar 

todo um sistema literário nas Américas, sob o molde de uma enciclopédia, com um 

recorte bem específico: o nazismo. O modo como essa ideologia – e tantas outras – são 

empregadas como um material próprio e apropriado, como outro qualquer, por esse 

conjunto de autores será significativo para o tipo de demanda que está em jogo aqui. 

Para encerrar, La literatura nazi en América termina com um último capítulo sob a 

forma de um relato, onde a violência enterrada, covarde, dos outros autores precedentes 
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finalmente chega à tona (aos céus, poderíamos dizer) na figura de Ramírez Hoffman/ 

Carlos Wieder, a ponto de forçar o responsável pela enciclopédia adentrar no texto e pô-

lo e pôr-se em questionamento. Movimento semelhante acontecerá com o texto ―He and 

his man‖ de Coetzee, lido durante a entrega do Prêmio Nobel. 

Isso prepara o cenário para as questões da parte II desta tese. Após os largos 

períodos de violência – a colonização do continente africano e, mais alusivamente o 

apartheid em um, e o nazismo e as ditaduras latino-americanas no outro – sobre os 

quais os livros anteriores se debruçavam, seguem textos sobre a fase de passagem para a 

chamada democracia. Não sem que antes tenham lugar certos dispositivos para tentar 

firmar essa transição, nos quais está em jogo o confronto com o passado e a 

possibilidade de justiça e memória para aqueles que o sofreram. Contudo, o que 

acontecerá, a despeito de todas as celebrações possíveis (e algumas lamentações), é 

justamente o contrário: há uma reformulação das forças e das formas de poder, e não 

uma simples cisão, marcada pela (promessa de) desativação dos mecanismos de 

repressão. Isso aparecerá não só no modo como Wieder ou Sabastián Lacroix atuam na 

ditadura, mas como tentarão sobreviver a ela, ao oferecer parâmetros e valores 

literários, para a literatura, que serão postos como verdadeiros precursores de nossas 

atuais democracias e dos valores de liberdade (perversa) e seguridade (policial) que 

prometidos a todos, igualmente. Haverá um momento em que essa traição se dará de 

modo exemplar, quase como que determinando a hegemonia das formas de relação com 

a linguagem que irão se seguir: nos juízos de perdão baseados em confissões e 

testemunhos, naquilo que tiveram de anistiante e conciliação forçada. Isso aparecerá 

bastante explicitamente em Nocturno de Chile, num movimento que poderia ser válido 

também para Age of Iron e Disgrace de Coetzee. Nessa fase de transição histórica é que 

se concentrará o funcionamento daquilo que proporemos chamar de ―neutralização‖: um 

processo de manutenção e oferta que se traduz em seu inverso, em realizações que nada 

mais objetivam que dar como feito, bloqueando toda a possibilidade de 

performatividade de certos atos de linguagem, lá onde estão dados como garantidos e de 

direito. 

Por último, entramos – apenas para saber que, de uma forma ou de outra, já 

estávamos nele, ele já nos estava prometido – no cenário democrático com seu anseio 

por pluralidade, pela legitimação através do direito, especialmente o de liberdade de 

expressão. Nesse ponto a literatura será um campo exemplar de concessão e promessa 
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de uma prática da linguagem onde tudo pode ser dito, condicionalmente com a 

democracia. Aí irá se estabelecer o difícil conflito contra aquilo que quer ser uma oferta 

de condição e legitimação da literatura. Em Elizabeth Costello e em outros dos mais 

recentes livros de Coetzee, vemos como essa dimensão é capturada pelas instituições de 

ensino, principalmente universitário, mas também pelo mercado editorial mundial. Já 

em Bolaño veremos como o policial se torna peça chave para entender essa literatura ou 

o lugar próprio da literatura na democracia. E, para ir além desse fim, abrir-se-á para 

esses dois um limite, a busca pelos limites do literário, para além da fronteira de seu 

direito, do território que lhe é próprio (Elizabeth Costello), e nas transmissões vindas e 

dirigidas ao espaço cósmico, sob o peso do tempo, perdendo-se, distorcendo-se e 

entrecruzando-se com outras frequências e espectros (2666). 
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1.  FUNDAÇÕES E AFOGAMENTOS EM FOE  

 

 

 

It must not be forgotten (sometimes I forget) that all is a question of voices. 

– Samuel Beckett, The Unnamable (2009, p. 345) 

 

 

Publicado por J. M. Coetzee em 1986, Foe se constrói como um trajeto de volta. 

Ou de várias voltas. A primeira retoma as histórias que giram em torno dessa figura 

inaugural que é Robinson Crusoe enquanto personagem, mas também como romance 

que leva esse mesmo nome. Uma volta que tem – como toda tentativa de retorno – 

desvios e encontros inesperados. Nesse caso, com um outro protagonista, uma 

protagonista, chamada Susan Burton, que busca desesperadamente recuperar, sob a 

forma de uma narrativa que não tem o direito ou a autoridade (se é que existe aqui 

diferença entre uma coisa e outra) de escrever, a ilha na qual permaneceu por pouco 

mais de um ano, para poder então fazê-la sobreviver, salvando, assim ela espera, 

aqueles que ali conheceu – e também a si mesma. Ou, ainda, completando mais um giro 

narrativo, volta-se para esse Friday, que não tem possibilidade de volta – nem à terra-

natal, nem à história, nem à língua, que lhe foi arrancada, não deixando possibilidade 

para sabermos o que e se ele quer algo de volta.  

Na medida em que esses giros se multiplicam, completando círculos, mais e 

mais a narrativa de Coetzee parece se confrontar com essa volta ―primeira‖, que se quer 

como primeira, que estabelece uma pedra angular, não só pela ilha a partir da qual se 

desenvolvem (ou tentam se desenvolver) as narrativas de seus personagens, mas 

também pelo lugar discursivo a partir do qual elas podem ser contadas, podem ter lugar 

enquanto histórias. Afinal, o livro escrito por Daniel Defoe não só expõe o relato 

exemplar daquilo que consideramos fundacional dentro do imaginário ocidental, ao 

criar toda uma forma de vida social, a começar pela ―ilha deserta‖, mas também do 

espaço simbólico no qual um texto como Robinson Crusoe poderá circular, isto é, a 

partir do que se chama (do que chamamos) romance, ficção, mas principalmente 

literatura. Afinal, esse livro é o marco metonímico de uma série de mudanças 

paradigmáticas – envolvendo aspectos de autoria, ficcionalidade, reflexividade, 

isolamento, autodeterminação e veracidade, dando-lhes modos diferenciados de 
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conceitualização e funcionamento – que, ainda que não a definam em sua soma, são 

basilares para a narrativa do surgimento da prática textual que desde o século XVIII até 

hoje reconhecemos no Ocidente sob esse nome. Assim, o mito fundacional que está 

sendo encarado aqui não é apenas aquele que se apresenta no reino soberano construído 

por Crusoe desde um ―grau zero da civilização‖, mas aquele protagonizado pelo livro de 

Defoe, com sua posição inaugural dentro de certa genealogia dos discursos, na qual 

ambos os movimentos circulares transformados em espaços – a ilha, o literário – se 

apresentam como aqueles da liberdade, oferecendo condições de constituição não só de 

uma história, mas desde onde se promete alojar certas vozes, como vozes próprias. 

 E aqui se abre o perigo de, na surpresa advinda ao encontro de rastros indicando 

a sobrevivência de outras formas de vida nas margens, esquecer-se de olhar para trás e 

descobrir que se tratam apenas de suas próprias pegadas, cujo tracejado acaba formando 

o perímetro de um tipo de texto já conhecido. É contra essa possibilidade que Foe se 

volta ou mesmo se revolta.  

São várias as voltas, como ocorrem em todos os mitos, em seu movimento de 

multiplicação, em que o texto, que se acredita isolado e determinado pelos contornos 

materiais do suporte livro, se funde com o processo de reprodução ao qual ele está 

atrelado. Essas voltas então não limitam um único campo fechado, mas se transformam 

num processo de circulação, participando de uma economia discursiva, além de também 

buscar encarná-la. Não por acaso, o livro de Coetzee desliza da reescrita de uma 

narrativa estabelecida e acabada, encerrada sob um único título assinado pelo autor, para 

a tentativa de abrir distância e dramatizar o processo de apropriação e neutralização de 

elementos e personagens cujas existências estão estruturadas em formas alheias de 

organizações discursivas – processo que se dá no instante mesmo em que o único lugar 

a eles reservado passa a ser o da literatura. Enfrenta-se não só um único livro, mas todo 

o processo de reprodutibilidade que ele encobre e do qual, ao mesmo tempo, é 

dependente. Conseguir sobreviver, transladando-se de uma ilha para a outra – daquele 

território sem nome para Bretanha –, significa então, ao menos para Susan, procurar 

alguém que possa inscrevê-la num discurso apropriado.  

Mas em que momento se passa do inimigo como colonizador, como aquele que 

apaga formas de vidas alheias ao contar sua própria história, para alguém que estende 

sua pena para esse outro, acolhe-o com a promessa de dar-lhe um lugar no qual possa 

contar sua história com suas próprias palavras? Eis o trajeto de Robinson Crusoe até 
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Foe... chegando até mesmo a Coetzee. E por residir também nesse espaço propício, 

nesse mesmo discurso da promessa, Foe não pode senão tomar também para si o título 

de inimigo, de algo que não só se contrapõe, mas também tem que ser enfrentado. E 

mesmo o gesto do escritor sul-africano, como ficará claro num texto posterior intitulado 

―He and his man‖, não deixará de ressoar todos esses autores, confundindo-se com eles, 

pois todos compartilham suas condições de enunciabilidade com a literatura. 

Isso porque a cada volta, a cada vez que Susan parece se agarrar à possibilidade 

do registro de suas histórias (e as de Cruso e as de Friday), quando finalmente parece 

encontrar um chão sólido, mais a narrativa desce num redemoinho em direção ao fundo 

do oceano. Nisso amplia-se um último círculo, cuja circunferência não podemos ver – 

do qual aquele ―o‖ de Friday é apenas um eco... 

 

 

1.1 Repetição e fundação, a circularidade do fundamento 

 

Em meio a esses giros, Foe colide incessantemente com essa volta que se quer 

primeira, ao que há de primeiro, ao mundo natural propiciado por uma ilha deserta. A 

tal ponto que essa narrativa sobre o gesto de fundar – um indivíduo, um reino civilizado, 

um mundo sob domínio – logra também se converter no marco originário de certo tipo 

de textualidade que reformula os modos de circulação e organização dos discursos, por 

ser considerada responsável pelo surgimento do gênero romance (novel) e, com ele, da 

própria noção moderna de literatura. 

Poucos são os textos que rivalizam com The Life and Strange Surprizing 

Adventures of Robinson Crusoe no que tange aos anúncios de sua própria singularidade, 

assim como o de sua excepcionalidade inaugural. A descrição de 28 anos passados em 

estado de isolamento tem sua medida pontuada mais por cada um dos eventos primeiros 

experimentados por Crusoe – as circunstâncias de sua vida, suas invenções, suas 

conquistas – do que pela contagem rigorosa do tempo. O diário mantido na ilha, e que 

ocupa pouco menos de um décimo do livro, não é abandonado apenas pela falta de tinta, 

mas porque sua estrutura enfatiza a repetição dos dias, e não, como parece ser o desejo 

dessa narrativa como um todo, o ineditismo reiterado de cada feito do protagonista. Por 

isso, os estribilhos que ritmam o relato de Crusoe se dão pelas fórmulas ―Nunca 
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antes...‖, ―Jamais um homem...‖ e suas variantes, tal como ocorre nesses poucos 

exemplos de muitos: 

 
Nunca os infortúnios de um jovem aventureiro, creio eu, começaram mais 

cedo, ou duraram tanto quanto os meus. (DEFOE, 2012, p.51) 

 

Produzi inclusive uma abundância de coisas, mesmo sem ferramentas, 

algumas sem mais ferramentas que uma enxó e uma machadinha, coisas que 

talvez nunca tenham sido antes produzidas da mesma maneira, e com um 

trabalho infinito. (p. 123) 

 

Mas nenhuma pá antes dessa, acredito, jamais tinha sido produzida desse 

modo, nem levou tanto tempo para ser feita. (p.150) 

 

 O mesmo será dito para outras de suas construções (o guarda-sol, a canoa do tipo 

―piroga‖, sua casa), para o modo como cultiva suas plantações, para cada encontro que 

vivencia (com animais, com as sementes de trigo, com Friday) e para praticamente tudo 

que acontece na ilha. Se o tempo de sofrimento e de trabalho é longo, esse permanece 

indeterminado, impreciso, a não ser pelo fato de que em sua soma é capaz de produzir 

um nunca antes, uma primeira vez. Diferente do que se costuma destacar, o relato de 

Crusoe não frisa tanto a ética do dia-a-dia, como o fazem os manuais puritanos aos 

quais ele tanto é associado,
4
 ainda que a descreva em suas páginas, mas sim o caráter 

primevo dos eventos produzidos nessa rotina (que, diga-se de passagem, nem sempre é 

tão regular ou rigorosa). 

Tamanha é essa obsessão que ela se faz valer, de novo e com a mesma força, 

para os eventos que se repetem. Assim, aquilo que Crusoe dizia sobre a tempestade que 

enfrenta na costa de Hurr – como nunca antes se havia visto uma de tamanha força 

(DEFOE, 2012, p. 56) –, será retomado para descrever aquela outra, que o levará ao 

isolamento (p.91-92). Do mesmo modo, por pelo menos duas ocasiões, dirá que reza 

com um tamanho fervor, como se nunca o tivesse feito antes: quando pensa que irá 

                                                           
4 Como, por exemplo, as de William Bradford, John Bunyan ou Samuel Sewall. Muita dessa bibliografia 

religiosa estava escrita sob a forma de diários ou autobiografias confessionais, uma atividade que 

membros letrados eram incentivados a imitar, registrando o trabalho e as atividades espirituais cotidianas, 

como formas de manter uma disciplina moral baseada na rotina (cf. WATT, 2010, p.79). Cf. também um 

outro texto de Watt (1997, p. 162-169) sobre o caráter ―domingueiro‖ da religião [a Sunday religion] de 

Crusoe. Contudo, esse autor toma como chave de leitura o aspecto individualista e utilitário para explicar 

essa inconstância da cristandade do personagem, sem se perguntar como tais aspectos estabelecem um 

posicionamento estratégicos para a escrita de Defoe, em diferenciação com os textos puritanos. Apesar da 

ênfase na proximidade dessas práticas religiosas com o tipo de registro empregado por Robinson Crusoe, 

tal como ficou estabelecida desde a leitura de Max Weber (2013), os movimentos de abandono e desvio 

desses dois gêneros são cruciais para a compreensão do seu papel na construção de noções como 

literatura e ficcionalidade no Ocidente moderno.  
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morrer afogado no naufrágio (p.97-98), e depois, na ilha, durante a febre, enquanto lê a 

Bíblia que recupera dos destroços da embarcação (p.154).  

E não só na ilha deserta surgem essas expressões hiperbólicas de primazia, mas 

desde o momento da partida da casa de seus pais, como se sua vida procurasse por ela, 

por um ambiente favorável para que cada realização fosse tida como única e primeira, 

onde toda invenção, toda conquista e toda experiência pudesse ser creditada a um 

homem só. Já durante sua primeira estadia em terras brasileiras, Crusoe evoca a imagem 

da ilha deserta para descrever sua vida solitária, da qual dependia somente de si 

(DEFOE, 2012, p. 85). Apesar da importância da ocupação do tempo com trabalho, da 

divisão dos dias na forma de tarefas, atitude-chave da dimensão moral do 

protestantismo nesse livro, vez por outro tais calendários falham, com margens que 

variam de dias até um ano (e muitas vezes não sabemos se tais erros se devem às 

dificuldades de Crusoe ou a um equívoco do autor).
5
 O que de fato nunca falha é a 

certeza do narrador sobre o caráter pioneiro de cada uma de suas ações, quase como se o 

mundo não pudesse ser o mesmo depois de suas aventuras, marcando um antes e um 

depois. 

Assim, todos esses índices convergem para o anúncio do suposto editor, já no 

frontispício da narrativa: ―Se jamais a história das aventuras do mundo de algum 

homem em particular já mereceu vir a público, e foi digna de publicação, o editor do 

presente relato pensa ser este o caso‖ (DEFOE, 2012, p.43). Na soma de cada uma de 

suas ações, mas também enquanto relato, Robinson Crusoe está tomado por um desejo 

fundacional. Tal impulso não é apenas anunciado como tema, mas como força e atributo 

da própria narrativa, como se fosse sua própria natureza (e veremos como esse termo é 

pertinente aqui). 

Entretanto, devemos atentar para um aparente paradoxo, constantemente exposto 

ao longo do livro. Não é apenas o discurso que se repete, com os anúncios de 

singularidade, mas os feitos também são, eles mesmos, repetições. Afinal, Crusoe não 

inventou a roda – tudo ali é uma tentativa de reprodução, apesar de um tanto precária, 

da sua vida européia. E por justamente não estar ali, pelas suas condições, que essas 

                                                           
5
 Algumas evidências: em determinado ponto, Crusoe deixa de marcar os domingos (ironicamente, sua 

religião sequer é dominical... vide nota anterior) e perde a noção dos dias da semana (DEFOE, 2012, p. 

129). Mais tarde, quando relembra o modo como repassa mentalmente a sua vida após o término da tinta 

que o permitia escreve o diário (p.199) , diz ter 26 anos quando chega à ilha, quando, pelas datas 

oferecidas anteriormente, teria 27. Por último, quando sai da ilha, é obrigado a olhar no diário de bordo 

do navio qual era a data e o ano em que se encontrava: 19 de dezembro de 1686 (p.367).  
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cópias se tornam novos originais. Para utilizar os termos de Claude Lévi-Strauss (1962), 

o náufrago se coloca discursivamente na posição de um engenheiro, quando seu modo 

de atuar remete ao do bricoleur.
6
  

Porém, longe se ver nisso uma contradição que denunciaria a falsidade do 

projeto de Crusoe, devemos assumir tal característica como imanente do mecanismo de 

fundação tal como se constitui nessa narrativa. Tal dispositivo funciona, a despeito e por 

causa de suas incongruências. Por isso, esse gesto de ―voltar aos fundamentos‖ não está 

isento de tautologia e de contradição: o fundamento é o ponto no qual, construído 

retrospectivamente, já é, desde sempre, volta, visando dar sentido à temporalidade 

elaborada por certa narrativa historiográfica. Nesse sentido, refere-se menos a um 

elemento de caráter inaugural, do que condicional – não se trata tanto de estabelecer 

aquilo que foi primeiro, mas como certo ponto do passado pode ser alçado como 

símbolo do que veio e virá, e daquilo que está no presente da enunciação, destacando-se 

daquilo que é legado a uma anterioridade infinita.
7
 Por isso, de certo modo, ―voltar aos 

fundamentos‖ é um gesto que sempre se coloca como interditado ao mesmo tempo em 

que está sempre presente, de imediato, frente a nós. Como se ele estivesse fora da 

própria temporalidade que se estabelece simbolicamente no momento de fundação, ao 

mesmo tempo em que surge novamente a cada vez, como condição que se afirma para o 

tempo, no tempo. Interditado, mas a todo momento sendo realizado: sempre se volta, 

está se voltando, aos fundamentos. Como veremos, a ilha é o lugar que Susan está 

buscando constantemente sem jamais tê-la deixado, carregando-a consigo, onipresente 

em seu relato, no relato que tem lugar em Foe, na ilha que leva a sua assinatura.
8
 

Com isso, tal dispositivo passa a exigir que sempre se retorne a ele: se é verdade 

que um fundamento afunda (DELEUZE, 2009), está sempre sendo abismado pelo 

                                                           
6
 Esse duplo movimento é bastante significativo já que esse aspecto fundacional, tal como a oposição de 

Lévi-Strauss, visa distinguir o ocidental do selvagem. O fracasso dessa separação que se quer definitiva e 

as implicações violentas desse gesto são debatidas por Derrida (1967b), no famoso ensaio ―A estrutura, o 

signo e o jogo nas ciências humanas‖. Lembremos que será a partir da obra de Lévi-Strauss que Derrida 

encontrará alternativas potenciais para responder à violência desse binarismo que possui larga história na 

metafísica ocidental. Gesto que será originalmente refundado por Eduardo Viveiros de Castro, ao 

reacender o potencial da obra do antropólogo francês na ideia de ―perspectivismo‖. Cf. ―Claude Levi-

Strauss, fundador do pós-estruturalismo‖ (2008).  
7
 Essa anterioridade que chamamos de ―pré‖ ou ―proto‖, mas que, de certo modo, também é sempre um 

―pós‖ – morfemas indicativos da tentativa de prefixar não só os começos, mas os fins, aquilo que 

antecede o começo e sucede o fim, compondo um sentido prévio para cada um deles.  Logo veremos o 

dano ―colateral‖ dessa premissa – e não só para a história da literatura... 
8
 Não há, em seu intuito de simplificação, uma dimensão de verdade na opção da edição portuguesa em 

converter o título do livro – o nome próprio Foe – em A ilha (1993)?  
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tempo, então o seu poder de atração reside justamente na crença de que devemos 

sempre salvá-lo, resgatando constantemente suas partes para delas retirar sustentos, 

como se nossas vidas dependessem disso, tal como Crusoe o faz com os destroços do 

navio, mas também com sua ilha deserta. 

Assim, o fundamento é sempre redundante: para que tal ponto seja e se 

mantenha como tal é preciso afirmá-lo, de novo e de novo, com sendo dotado do 

privilégio de ser primeiro, único, originário, um divisor de águas – isto é, como sendo 

fundamental. No fundo, não se diz nada mais que um fundamento é um fundamento é 

um fundamento é um fundamento... 

Não por acaso, Derrida, na segunda parte de seu seminário intitulado La bête et 

le souverain, verá como é indicativa a forma circular dos objetos reproduzidos 

inauguralmente por Crusoe, tais como a roda e a sombrinha. Duas invenções 

importantes, porque representam, dentro de um imaginário ocidental, dois momentos de 

distinção do ―homem‖: a roda como a criação que dá início ao ciclo histórico da 

―humanidade‖,
 9

 em seu processo de diferenciação do animal; e a sombrinha que, em 

sua superfluidade, exibe um auge da técnica, apontando para um grau de domínio dos 

materiais que ultrapassa a necessidade para atingir o conforto, sendo assim um índice 

que separaria a vida civilizada de outra, bárbara. Sendo assim, dirá o pensador franco-

argelino: ―Robinson tinha alguns problemas com a roda. Tinha, eu ouso dizer, 

problemas cruciais com a roda. A roda foi sua cruz, se assim podem cruzar ou 

circunscrever [encercler] juntas essas duas figuras. Seria o mesmo que dizer que 

Robinson tinha problemas com o círculo, com o cicloidal‖ (DERRIDA, 2010, p. 118). 

Problemas que estariam diretamente conectados com sua ―obsessão de reinventar a 

tecnologia, começando do começo‖ (p. 119). Não só percorrendo os ciclos da história, 

como fazendo que a história gire em torno de si.  

Aqui é preciso notar que a circularidade dessas formas também é a forma da 

fundação. Isso porque a roda é uma metaphora – lembrando de sua acepção grega, que 

se traduz como veículo (DERRIDA, 2010, p. 119). Uma metáfora daquilo que é para si, 

                                                           
9
  E não da hominização, dirá Derrida (2010, p.119), pois existem civilizações humanas sem a roda, como 

as ameríndias. Por isso, é a noção mesma de humanidade, cujo eixo é a Europa, que será largamente 

empregada para rebaixar a condição desses outros povos. Como diz o próprio filósofo mais a frente, 

quanto maior a proximidade se coloca, maior a distância que se busca estabelecer – lá onde menos 

aparece a alteridade, mas a alteridade é imposta (p. 203). Nesse caso, a fina linha que traça uma roda que 

se quer como um abismo...  
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em torno de si, em si mesmo – do auto. Termo que explicita as relações de força que 

mantém conceitos como autonomia, auto-imunidade e automobilidade. 

 

La metaphora de ce dispositif extraordinaire, c‘est un figure, le tour d‘un 

trope qui construit et instruit dans le rapport à soi, dans l‘auto-nomie de 

l‘ipséitie, des possibilités de chance et de menaces inouïes, d‘automobilité, 

mais aussi, et par là même, de cette auto-affection menaçante qu‘on appelle 

l‘auto-immunité en general. C‘est que j‘appelle l‘itérabilité, qui à la fois une 

ressource, un pouvoir décisif et une catastrophe de la répétition ou de la 

reproduction. (p. 120) 

 

É pela catástrofe propiciada por esse tipo de reprodução que deveremos nos 

perguntar, lá onde, menos autorizados pela etimologia do que pelas afinidades sonoras, 

menos pela filologia do que pelo seguimento motivado que a história de Crusoe dá a 

essa série, esses termos em auto- ressoam aqueles latinos em auctor-, como autor e 

autoridade.  

Para isso, para além da repetição constante que busca instaurá-lo como condição 

presente, do presente, há mais um círculo – modelar, por assim dizer – que com sua 

volta possibilita que essas reproduções possam ser chamadas de primeiras: a ilha 

deserta, tal como inventada por Robinson Crusoe.  

Isso expõe aquilo que, na dimensão arquitetônica imbuída nessa palavra, na ideia 

de fundação prescrita no livro de Defoe, coloca-se como exigência condicional, como 

imposição de uma base constituída como anterior, mas que só é fornecida por essa e 

nessa estrutura: algo que podemos chamar de fundamentos da fundação. Assim 

colocada, exibe-se uma relação entre tempo (―primeira vez na vida‖, ―nunca antes‖) e 

espaço (―a ilha deserta‖) que se retroalimenta em Robinson Crusoe, assim como ocorre 

com o atributo inaugural e condicional de seus atos de fundação. Um fundamento 

inaugura certas condições, tal qual, para se inaugurar um fundamento, certas condições 

são requeridas.  

Isso porque, para cumprir o anúncio que tanto repete e que procura realizar 

performativamente – a roda que se quer ―primeira‖, que quer alçar a posição para a qual 

foi nomeada –, Crusoe precisa dar a essa ilha um caráter simultaneamente edênico e 

desértico, onde tudo esteja disponível, mas que nada exista. Como aponta Pierre 

Macherey (1989): ―É espantoso ver como Defoe substitui, na sua narrativa, o luxuriante 

que parecia evidente, parecia emanar das condições que se oferecera, pelo exotismo 

como uma secura das coisas. A natureza surge como o contrário duma profusão: uma 
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falta de bens‖ (p. 233). Haveríamos de precisar que a estratégia do náufrago não 

consiste em uma substituição, mas numa sincronia, um duplo estrado, em que a 

abundância sobrepõe-se à falta, e vice e versa. Em outras palavras, para realmente 

inventá-la é preciso pressupor um ―grau zero da civilização‖, assumindo-a como um 

estado de anterioridade absoluta, um chão sólido sedimentado pelo tempo, no tempo, 

em que, simultaneamente, nada lhe falta (ferramentas, comida, paz, tranquilidade, 

tempo, etc.) como condição para que então, pela primeira vez, Robinson Crusoe possa 

cultivar aquele espaço tido como vazio. Essa dupla situação contraditória na qual o 

personagem se coloca se faz sentir em suas flutuantes avaliações sobre sua situação, em 

que lamenta a escassez de sua vida nessa que denomina a ―Ilha do Desespero‖ (DEFOE, 

2012, p.126), mas da qual igualmente celebra a fartura, a liberdade dos males do 

mundo, sendo senhor de todo aquele domínio, livre de rivais, ―possuindo tudo a que 

hoje poderia dar valor‖ (p.194). 

 E então esse processo se desdobra na reprodução dessa ilha na sua cultura, na 

cultura das letras, e, inclusive, por ela, através dela. Um trajeto que só pode ser 

completado quando a ilha passa de um círculo fechado para uma rota de circulação – 

quando deixa de ser deserta para ser modelo para a fundação de territórios. Não por 

acaso, Robinson não escreve seu livro em seu reino, mas apenas desde outra Ilha, a da 

Bretanha, lá onde as distâncias permitem multiplicar as possibilidades de encontros com 

―ilhas desertas‖ ao redor do globo, enquanto um projeto em expansão.  

Por isso, as viagens se tornam compulsivas, independentes da idade avançada e 

do capital acumulado – Crusoe deve embarcar outra vez, não só porque sente enorme 

―inquietação e desejo‖ de ver sua ilha novamente, mas ir mais além, disseminando-a, 

dessa vez em direção ao Oriente, mas antes passando pelo Brasil, depois pelo Cabo da 

Boa Esperança e Madagascar, para então chegar à China, fazendo a viagem de retorno 

pela Sibéria, para re-projetar estados de anterioridade das coisas sobre o mundo, 

refazendo suas fundações. Esse é o percurso geral desenvolvido em The Farther 

Adventures of Robinson Crusoe (também de 1719). A ilha deserta já não é o lugar onde 

se habita, a metáfora da solidão soberana, mas o veículo, metaphora, para a ocupação 

imperial. Tais ilhas também viajam – cada navio colonizador carrega uma consigo para 

ser descoberta.  

Circuitos que se multiplicam em livros, como se Defoe aprendesse a lição 

fornecida pelo seu personagem, sendo a prova viva do caráter instrutivo anunciado pela 
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narrativa. Transformado em aluno ou apóstolo, Defoe deve expor suas meditações sobre 

tais aventuras, completando seu novo gênese com uma exegese, essa intitulada Serious 

Reflections During the Life and Surprising Adventures of Robinson Crusoe with his 

Vision of the Angelic World (1720).  

Assim, nessas sequências, a ilha passa a dar voltas pelo mundo, assim como o 

autor passa a dar voltas em torno da ilha. E é desse modo que a narrativa começa a 

circular, tornando-se mito da fundação e da reprodutibilidade. Um mito da cultura de 

ilhas desertas, que se multiplica e se cultiva enquanto tal. 

E essa será a primeira característica da qual J. M. Coetzee lembrará na 

apresentação que escreve para o romance de Defoe, enfatizando esse estatuto em que 

uma imagem e um fio de enredo se antecipam à própria letra. 

 

Like Odysseus embarked for Ithaca, like Quixote mounted on Rocinante, 

Robinson Crusoe with his parrot and umbrella has become a figure in the 

collective consciousness of the West, transcending the book which – in its 

multitude of editions, translations, imitations and adaptations 

(―Robinsonades‖) – celebrates his adventures. Having pretended once to 

belong to history, he finds himself in the sphere of myth. (SS, p. 20) 

 

E, no entanto, esse trecho que, assim tomado isoladamente, ecoando as tão 

influentes leituras de Ian Watt (1997, 2010), parecendo subscrevê-lo totalmente, está 

sob uma perspectiva totalmente diversa aqui. Afinal, a questão é saber sob qual região 

do globo – esse círculo levado à terceira dimensão – o mito coloca cada qual baixo seu 

olhar. Porque as coordenadas modificam seu sentido, fazem parte do mito. Se para Watt 

cabe perguntar como Robinson Crusoe, pela multiplicação de si, indica os valores 

compartilhados numa sociedade, tais como o individualismo,
10

 para Coetzee resta saber 

se a projeção das ilhas desertas – que sempre estão em outro lugar, são um outro lugar –

, da disseminação do deserto como condição desses valores não faz parte do caráter de 

dominação do mito literário moderno.  

                                                           
10

 Para Watt, em todos os seus livros, não interessa o mito fora do Ocidente, a não ser como prova de 

vitória, no qual atinge o nível de transcendência e universalidade da cultural (o autor costuma utilizar o 

termo assim, no singular, como lugar mesmo dessa transcendência social). E, no entanto, Crusoe nada 

mais é do que a construção de um olhar em direção àquilo que está fora da Europa. Sobre esse que recebe 

o olhar nada é dito. Isso só parece reforçar que, desde essa perspectiva, não há ninguém nessas ilhas para 

além do Ocidente, qualquer um que não sejam já ―proto-ocidental‖, pura matéria de conversão... 
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A maneira como essa narrativa se espalhou pela Europa pouco depois de sua 

publicação, fazendo proliferar freneticamente traduções (com as qualidades mais 

variadas), adaptações, continuações e variações sinaliza algo para além de um sucesso 

editorial, aparecendo, retrospectivamente aos olhares de um outro hemisfério, como 

sintoma da fantasia da conquista territorial, como contraparte do desejo pela vida auto-

suficiente. Essa será a perspectiva pela qual Coetzee inevitavelmente passará em seu 

prefácio. 

 

Crusoe does not, of course, abandon ‗his‘ island when, along with Friday, he 

is rescued. He leaves it peopled with mutineers and castaways; though he 

returns to England, he cannily retains a foothold in the colony he has thus 

founded. Robinson Crusoe is unabashed propaganda for the extension of 

British mercantile power in the New York and the establishment of new 

British colonies. As for the native peoples of the Americas and the obstacle 

they represent, all one need say is that Defoe chooses to represent them as 

cannibals. The treatment Crusoe metes out to them is accordingly savage. 

(SS, p.24) 

 

 Ainda que sutil, aqui já se exibe essa estranha posição do escritor diante desse 

livro – literalmente, tomando a frente do texto, mas também sendo tomado como sua 

extensão, num lugar não muito distante daquele ocupado pela advertência que escreve o 

editor do relato de Crusoe. Um texto com o qual possui uma filiação tanto prática como 

histórica, em seu papel para e no imaginário da escrita literária, reconhecendo a força de 

sua narrativa, sem que não possa deixar de assinalá-lo – sob risco de virar as costas ao 

mundo a partir do qual escreve, e que foi antes de tudo tomado por ilha deserta – como 

veículo de violência histórica (e não somente da representação dessa violência). Nesse 

sentido, há algo na maneira como essa literatura se reproduz, como multiplica seu 

modelo de fundação e reprodutibilidade, que corresponde a uma forma de violência.   

 São esses os círculos que se expandem e fornecem lugar e materiais para Foe. 

 

 

1.2 Mito literário, mito da literatura  

 

Não é exatamente com a dimensão reprodutível do mito que Susan irá se deparar 

ao chegar à ilha? A começar por esse ―singular‖ Cruso que parece encarnar todas as 

suas variantes históricas, condensando esquizofrenicamente seu próprio estatuto mítico 

num único indivíduo, incapaz de fornecer um testemunho coerente sobre a vida. 
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'I would gladly now recount to you the history of this singular Cruso, as I 

heard it from his own lips. But the stories he told me were so various, and so 

hard to reconcile one with another, that I was more and more driven to 

conclude age and isolation had taken their toll on his memory, and he no 

longer knew for sure what was truth, what fancy. Thus one day he would say 

his father had been a wealthy merchant whose counting-house he had quit in 

search of adventure. But the next day he would tell me he had been a poor lad 

of no family who had shipped as a cabin-boy and been captured by the Moors 

(he bore a scar on his arm which was, he said, the mark of the branding-iron) 

and escaped and made his way to the New World. Sometimes he would say 

he had dwelt on his island the past fifteen years, he and Friday, none but they 

having been spared when their ship went down. "Was Friday then a child, 

when the ship went down?" I asked. "Aye, a child, a mere child, a little 

slaveboy," replied Cruso. Yet at other times, as for instance when he was in 

the grip of the fever (and should we not believe that in fever as in 

drunkenness the truth speaks itself willy-nilly?) he would tell stories of 

cannibals, of how Friday was a cannibal whom he had saved from being 

roasted and devoured by fellow cannibals. "Might the cannibals not return to 

reclaim Friday?" I would ask, and he would nod. "Is that why you are forever 

looking out to sea: to be warned of the return of the cannibals?" I would 

pursue; and he would nod again. So in the end I did not know what was truth, 

what was lies, and what was mere rambling. (F, p.11-12) 

 

 

É diante dessa (re)encarnação do mítico – não somente do texto singular de 

Defoe, mas de seu acúmulo temporal, que o transpõe do plano histórico ao simbólico – 

que Susan acaba sendo alocada, adentrando-o como estrangeira, buscando legitimar sua 

permanência (na ilha e, depois, da ilha), pois sabe que sua presença ali, de certo modo, 

não conta, nos diversos sentidos que essa palavra pode assumir, sendo um excesso. 

 Entretanto, não é a incoerência em si que a escandaliza em Cruso, e sim a recusa 

de qualquer tentativa de registrar sua vida, de endereçar os rastros de sua existência para 

alguém que um dia possa chegar ali. Nenhum diário é mantido, nenhum relato 

esboçado, não há sequer um talho sobre a pedra acusando seu nome – nada. Convivem 

então, por um lado, uma série de fragmentos inconciliáveis e, por outro, uma rejeição 

terminante de legar os traços de sua memória em qualquer superfície.   

 
'Later, when I had grown freer with him, I told him of my surprise. 

"Suppose," said I, "that one day we are saved. Would you not regret it that 

you could not bring back with you some record of your years of shipwreck, 

so that what you have passed through shall not die from memory? And if we 

are never saved, but perish one by one, as may happen, would you not wish 

for a memorial to be left behind, so that the next voyagers to make landfall 

here, whoever they may be, may read and learn about us, and perhaps shed a 

tear? For surely, with every day that passes, our memories grow less certain, 

as even a statue in marble is worn away by rain, till at last we can no longer 

tell what shape the sculptor's hand gave it. What memories do you even now 

preserve of the fatal storm, the prayers of your companions, your terror when 
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the waves engulfed you, your gratitude as you were cast up on the shore, your 

first stumbling explorations, your fear of savage beasts, the discomforts of 

those first nights (did you not tell me you slept in a tree?)? Is it not possible 

to manufacture paper and ink and set down what traces remain of these 

memories, so that they will outlive you; or, failing paper and ink, to bum the 

story upon wood, or engrave it upon rock? We may lack many things on this 

island, but certainly time is not one of them." 

'I spoke fervently, I believe, but Cruso was unmoved. "Nothing is forgotten," 

said he; and then: "Nothing I have forgotten is worth the remembering." (F, 

p.17) 

 

Assim há um estranho misto de negação e profusão, semelhante àquele que 

Crusoe sentia quanto ao excesso e à fartura simultâneos de seu reino, mas que não se dá 

em função daquilo que a ilha oferece enquanto matéria e território, mas do ato de narrá-

la, do que ela fornece enquanto e para o discurso. Cruso é, ao mesmo tempo, o 

personagem de Defoe e todas as suas encarnações, surgidas ao longo dos séculos. Não é 

apenas Robinson, mas todas as Robinsonades, formando o seu próprio gênero.  

Para Susan, os dois comportamentos de Cruso – a dispersão irreconciliável de 

sua existência e a negação de qualquer registro como redundante – são sinais do 

processo de deterioração das lembranças que não só aflige o náufrago, mas de toda a 

vida e a sobrevida daquele território. Pois presume estarem à mercê do apagamento, de 

que haja uma relação de dependência dela, da ilha, mas, principalmente, desse silêncio 

que cala mais fundo, esse Friday mudo e mutilado que Susan acredita estar exposto 

àquilo e àqueles que o cercam, habitando um lugar destituído de língua. De fato teme-se 

duplamente que Cruso tenha razão ao dizer que nada que ele esqueça vale a pena ser 

lembrado – seja por ele, seja pelo mundo. 

Assim, diante da possibilidade de total apagamento dessas vivências, Susan 

toma também para si um caminho, um ethos desesperado, enunciado repetidamente até 

a exaustão. Não aquele ineditismo fundacional, pois, apesar de anunciá-lo uma ou outra 

vez – "You have not heard a story before like mine. I am new-returned from far-off 

parts. I have been a castaway on a desert island‖ (F, p.48) –, esse nunca consegue se 

tornar a força propulsora da narrativa, força gerada pela constante manutenção do 

fundamento em seu naufrágio, elevando sua sobrevivência como autofundada. Aquilo 

que Susan irá invocar como sistema motor será a busca por uma narrativa, que seja, ao 

mesmo tempo, outra narrativa, que garanta que a ilha e seus habitantes sobrevivam. 

Digamos que o projeto dessa outra narradora – dessa que diz não poder ser autora dessa 

história – é dar um lugar de acolhimento a esses que se afogam no fundamento. Um 
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espaço discursivo, e mesmo enunciativo, próprio para suas histórias, para fazê-los (e 

fazer a si mesma) sobreviverem. 

 Esse bote salva-vidas textual, ela acredita, irá concretizar-se ao ver a história 

que traz consigo (e daqueles que traz consigo) escrita e publicada, livre para navegar e 

circular. Mas essa não poderá ser uma construção qualquer, e sim uma dotada de arte e 

autoridade, das quais ela mesma se vê destituída. Além disso, essa embarcação não 

poderá ser feita não de quaisquer materiais, mas apenas da mais verdadeira história, sem 

que se apele a fantasias para agradar aos leitores, sustentando-se apenas pelo interesse 

suscitado no desvelamento daquilo que Susan chama ―os mistérios da ilha‖ (que, ao fim 

e ao cabo, são as histórias esquecidas e afogadas do futuro Robinson Crusoe).
11

 Só 

assim, poderão ser salvos todos aqueles que nela residiram, mantendo esse tipo de texto 

como abrigo, por novas terras e mares. Quando essa proposta é sugerida pelo capitão 

que a resgata, junto com Friday e Cruso, – isto é, no momento exato em que deixa a ilha 

–, Susan já esboça suas condições para que esse relato tome corpo: 

 

'So I sat with the captain in his cabin and ate a plate of salt pork and biscuit, 

very good after a year of fish, and drank a glass of Madeira, and told him my 

story, as I have told it to you, which he heard with great attention. "It is a 

story you should set down in writing and offer to the booksellers," he urged - 

"There has never before, to my knowledge, been a female castaway of our 

nation. It will cause a great stir." I shook my head sadly. "As I relate it to you, 

my story passes the time well enough," I replied; "but what little I know of 

book-writing tells me its charm will quite vanish when it is set down baldly 

in print. A liveliness is lost in the writing down which must be supplied by 

art, and I have no art." "As to art I cannot pronounce, being only a sailor," 

said Captain Smith; "but you may depend on it, the booksellers will hire a 

man to set your story to rights, and put in a dash of colour too, here and 

there." "I will not have any lies told," said I. The captain smiled. "There I 

cannot vouch for them," he said: "their trade is in books, not in truth." "I 

would rather be the author of my own story than have lies told about me," I 

persisted - "If I cannot come forward, as author, and swear to the truth of my 

tale, what will be the worth of it? I might as well have dreamed it in a snug 

bed in Chichester‖ (F, p. 40). 

 

E aí vemos que esse lugar imaginado por Susan não é um lugar qualquer (nem 

poderia sê-lo). Há uma série de valores e de coordenadas que se enredam nesse projeto, 

que visa expor e gravar a memória dessas vidas, dar sobrevida a essas histórias, ao 

mesmo tempo em que requer um lugar apropriado para fazê-lo. Esboça-se, portanto, 

                                                           
11

 Susan disporá esses mistérios como aquilo que pode fornecer o interesse dos futuros leitores do relato, 

ao tentar vendê-lo para Foe (F, 83-87). São eles: a história da língua arrancada de Friday; as construções 

dos terraços por Cruso; a suposta falta de desejo de Cruso, Friday e, de certa forma, de Foe (a falta de 

desejo de Foe pela história da ilha); e a dança realizada por Friday no mar, lançando pétalas às águas.  



51 

 

outro lugar para o fundamento, um espaço próprio para esses outros que foram levados 

pelo ato de certa fundação. Susan clama que necessitam de resgate da ilha, mas, ao 

mesmo tempo, exige um resgate da ilha, como se ela devesse ser o veículo de salvação, 

transformando-a em outra, para que outras histórias possam habitá-las.  

A dificuldade para determinar esse lugar e o agente a oferecê-lo faz com que a 

protagonista passe por diversas variações e reformulações de suas ideias. Se antes 

tentava convencer, sem sucesso, Cruso a narrar tal história, com a morte do náufrago, no 

navio que os levava de volta à Inglaterra, decide partir em busca de um autor. Também 

por sugestão do capitão do navio, começa a escrever então cartas a Foe, um já renomado 

escritor e jornalista. Procura sua casa, tenta encontrá-lo depois que esse foge de seus 

credores, ao mesmo tempo em que ela mantém um registro de todos esses fatos – um 

conjunto heterogêneo de escritos que formam a grande parte do texto que estamos 

lendo. Por último, ao finalmente encontrar-se com o escritor, convence-se de que o 

único a poder de fato narrar os ocorridos da ilha é Friday, sendo necessário então fazê-lo 

voltar ao ―mundo da linguagem‖ (F, p.60), após tê-lo perdido, junto com sua língua. Foe 

surpreendentemente aceita e incentiva esse projeto, que Susan acreditava impossível, 

vendo no ensino da escrita a chave para que Friday pudesse contar sua história. 

O percurso de Susan vai da busca pela história verdadeira, por quem possa 

narrar essa outra história, até a história do outro, do lugar de possibilidade para que se 

conheça e se acolha essa narrativa alheia. É importante notar aqui como esse projeto se 

torna imperativo para Susan, querendo, apesar de tudo, ela também se tornar autor, pai 

e, por fim, mãe da história (F, p. 123).  

Antes de adentrarmos nos detalhes desse projeto, notemos que a mera entrada de 

Susan na ilha-texto perturba a lógica temporal construída por e em Robinson Crusoe. 

Não apenas porque esse não tenha espaço algum para mulheres seja dentro ou fora da 

ilha, com exceção de algumas pouquíssimas linhas que enfatizam, basicamente, duas 

qualidades – a reprodução e a administração do lar – às quais Crusoe faz questão de 

mostrar-se um tanto indiferente.
12

 Além de uma representante feminina imprevista no 

                                                           
12

 Sobre seu casamento, Crusoe dedicará apenas um breve parágrafo. Ou menos que isso: ―Enquanto isso, 

em parte me estabeleci aqui. Pois primeiro me casei, nem em desvantagem nem para minha insatisfação, e 

tive três filhos, dois meninos e uma menina, mas, como minha mulher morreu e meu sobrinho retornou à 

Inglaterra de uma viagem à Espanha, minha inclinação a viajar, e a insistência dele, acabaram triunfando, 

e embarquei como passageiro em seu navio, como mercador por conta própria, rumo às Índias Orientais‖ 

(DEFOE, p. 399). A esposa de Crusoe é apenas um intervalo, que deve morrer quase no instante em que 
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livro, Susan perturba a ordem estrutural de tempo e espaço projetada por e nessa 

narrativa primeira, que se quer primeira. Sua volta ao relato assinado por Defoe, à ilha 

de Crusoe, apresenta-se, estranhamente, como uma jornada de ida a um lugar que ainda 

falta, mas cujo tracejado aparentemente já está lá desde sempre. O fundamento retorna, 

e retorna-se ao fundamento – porém em Foe esse ocupa uma estranha posição anterior a 

ele, sem que deixe de afetá-lo desde o futuro, porque, já está e, ao mesmo tempo, não 

estando ainda escrito. É, ao mesmo tempo, origem e fim, teleologia em busca do ato de 

fundação. 

Esse é o dilema de Susan: esse fundamento espectral é, ao mesmo tempo, aquilo 

que a atrai, para o qual é arrastada, vendo como seu destino converter-se em certas 

narrativas – isto é, em Robinson Crusoe, do qual será alijada, e em Roxanna, no qual 

figurará irreconhecível –, mas também aquilo que deve recusar, para implantar outra 

narrativa em seu lugar, a verdadeira história da ilha, de Friday, de Cruso e sua própria. 

Por estar, simultaneamente, numa posição que antecede e sucede a fundação desse 

fundamento – antes de também se afogar com ele, nele.  

Verdade é que, de algum modo, todo o texto narrado por Susan, assim como 

todos aqueles que ela descreve, inclusive ela mesma, convivem nessa multiplicidade 

narrativa, tal como Cruso. A diferença é que, enquanto esse encarnava todas essas 

variações, sendo um aglomerado cumulativo de todos os seus mitos – como se, ao invés 

de agregar territórios ao longo da terra, assomasse em si os lugares que ocupa no campo 

simbólico –, Susan busca resistir a outras versões de si, a representação que foi 

reservada para ela e aos outros em volta dela.  

Susan demonstra sinais de estar bastante ciente de todos esses livros de Defoe (e 

de vários outros, de outros autores), inclusive aqueles que ainda não foram ainda 

escritor por Foe, citando-os ou resumindo-os ao longo de toda a sua narrativa, como se 

eles já pertencessem ao seu repertório de leitura. É como se Susan saltasse, a todo o 

momento, do tempo do enunciado da narrativa (1719, aproximadamente) para o da 

enunciação do livro (digamos 1986, a partir da sua publicação, mas que vai se 

atualizando a cada vez que é lido), oscilando pela história. Essa característica não é um 

dado menor do texto, sendo indicativo da posição bastante peculiar que Susan nele 

ocupa. 

                                                                                                                                                                          
aparece, para que possa voltar às suas viagens. Tanto na economia doméstica, como na textual, a mulher 

em Defoe é avaliada como de uma importância insignificante.  
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Portanto esse movimento de deslizamento que sentimos ao ler Foe, essas idas e 

vindas que dificultam saber em que águas nossa leitura se situa, é plenamente 

justificável, senão inevitável. Pois, ao imaginarmo-nos em outras paragens, em outros 

fundamentos, estamos, contudo, nos movimentando sob as latitudes e longitudes das 

rotas designadas pela ilha de Robinson. Como num jogo de perspectivas, não sabemos 

como, quando e se devemos distinguir Cruso de Crusoe, Foe de Defoe, Susan da 

protagonista de Roxanna, esse Friday cuja língua foi arrancada daquele que, 

cristianizado, é capaz de responder na língua de seu mestre, não sem as marcas 

distintivas da pronúncia imperfeita. Mesmo onde a diferença é radical, tal identificação 

sempre assombra tais personagens – Susan o sabe muito bem, pois nota a presença de 

vultos por todos os lados, temendo constantemente se transformar em um deles.
13

 E, no 

entanto, é no exercício contínuo de sobrepô-los e diferi-los que a leitura se produz, 

fazendo sentir os fluxos da história que estamos sempre percorrendo, sem que se sinta 

sua velocidade – tal como aquele que, navegando em mar aberto, tem a sensação de 

permanecer estático, lá onde está sob maior influência das correntes de água e de vento, 

na tentativa de se mover por e com elas, sem que encontre um ponto de referência que 

vetorize tudo isso em uma única direção.  

 Contudo, isso não é válido apenas para a lógica interna da narrativa enunciada 

por Susan. Esse fluxo arrasta também títulos e nomes próprios, de maneira semelhante à 

protagonista, oscilando pelo tempo. Afinal, Susan ao chegar à ilha de Cruso(e), também 

atraca no livro de (De)Foe. No processo mesmo de reivindicação por um texto, ou por 

outro texto, que é o seu, mesmo a distinção do itálico perde sua força. Isso de algum 

modo já acontecia no livro de Defoe, pois o texto todo parece clamar por si e pelo seu 

personagem, uma confissão na qual o nome próprio daquele que testemunha confunde-

se com o próprio testemunho. Desse modo, o texto exige do personagem, assim como 

de si mesmo, que se fale: por ele, dele e mesmo sem ele, em sua ausência. Há nesse 

livro, chamado Robinson Crusoe, alguém que se chama Crusoe e algo que chama por 

                                                           
13

 Em nossa leitura, apelamos para o uso de parênteses para entrecruzar os nome de Cruso e Crusoe, de 

Foe e Defoe, lá onde achamos importante reforçar sua sobreposição – ainda que ela, virtualmente, esteja 

acontecendo a todo o momento. Não por acaso, essa estratégia é inviável no caso de Susan e Friday, como 

se estivessem de tal forma capturados que não pudessem sequer estabelecer uma diferença, mesmo que 

silenciosa, com a inscrição que deles faz (De)Foe. Isso revela como essas diferenças não assombram 

todos os personagens da mesma maneira: temos um Cruso que busca concentrá-las dentro de si; um Foe 

que não parece senti-la, ou melhor, parece controlar essas fantasmagorias, como se fossem a sua ―corte‖, 

suas ―criaturas‖ (F, p.133); uma Susan que quer evitá-los a todo custo; e um Friday que, ao menos em sua 

aparente falta de autonomia, parece ser identificável totalmente com todas as suas encarnações.  
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Crusoe, fazendo da autointerpelação e da autorrepresentação mecanismos 

complementares. A tal ponto, que Derrida (2010, p. 136-137) é capaz de se perguntar se 

aquela voz que pronuncia repetidas vezes o nome de Robinson Crusoe e que, para a 

decepção do mesmo, vinha do seu papagaio e não de outro ser humano, essa voz 

estranha – Unheimlich – ao discurso de si, não estaria chamando o próprio livro, o 

próprio do livro, e não só o personagem. Como se esse animal, treinado quase 

mecanicamente para repetir tal nome, não fosse senão uma prótese de um discurso que 

chama a si mesmo, por si só, para atestar sua autonomia. 

Ao mesmo tempo, em contraposição e em sintonia, Susan também busca 

produzir esse chamado de si: ao clamar pelo nome do autor, na verdade, clama por sua 

própria narrativa, aquela que diz não poder escrever – e que, no entanto, encontra-se 

diante de nossos olhos. E aqui se esboça uma tensão, já que, ao invocar pelo próprio, 

pela possibilidade de escrever, ela mesma, sua vida, uma auto-biografia, opondo-se à 

narrativa que ocupa o fundamento, propondo uma outra narrativa, uma hetero-narrativa, 

Susan chega pela primeira vez, mais uma vez, à fundação. Se o nome do antigo 

protagonista é substituído, não é para que o da nova protagonista alcance o título. Nem 

sequer aquele, à beira do anonimato, que ela propunha: The Female Castaway. Being a 

True Account of a Year Spent on a Desert Island. With Many Strange Circumstances 

Never Hitherto Related (F, p. 67). Mas sim do autor que ela tanto deseja (ser): Foe. 

Contudo, quem invoca por esse nome e por esse título, também pergunta por um 

inimigo. Um livro que chama pelo inimigo, que se chama Inimigo, e que Susan não 

cansa de procurar. Voltemos uma vez mais sobre seus passos para, tal como ela, buscar 

na denúncia das imprecisões de um livro ainda não escrito, nesses desvios ao qual a 

narradora tanto se opõe, as marcas de diferenças em relação àquilo que presumia 

encontrar em seus antagonistas ―históricos‖, por assim dizer: Cruso(e) e (De)Foe, os 

dois responsáveis por tais falseamentos e pelo apagamento de Susan de Robinson 

Crusoe. Supressões que foram capazes de apagar ou minimizar os rastros de sua 

operação, ao dar a personagem outro lugar, mais apropriado, em Roxanna. Essas 

antecipações de Susan estão em sincronia com as nossas expectativas enquanto leitores, 

herdadas do imaginário mítico que nos chega. E é nesse ponto que até mesmo o tipo de 

história de opressão que conjecturamos ainda desde esse imaginário, contra ele, 

preparando-nos para ler enfim o ―verdadeiro relato da ilha‖, que nos revelará todos os 

terrores apagados da história ―oficial‖, mostra-se falso quando confrontado com o 
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desenrolar dos acontecimentos. Um detalhe que não deveríamos desconsiderar como 

sintomático: há um tipo de terror que antecipamos – uma imagem genérica da opressão 

– para neutralizar o confronto com o terror do real, quando abrimos a caixa de Pandora 

dos arquivos. Um terror que não (se) deixa ouvir, não (se) deixa ver. Nesse caso, é a 

dessimetria entre o dano conhecido (o texto de Robinson Crusoe, o modo como solapa 

as vidas de Susan e Friday, como parte do imaginário de dominação ao qual ele dá 

corpo) e a imagem apresentada de seus agentes, seja o protagonista, seja o autor. 

A começar por essa imagem de Crusoe como colonizador e criador do 

individualismo mais radical, fundando seu próprio reino, economia e religião. O que 

Foe nos oferece é todo o contrário: Cruso está longe de parecer um mercador egoico, 

criador de um mundo particular. Não busca resgate, nem escreve sobre si – sendo essa 

despretensão que provoca a indignação de Susan. Sequer se considera detentor da ilha: 

quem chama aquele pedaço de terra de ―reino de Cruso‖ é a narradora, não ele. Se 

quiséssemos a visão hiperbólica da versão de Defoe – nesse costume que temos de 

projetar a imagem verdadeira como sendo sempre hiperbólica – encontraríamos algo 

mais próximo nos livros anteriores de Coetzee, como, por exemplo, em ―The Narrative 

of Jacobus Coetzee‖, encontrada em Dusklands (1974). Aí sim estaremos diante de um 

colonizador destrutivo, formulador de genocídios e de ganâncias, tomado por uma 

perversão assassina desertificante que acredita resultar na soberania de si.
14

 Porém, não 

é exatamente essa direção que Foe toma. 

Do mesmo modo, em oposição àquilo que se esperava (daquilo que a própria 

narradora espera), esse Foe não atua reprimindo a voz alheia para impor a sua própria, 

como se só essa pudesse dar à representação apropriada aos outros, mas acolhendo 

Susan em seu desejo e também Friday, com sua aparente falta de desejo, para que 

possam contar suas histórias próprias, num lugar discursivo apropriado. Tal autor está 

longe de demonstrar interesse em capturar ou deturpar tais narrativas. As sugestões que 

pontua (ou que se presume que ele proporá) para que o relato de Susan possa adquirir 

interesse, ser rentável (tanto financeira, como textualmente), surge como comentários 

                                                           
14 Por justamente corresponder a essa imagem do colonizador, buscando atravessá-la em seu próprio 

excesso, em torná-la repudiável por não poder ser posta de outra maneira que não excessiva, ―The 

Narrative of Jacobus Coetzee‖ trará dilemas formais sobre a questão da representação da violência física, 

sobre a que ponto a fantasia que se cria sobre esse outro destruidor não passa a ser a fantasia (ou o 

suplemento de uma fantasia) daquele que a imagina. Ou ainda: como essa fantasia pré-estabelecida não 

faz encobrir outras formas de violência. Tais dilemas, como se verá por todas as nossas leituras da obra de 

J. M. Coetzee será uma questão permanente de sua obra, assim como de outros escritores sul-africanos a 

partir da década de 1970, como André Brik e Nadine Gordimer.  
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preocupados, dotados inclusive de certa gentileza. Algo semelhante pode ser dito 

quando à proposta de ensinar Friday a escrever: onde Susan havia desistido, 

abandonado toda a esperança, Foe insiste e a faz insistir, para que então ambos possam 

ser ―libertos‖ por suas próprias palavras. A desconfiança do sucesso de todo esse 

projeto parece apenas surgir quando lembramos que o único livro ao qual teremos (ou 

que antes tínhamos) acesso é justamente o de (De)Foe, com todas as corrupções que 

possui, não só em relação a esse precursor anacrônico que é o texto de Susan, mas 

também à desfiguração criada pelos desejos masculinos e coloniais por dominação. E, 

no entanto, há mais nessa oferta do que se pode aceitar. 

Devemos pensar nos desvios desses dois personagens em relação às expectativas 

que Susan reencena, colocando-se como leitora antecipada de Robinson Crusoe (e que 

também antecipa as expectativas dos leitores de Coetzee), não só como significativos, 

como também imbricados. 

Pois há um fator ausente, um elemento que está no bojo do mito de Robinson 

Crusoe, das leituras sobre Defoe e que arremata toda essa série de diferenciações: se o 

individualismo, o racionalismo utilitarista e o pensamento econômico parecem estar 

longe das preocupações de Cruso é porque o puritanismo estruturador do discurso 

aparece depurado da história de Coetzee.  

Poderíamos ver aí um sinal a mais de que a narrativa que Coetzee trabalha (ou 

contra a qual trabalha) em seu livro é menos a do livro de Defoe do que a de todo o 

processo histórico no qual ele atua. A tentativa de laicização das aventuras de Crusoe 

foi um esforço dominante em leituras influentes realizadas nas décadas seguintes a de 

sua publicação – tais como as de Jean-Jacques Rousseau, além dos poetas vinculados ao 

romantismo, a começar por Samuel Taylor Coleridge e mesmo Edgar Allan Poe, entre 

muitos outros –, nas quais se desvinculavam os aspectos centrais dessa obra (a 

soberania do indivíduo, a consciência auto-refletiva, a sociedade natural, etc.) do 

substrato teológico cristão do qual derivavam.
15

 

Tal procedimento não será exclusivo de Robinson Crusoe, ainda que façam dele 

um ponto fundacional, exemplar. Como Terry Eagleton explica, ―as últimas décadas do 

séc. XVIII testemunharam uma nova divisão e demarcação dos discursos, uma 

reorganização radical do que poderíamos chamar de ‗formação discursiva‘ da sociedade 
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 Para acompanhar esse movimento, cf. a introdução de Pat Rogers (1995) para o Daniel Defoe: The 

Critical Heritage. 
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inglesa‖ (2003, p. 24). Essa nova partilha estaria associada diretamente à falência da 

religião como discurso central da sociedade (idem, p.30) e à ascensão de uma nova 

prática textual: a literatura, naquilo que hoje categorizamos como sua autonomização, 

em que assumi o seu sentido moderno. Se o livro de Defoe é posto como texto inaugural 

tanto para o gênero novel, quanto para o campo literário, para a noção mesma de 

literatura, em substituição aos hábitos escriturais cristãos, isso não é à toa. De certo 

modo, as aventuras do náufrago já eram elas mesmas testemunhas desse processo: tal 

como Don Quijote de Cervantes é a tentativa de dar vida uma vez mais às novelas de 

caballerías quando essas já estavam em franco descrédito, o mesmo se passa em 

Robinson Crusoe com o protestantismo, após a sua fase ―heróica‖, quando atuavam 

Lutero, Calvino, John Milton e Cromwell (WATT, 1997, p. 162). Essa tentativa de 

recuperar valores de um tipo de vida protestante que já exibe sinais de decadência, de 

um personagem que parece dubiamente ligado a ela, por vezes mostrando-se um crente 

fervoroso, por outras dispensando totalmente tais hábitos, somado ao tipo de 

posicionamento que o texto clama para si, chamando por si frente ao leitor, será 

apropriado dentro do discurso ―esclarecido‖ que as classes mercantis passaram a adotar 

e a divulgar, em oposição à Igreja Inglesa, tomando-a como um novo tipo de praxe, 

necessária para assegurar o laço social e constituir a Inglaterra como nação: 

 

À medida que a religião deixa paulatinamente de proporcionar o ‗cimento 

social‘, os valores afetivos e as mitologias básicas pelas quais uma turbulenta 

sociedade de classes pode encontrar uma unidade, a ‗literatura inglesa‘ passa 

a ser vista como o elemento capaz de carregar essa carga ideológica a partir 

da era vitoriana (EAGLETON, 2003, p.32)  

 

Assim, ao contrário do que acontece com o Crusoe de Defoe, aqui nem Cruso 

nem nenhum dos outros personagens parece possuir qualquer lastro de religiosidade, 

com exceção justamente de Foe. Essa passagem do religioso ao laico, no qual certos 

valores puritanos vêm a ser reinvestidos com a recuperação das imagens helênicas para 

se transformarem em modelo de cultura (EAGLETON, 2003, p.32), está encenada de 

modo bastante significativo em Coetzee. Pois, a noção de divindade serve apenas como 

metáfora exemplar do trabalho do autor e a capacidade criadora da escrita, e mesmo que 

Foe pareça estar se referindo ao Deus cristão (o que não é nada certo no livro de 

Coetzee), ele parece ser tomado, seduzido, pelo paganismo da cultura greco-romana, 

que Susan carrega sob a figura da Musa, a qual ela tanto se apega, oscilando entre a 
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resistência e a submissão (F, p. 148-149). Isso fica particularmente evidente, por 

exemplo, na discussão entre Foe e Susan ao fim do livro sobre qual seria a natureza 

dessa escrita divina que daria existência a Friday (F, p. 142-143). 

Portanto, a passagem da religião à literatura, no momento em que Susan 

encontra Foe, não deve ser subestimada, mas constitui, ela mesma, uma cena importante 

para o mito literário de Robinson Crusoe. Afinal, o livro escrito por Daniel Defoe não 

só expõe o relato exemplar daquilo que consideramos fundacional dentro do imaginário 

ocidental, ao criar toda uma forma de vida social, começando pela ―ilha deserta‖, mas 

também do espaço simbólico no qual um texto como Robinson Crusoe poderá circular, 

isto é, a partir do que se chama (do que chamamos) romance, ficção, mas 

principalmente literatura. Pois esse livro é o marco metonímico de uma série de 

mudanças paradigmáticas – envolvendo aspectos de autoria, ficcionalidade, 

reflexividade, autodeterminação e veracidade, dando-lhes modos diferenciados de 

conceitualização e funcionamento – que, ainda que não a definam em sua soma, são 

basilares para a narrativa do surgimento da prática textual que desde o século XVIII até 

hoje reconhecemos no Ocidente sob esse nome. Assim, o mito fundacional que está 

sendo encarado aqui não é só aquele que se apresenta no reino soberano construído por 

Crusoe desde um ―grau zero da civilização‖, mas também aquele protagonizado pelo 

livro de Defoe, com sua posição inaugural dentro da história literária, da literatura, no 

qual ambos os movimentos circulares transformados em espaço em que as expectativas 

de Susan Barton se depositam, e que Foe promete realizá-las, enquanto campo 

discursivo que acolhe a história da ilha (a história dela, a outra história) e oferece 

possibilidade de se contar as narrativas silenciadas, como as de Friday. 

É aqui que o mito literário de Robinson Crusoe passa ao mito da literatura, da 

literatura como mito. Pois existe uma espécie de passagem na qual o processo de 

fundação e multiplicidade descrito por Defoe em seu livro contamina o modo mesmo 

como se apresenta o surgimento e o desenvolvimento dessas duas novas formas de 

operar textualmente. Assim, não só Coetzee toma as variações da narrativa de Crusoe 

como material de embate para seu livro, como também o faz com as historiografias que 

o tomam como centro da fundação moderna da literatura e do gênero romance.  Nesse 

sentido, o livro de Ian Watt (e o de Eagleton, e de toda uma enorme bibliografia que o 

toma como centro da teoria historiográfica literária, do mito historiográfico da teoria 

literária) passa também a funcionar como uma Robinsonade como as outras – 
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participam da construção daquilo que Susan e também o texto de Coetzee desejam, 

veem-se apreendidos e, ao mesmo tempo, buscam se opor. 

Isso fica mais evidente quando prestamos atenção no suporte adotado por cada 

um dos capítulos de Foe: indo do relato de viagens (capítulo I), passando para um 

conjunto de missivas, que logo se tornam entradas de um diário já que Susan não pode 

enviá-las (capítulo II), algumas vezes assumindo a função da confissão (F, p.61), 

chegando até a narrativa em primeira pessoa de uma busca pelo interior do país 

(capítulo III) e, por fim, ao mais prestigioso dos formatos moderno, àquele usualmente 

associado ao auge do romance europeu do XIX: ao estilo indireto livre (capítulo IV). 

Isto é: Susan acompanha exatamente não só a história de Crusoe, o lugar que ela ocupa, 

mas todo o processo de escrita que funda o romance, tal como esquematizado por Watt 

(2010): todas essas são formas ou ―proto-formas‖ adotadas pelos escritores que, a 

despeito de não tomarem tais designações para seus trabalhos (literatura ou romance), 

são colocados como pais do romance. Assim, formam a sequência que começa com as 

viagens de Crusoe, o epistolário Clarissa de Samuel Richardson, que em Pamela serão 

empregados de modo a se transformar num diário (WATT, 2010, p.221), aproximando 

da confissão, passando então à estrutura narrativa mais autoconsciente dos livros de 

Henry Fielding, para chegar aos realistas modernos, como Balzac, Zola e Flaubert. Essa 

linha – que sem dúvida tem uma dimensão evolutiva implícita – não deve ser vista sem 

desconfiança: seria problemático, como veremos, tomar como certos leitores de Coetzee 

fizeram, o último capítulo como uma espécie de chave de resolução que demonstraria a 

capacidade da forma romance em dar lugar ao outro, em seu próprio silêncio.
16

 

Frente a isso, a todos esses movimentos que parecem reconstituir a passagem de 

um ―antes‖ textual amorfo ao romance e à literatura, não devemos nos perguntar se o 

telos de Susan – a exigência por uma narrativa para que possa sobreviver, assim como 

Friday e os demais – não passa justamente a ser um imperativo da literatura. Como se 

apenas o literário fosse capaz de fazê-los persistir na vida, e mesmo, ingressar na 

eternidade (F, p.58).  A luta que se desenrola ao longo de Foe é uma luta literária, pela 

literatura e também contra ela – não só de Susan, como do próprio texto assinado por 

Coetzee, do lugar onde esses textos têm lugar. Assim, se já havíamos visto diversos 

sinais em que a dimensão do enunciado passa à da enunciação isso se deve porque 
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 Essa chave comemorativa pode ser encontrada principalmente em Gallagher (1991), mas também em 

Attridge (2004). De certo modo, esse é um modo de endossar uma vez mais o esquema de Watt. 
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ambos – encenados em diferentes temporalidades e contextos que, no entanto, sofrem 

uma dobra, tocando um ao outro – se veem numa situação em que a condição ofertada 

de sua possibilidade passa a ser incomoda e opressora.  

Obviamente, trata-se de pensar no que se oferta como literatura, naquilo que, 

para ambos os níveis enunciativos, não se pode deixar de ver como de propriedade do 

literário, como valores que se enredam a essa forma de discurso devido à posição que 

abre dentro de certa economia discursiva. Devemos buscar então quais os valores que 

Susan exige para seu texto, para que seu relato tenha lugar, para salvar aqueles que 

acredita estarem em perigo, incluindo a si mesma. Um tipo de textualidade que Susan 

quer que veja a luz do dia, dando-lhe a luz, batizando-o como um filho seu. Aquilo que 

se deseja e falta nomear, que se quer nomear, aparece interdito como anacronismo – 

nunca se fala em ―literatura‖ em Foe, assim como Defoe jamais toma esse termo para 

seus livros –, lá onde tantos são permitidos. Ou talvez a falta desse nome seja também 

um índice de uma desconfiança, de uma dúvida sobre o que se quer como 

sobrevivência.  

Porém em que sentido essas historiografias já citadas, essas narrativas sobre a 

fundação da noção de literatura, subscrevem Robinson Crusoe, tornam-se 

Robinsonades? Ainda que a tomem criticamente, não podem abandoná-la como 

fundamento da história literária, não buscam propor outra história no seu lugar. De certo 

modo, Watt e esses outros necessitam, eles também, de uma ilha deserta como base 

historiográfica, ainda que seja para desvelá-la. Toda a série de discursos que povoam 

esse cenário é sentida como carência – não sendo suficientemente ―literários‖ ou 

―romanescos‖, exibindo a redundância do processo de fundação (só o literário pode 

fundar a literatura, só o romanesco, o romance) –, fazendo com que o livro de Defoe 

seja o ponto metonímico modelar, fundacional, da literatura e do romance modernos. 

Autores pouco anteriores, ou mesmo contemporâneos de Robinson Crusoe, tais como 

La Calprenède, Richard Head, Grimmelshausen, Bunyan, Aphra Behn e Furetière não 

eram suficientemente ―sinceros‖ para poderem ser considerados dignos do realismo 

literário, pois ―não são mais convincentes que os hagiógrafos medievais‖ quando 

afirmam que sua ficção corresponde à verdade (WATT, 2010, p. 36). Curioso 

raciocínio, no qual apenas o literário pode ser sincero e realista – todos os discursos 

anteriores, os regimes de verdade que não se compunham reconhecidamente como 

―realistas‖, eram puramente ficcionais, tanto quando não eram propriamente literários. 
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Não parece ser essa a situação vivenciada por Susan: a de ter seu discurso desautorizado 

por falta de sinceridade, impossibilitado de ser realista porque não compartilha, ou não 

pode compartilhar um regime de verdade, uma configuração dos discursos reconhecidos 

dentro de uma determinada ordem discursiva. Seu lugar, junto com os medievalistas, é 

na ficção, na ficcionalidade. O mesmo pode ser dito de Friday. A lista de autores do 

século XVIII apresentadas por Watt guarda um paralelo que certamente interessa, com 

essa que já foi vista como a outra possível à Defoe, cuja obra é um outro Robinson 

Crusoe: Aphra Behn e seu Oroonoko or, the Royal Slave (1688). Texto que, querendo 

narrar as experiências de sua autora nas terras coloniais do Suriname, incluindo um 

episódio envolvendo o amor de um escravo, ao qual alega ser absolutamente verídico. 

Uma narrativa que já por seus contemporâneos foi considerada inverídica, impossível de 

ter sido testemunhada por uma mulher, sendo lida como alegoria, a despeito das 

alegações da escritora (SPENDER, 1986; SPENCER, 2000).  

As narrativas que tentam compor histórias literárias – histórias da literatura – 

oferecem um bom exemplo disso: a fundação possibilita formular a partir de qual 

momento a ―literatura‖, certa ideia de literatura (e/ou cada um dos elementos associados 

a ela: gêneros, movimentos, formas, etc.), passa a ser possível, assim como o que passa 

a ser possível a partir dela. Não à toa, esse talvez seja o tópico que mais ocupe tempo e 

páginas dentro das historiografias tradicionais (e, esse estatuto – ―tradicionais‖ – é tanto 

reivindicado como adquirido, afinal, são historiografias que também demandam a 

tradição enquanto guardiãs de sua invenção, como valor legitimador de si). 

Problema esse que se reduplica nas versões elaboradas a partir de territórios 

coloniais ou pós-coloniais. Pois nesses casos, é preciso lidar com a ideia de que esse 

lugar já se encontra ocupado dentro das historiografias anteriores (isto é, as dos 

colonizadores), sendo necessário então repeti-lo, refundá-lo, diferente e distintamente, 

retroprojetando num momento e num conjunto de elementos (obras, autores, valores, 

instituições) um ineditismo exemplar. A criação de uma ―literatura‖ aparece assim como 

necessidade herdada, como caminho a ser retraçado, como prova para o reconhecimento 

por parte de outra cultura, dominante e que se quer ao mesmo tempo, paterna e materna, 

mas também deve aparecer como algo singular, como próprio e apropriado, como prova 

de distinção de sua independência com relação ao colonizador. Ainda que não se possa 

subestimar a importância histórica desse tipo de discurso como estratégia emancipatória 

para a constituição de movimentos de descolonização de diversos países, essa adoção do 
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protocolo discursivo alheio parece deixar inúmeros rastros dentro dessas sociedades 

não-européias, justamente por aquilo que não inclui ou que desfiguram pela inclusão. Se 

muitas vezes o pensamento humanístico fez a ponte conciliadora dessa contradição – a 

literatura como parte da essência humana, ainda que nem sempre posta em todos os 

lugares do globo, isto é, como algo desde sempre presente (nas práticas narrativas 

próprios a qualquer grupo humano) e, ao mesmo tempo, em defasagem com relação ao 

lugar e ao tempo onde o termo tem origem, isto é, a Europa do século XVIII (NATALI, 

2006; VISWABATHAN, 1989) –, certos cenários e situações discursivas mais recentes 

parecem reativar violentamente não só os recalques do pensamento essencialista e 

teleológico, que projetavam certos valores sobre a noção de Literatura (em maiúscula, 

como sobredeterminação pura da razão de ser dos objetos particulares),
17

 mas também 

do modo como se ofereceram ou se requisitaram, historicamente, esses espaços 

literários – da representação no literário e também da literatura como forma 

representativa de enunciação – como próprios, apropriados, a essas outras formas 

narrativas não-européias. 

A questão que se põe aqui é por que se insiste num mesmo ponto de fundação, 

no lugar onde se enxerga uma ideologia de dominação em movimento? Não é essa a 

pergunta que Susan lança à história de Crusoe, mas também aquela protagonizada pelo 

livro de (De)Foe? Com esse questionamento podemos pensar no contexto de discussão 

no qual o texto de Coetzee busca realizar um ato de intervenção. 

 Por isso, o romance lida com um duplo movimento, cada um deles também 

cindido de certo modo: por um lado, busca questionar-se sobre os diferentes silenciados 

nessa narrativa literária (Susan Burton e Friday), por outro visa se perguntar sobre o 

sentido de conferir à prática da escrita literária a possibilidade redentora da ―fala‖ para a 

qual esses dois personagens passam a se dirigir, guiados pela autoridade de Foe. Não se 
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 Aqui cabe lembrar a distinção que Terry Eagleton (2006) faz entre Literatura e textos literários, ao 

apontar o uso feito por um conjunto de textos, sobredeterminado por certa ideologia (liberal, burguesa), e 

seu uso dentro das instituições de ensino coloniais inglesas durante o século XIX e XX, especialmente na 

Índia. O que talvez falte a essa perspectiva – que visa separar o conjunto de valores presumidos dos textos 

―em-si‖ – é, justamente, o fato de que os limites dessa separação não são tão claros, e nem são alheios aos 

próprios textos. Assim, não basta fazer uma divisão entre o uso normativo da literatura e dos textos 

literários para que surja uma espécie de estado puro e livre dessas textualidades. O que produz a relação 

entre o literário e a Literatura é justamente o conflito permanente que existe entre esses dois pólos e que 

não podem ser suficientemente isolados um do outro. Isso fica mais claro (ou mais claramente 

problemático) quando pensamos em uma relação que já não mais se detém em instituições normativas (ou 

explicitamente normativas), mas garante aos textos literários seu lugar próprio e seguro, onde tudo pode 

ser dito, como exibição mesma da exemplaridade das condições oferecidas por um sistema de discursos 

que a legitima e é legitimado por ela, tal como ocorre no atual sistema hegemônico democrático.       



63 

 

trata somente de um conflito de representações, mas também do próprio tipo de 

representação que é possível desde a literatura dentro de certo regime discursivo. 

Nesse ponto, podemos fazer um retorno, e começa a instigar como Foe constitui 

uma intervenção no campo literário, participando e constituindo-se pelos debates que 

nele ocorriam. 

A tópica da contraposição ao aspecto paternal da autoridade e da autoria entrou 

em enorme debate na década de 1980 dentro dos estudos literários ingleses e norte-

americanos, expondo os resultados de algumas linhas anti-hegemônicas de trabalhos 

acadêmicos com base em discussões que vinham paulatinamente sendo colocadas em 

cena desde os anos 1960. Emblemáticos desse momento são textos como The 

Madwomen in the Attic, de Sandra M. Gilbert e Susan Gubar (publicado em 1979), ou 

The Mothers of Novel, de Dale Spender (de 1986). Paralelamente, e em sintonia, 

podemos citar a propagação da Teoria Pós-Colonial e das revisões do cânone literário 

que proliferaram depois com ela. Apesar do conteúdo e do posicionamento peculiar a 

cada livro (o pós-colonialismo, assim como o feminismo, não é uma massa homogênea, 

uma escola, senão a convocatória de uma questão), podemos dizer que Foe de Coetzee 

também participa desse debate ainda que utilizando outros modos de intervenção 

textual, desde outro campo discursivo. Tal como as duas obras anteriormente 

mencionadas, trata-se não só de questionar a representação da mulher (a invenção 

discursiva do que denominamos ―mulher‖, ―mãe‖, ―feminino‖ e outros termos 

relacionados), mas também sua relação com a escritura, em particular, com a escrita 

literária, em seus próprios fundamentos (paternos). O mesmo é válido para os estudos 

em torno das ex-colônias: muito mais que buscar o ingresso no rol dos autores 

reconhecidos, trata-se de abalar os valores que norteiam essa instituição chamada 

―literatura‖. Como é enfatizado por Spivak (―Subaltern Studies: Deconstructing 

Historiography”, 1996) e tantos outros participantes dos estudos pós-coloniais e/ou 

feministas, o ato de colocar em questão determinada representação na história sempre 

deve vir acompanhado com o questionamento epistemológico da própria história 

enquanto disciplina, dos métodos e técnicas que a identificam enquanto tal, além do 

modo como atua dentro de certa economia discursiva (daí o caráter transversal 

necessário dessas propostas críticas – mais que ―imprecisões‖ ou ―lapsos‖ a serem 

corrigidos ou preenchidos, tais injustiças são constitutivas do modo como nossos 

saberes foram constituídos, e do modo como eles se reproduzem). 
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Nesse sentido, nota-se as múltiplas dificuldades de Susan em posicionar-se em 

relação à história que ela escreve, a despeito de sua recorrente afirmação de 

incapacidade para fazê-lo, por falta justamente de arte e autoridade. Os diversos 

conflitos que se colocam na própria enunciação de Susan – entre ser sujeito da 

enunciação ou do enunciado; entre ser realizador ou objeto da narrativa; entre buscar ser 

fiel ao acontecimento da ilha ou trabalhar como mero ―receptáculo‖, mera 

intermediária, dessa história – está posta sob o prisma dessas diversas mitologias que 

tomam o ato criativo como atividade, sobretudo, masculina (cf., SAID, 1985; GILBERT 

& GUBAR, 2000). Essa oscilação se evidencia no modo como Susan vai se colocando e 

sendo colocada como mulher em relação à narrativa que quer contar ou que quer que 

seja contada: seja como ―mãe‖, ―mãe adotiva‖, ―esposa‖, ―musa‖, ―prostituta‖ e ―viúva‖ 

– e mesmo pelo desejo de torna-se simplesmente ―mãe‖ e ―pai‖ dessa história. 

Lembremos que é ela mesma quem relaciona a possibilidade da narrativa com a noção 

de desejo ao longo de todo o livro, vinculando a falta de desejo de Cruso por ela ao fato 

de ele não querer contar histórias; o silêncio de Friday com uma possível castração; e a 

requisição para que Foe escreva essa história com um jogo de sedução mútuo.   

Foe, então, acompanha até certo ponto esse questionamento sobre essa lógica 

paterna fundadora, e, no ato de revisitar os múltiplos naufrágios que correspondem a um 

mito fundador, poderíamos pensar num paralelo produtivo entre Susan Barton e uma 

dessas ―mães do romance‖ as quais foram legadas a uma anterioridade para a qual a 

divisa viria apenas com o livro de Defoe. Trata-se de pensar os diversos pontos de 

correspondência da personagem de Coetzee e Alphra Behn e seu livro Oroonoko, que 

relata sua viagem ao Suriname, onde presencia o casamento de uma jovem branca e um 

príncipe negro. Mais que pontos em comum envolvidos no processo de elaboração do 

livro, interessa aqui observar o destino que o volume sofreu ao longo da sua recepção, 

principalmente em seu momento de publicação, ao ser deslegitimado como pura 

―ficcionalidade‖, já que era impossível que uma mulher realizasse tal viagem, ambas 

justificativas para fazer com que esse texto em sua época fosse apartado da noção de 

literatura, relegando-o a categoria de ―romantic fiction‖ (SPENDER, 1986, p. 48-50). 

Não se trata tanto de averiguar os fatos para determinar o livro como falso, mas de 

colocar previamente a ficcionalidade da possibilidade de enunciação: não é só 

inverossímil que uma mulher faça essa viagem, mas sim que seja simplesmente capaz 

de escrevê-la, mesmo que ela já esteja feita.  
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Susan é constantemente assombrada pela possibilidade de sua história ser traída, 

ser ficcionalizada ou simplesmente não ser levada a sério, carecendo de autoridade. Na 

verdade, sua enunciação narrativa – nos documentos que refazem toda a vivência na 

ilha, mais aqueles que compõem sua tentativa de convencer um escritor a dar-lhe 

dignidade literária –, sempre oscila entre se ver como sujeito do enunciado ou como 

sujeito da enunciação, isso quando não recai como mero objeto da narrativa, ou de uma 

narrativa que a aguarda. Não é só pelo fato de buscar recuperar ou formular uma 

experiência perdida – irrecuperável, produtiva porque não pode ser revelada, tal como 

um segredo –, mas também por ver o seu enunciado e sua enunciação, além da 

possibilidade de fazer com que Friday conte sua história, transformados em meros 

materiais imaginativos, carentes de força, de força perlocutória, que Susan se preocupa.  

No fundo, não é a mesma situação de Alphra Behn (e de tantas outras) que 

Susan vivencia, volta a vivenciar, vive como um círculo, junto a Friday – isto é, ela e 

sua alegoria?  

A ressonância entre temporalidade e enunciação se faz sentir desde o princípio 

de Foe: é o seu começo. Enquanto Robinson Crusoe se abre anunciando seu aspecto 

único e inaugural, qualidade que será retomada ao longo de todo o texto, Foe tem seu 

início com um sinal que frisa não só sua dimensão puramente repetitiva – já que não 

sabemos o que repete, a que originalmente está citando –, mas também concedida, 

servindo como sinal que expõe a mínima diferença que existe entre o discurso e o lugar 

que dá lugar ao discurso. Tal sinal, que é o início mesmo do relato de Susan, está nas 

aspas. Com ele, vemos como a dimensão transtemporal desse discurso – já que não 

podemos saber mais em que tempo esse texto está citado, ainda que tenhamos como 

referência o tempo de sua enunciação – está diretamente associada ao problema sobre o 

lugar que sua narrativa pode ter lugar.  A história da formação de uma literatura que já 

está, ela mesma, transferida ao campo da literatura. 

Como se pode observar, a primeira e a segunda parte (aproximadamente dois 

terços do romance) estão todas marcadas, parágrafo a parágrafo, pelas aspas, 

demarcando a situação ambivalente que a narradora se encontra em relação ao livro e ao 

tipo de discurso que acomoda seu relato. Pois, ao citá-la, como que abrindo espaço para 

o seu relato, frisando que essas são suas próprias palavras, dá-se lugar aquilo que 

poderíamos considerar a sua versão dos fatos – sem, contudo, deixar de esquecer que se 
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trata de uma concessão, de que no fim das contas, é outro quem o assina. Abrir aspas é 

dar lugar a voz do outro, sem fazê-la esquecer de sua necessidade de um suporte, dessas 

garras que as prendem para que possam se sustentar (AGAMBEN, 2009, p. 99-100).  

Entretanto, diferente do que poderíamos crer, a desaparição dessa marca – dessa 

grua que marca a transposição de um texto de um lugar a outro, de um tempo a outro – a 

partir do terceiro capítulo não traz menores problemas. Pois, no momento em que 

encontra seu autor, em que o escritor cede lugar ao discurso de Susan e Friday como 

discursos próprios – como se houvesse um espaço aberto e receptivo que garantisse a 

transmissão e a preservação da história, de outras histórias, representativas de cada um 

de seus atores –, a violência dessa concessão sob a forma da transparência se faz sentir 

mais e mais. 

Toda essa cena, na qual Susan e Friday chegam à nova residência de Foe e 

passam a conviver com ele, tramando o projeto de fazer a narrativa da ilha vir à tona, 

pela boca de Friday, assim como a de Susan (e aqui, há um discordância sobre o 

começo, sobre quais seriam essas histórias), possui a peculiaridade de fazer-se sentir 

como profundamente opressora, lá onde a descrição de atos de violência parece ser 

mínimo. Não por acaso é no momento em que Foe – aparente foco do desejo da 

narradora – toma Susan em seus braços para dar-lhe um beijo que o incômodo aparece 

em sua dimensão física, corporal (F, 138-139). 

Há uma dissimilaridade entre a conclusão do percurso, o encontro com a suposta 

salvação, e a atmosfera sufocante e repressiva que envolve a casa de Foe, residência na 

qual seus personagens – ou o fantasma de seus personagens ou as pessoas que seus 

personagens transformam em fantasmas – convivem como numa corte de tolerância, tal 

como Robinson descreve o seu ―reino‖, quando nele vivem em paz um Espanhol 

papista, um Friday protestante, seu pai canibal e pagão: ―Ainda assim, eu consentia a 

liberdade de consciência para todos‖ (DEFOE, 2012, p. 326).  

Se, poderíamos dizer, é contra as aspas que Susan se rebela por vezes, quando 

declara almejar escrever ela mesma a história da ilha, a sua retirada parece acontecer, 

paradoxalmente, quando tudo já está entregue a autoridade da qual buscava se 

desvencilhar, resistir, ainda que caminhando rumo a ela. Tal domínio não é 

simplesmente o da palavra autoral, do homem branco europeu que assina sobre e pelo 

outro, mas um oferecimento de um lugar, dentro desse mesmo regime discursivo, onde 
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se permite que cada qual possa falar por si mesmo, inclusive tenha sua fala restaurada 

ainda que em sua impossibilidade. 

Quanto mais Susan e Friday se aproximam de ver seu relato inscrito e concedido 

pelo campo discursivo literário, mais o texto se torna transparente, como se o lugar 

dessa inscrição quisesse desaparecer em sua própria capacidade de dar lugar ao texto 

alheio. 

Haveria ainda uma indagação que encabeça este livro, que inclusive o intitula: 

trata-se de pensar a questão do inimigo. Afinal, haveria um inimigo literário, pensando 

em todas as variações que esse sintagma possa ter, isto é, um inimigo na literatura, da 

literatura, ou ainda, de uma situação em que a literatura pareça assumir uma posição 

inimiga? Retirar o prefixo de nobreza do nome do escritor que leva o título de pai do 

romance e da literatura modernas – um título que o autor comprou com o dinheiro 

adquirido pela venda de seus livros – não é só apontar um jogo de palavras: é encontrar 

no fundamento, no nome do patriarca fundador, uma dimensão hostil, que levanta 

questionamentos quanto à validade de sua proposta política (da política estética 

implicada na noção de literatura e nas textualidades que participam dela, ainda que de 

diferentes modos). O que pesa na palavra foe é que não se trata de um mero opositor, 

um rival, um antagonista ou uma oposição dialética. O desafio é saber se há algo que o 

livro de Coetzee possa declarar como inimigo de fato – isto é, um posicionamento, 

ocupada por algo ou alguém, que apareça como inadmissível.
18

 

Não se trata aqui de buscar uma superação do literário ou a purificação da 

literatura, pela depuração de um elemento estranho ou invasor. Nada tão geral. O que se 

põe a pensar aqui é essa difícil relação em que a literatura torna-se a casa da e para a 

alteridade, não só da representação do outro (ou sua desrepresentação, um processo de 

des-figuração que contribui para a transformação da alteridade em subalternidade), mas 

como lugar para o discurso do outro, no qual inclusive se veem apropriadas práticas 

textuais que não têm correlativo na cultura ocidental, que por não ter lugar são inseridas 
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 Cf, BADIOU (2009), em que a questão política por excelência torna-se a definição do inimigo (da 

posição inimiga que se ocupa dentro de uma certa estrutura) e o apagamento de seu lugar e do edifício 

estrutural que o sustenta (e não exatamente daqueles ou daquilo que ocupam tal posição). Mais que isso, 

haveria de estabelecer-se uma diferença (entre as infinitas diferenças) entre enemy e foe, termos que em 

geral vêm definidos como sinônimos. Talvez, à luz da leitura que estamos buscando traçar aqui para o 

livro de Coetzee, seja especialmente interessante essa definição oferecida pelo The Merriam-Webster 

Dictionary (1997) para Foe: ―one who opposes on principle‖. Assim, podemos pensar que o livro de 

Coetzee consiste não apenas numa oposição de princípios, ou uma oposição desde o princípio, mas, ao 

mesmo tempo, um princípio que se dá como conflito.  
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como literatura. Diz-se inclusive: são dignas de ser literatura. Em Foe de Coetzee, o que 

parece ocorrer é que o questionamento do primeiro não pode passar sem que haja uma 

reflexão sobre esse momento histórico impossível, em as práticas escriturais da 

alteridade se encontram com a literatura, em que a literatura atua retrospectivamente 

como o nome dessas textualidades outras. Digamos que esse outro momento 

fundacional se cruza com a questão que Coetzee se depara em seu próprio tempo, em 

que vê a possibilidade literária de representação do silêncio do outro. Assim, parece que 

o que se coloca aqui é que a crítica da representação que tem lugar deve ser 

acompanhada pela crítica do lugar em que tem lugar essa representação. 

 

 

1.3 Voltar ao presente 

 

E aqui podemos dar mais um salto no tempo, e voltar ao tempo presente, tempo 

que assombra Susan, na sua função de sibila, de visonária. 

Essa desconfiança daquilo que é dito e daquilo que se afirma poder ser dito, de 

antemão, pela e na literatura, se encontra, na África do Sul de meados para finais dos 

anos 1980, numa constelação de reivindicações pela transformação dos modos de 

visibilidade e de discursividade, daquilo que é digno de ser visto e daquilo que é 

possível de ser dito e ouvido e a partir de que lugar é possível fazê-lo.    

Por um lado, o ano de seu lançamento pertence a um momento fundamental da 

política sul-africana, em que se inicia o processo de colapso do apartheid: os direitos 

restritos oferecidos à população classificada como ―mestiça‖ e ―asiática‖ através de um 

plebiscito entre os eleitores brancos em 1983 foi insuficiente para acalmar os 

movimentos que se organizaram principalmente na década anterior, fazendo com que 

uma série de insurreições tomasse o país a partir de 1984, culminando na declaração de 

estado de emergência pelo governo no ano seguinte. Já nesse momento era visível a 

inevitável derrocada do sistema de segregação racial que tomava oficialmente o país 

desde 1948, ainda que a situação pudesse ser descrita como próxima a de uma guerra 

civil. Nesse sentido, o estado policial e a militarização extensiva, associado às pequenas 

reformas de ―ampliações de direitos‖, instauradas pelo governo de Pieter Botha (1978-

1984) podem ser vistos, em suas tentativas oscilantes entre a negociação e repressão 

(reprimindo pela negociação), para além de uma tentativa de manter o Partido Nacional 
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no poder, como um sinal de desespero, advindo de certo imaginário paranóico, típico da 

mentalidade autoritária, que se vê constantemente ameaçada pela possibilidade de que 

sua posição de senhor seja substituída pela de escravo, que tudo passe por uma simples 

inversão de papéis, já que incapaz de ver outro sistema que não esse, que lhe aparece 

como naturalizado.
19

 

 Por outro lado, dentro das discussões do plano estético-literário, esse é um 

momento de debate sobre os modos de visibilizar a violência que ocorre no país e suas 

consequências, enfrentando os mecanismos de silenciamento e censura, sejam eles 

institucionais ou simbólicos – isto é, perguntar sobre que tipo de regime de discursos se 

reivindicava desde a literatura para esses outros indivíduos e grupos, mas também para 

si mesma, em relação a esses mesmos indivíduos e grupos. Ainda que haja uma ampla 

gama de autores que participam desse debate, um dos mais significativos é justamente 

aquele que ocorre entre Nadime Gordimer e o próprio Coetzee, e que se estende ao 

longo de vários anos, com relação às mudanças que vão ocorrendo ao longo das novas 

situações que vão se impondo nesse período (e que podemos dizer que ainda se 

perpetua, em textos recentes desses autores, em resenhas e ensaios sobre as obras um do 

outro). Significativo, pois se localiza desde certo ponto de proximidade, compartilhando 

os mesmo inimigos, inclusive muitas das reivindicações, mas não as formas de 

constituí-las.    

Nesse sentido Foe não consiste apenas numa intervenção nos debates que giram 

em torno do silenciamento e possibilidade de dar a fala – e sua relação direta com 

categorias de raça e gênero, que percorre o plano político sul-africano e aqueles que se 

manifestam contra ele, mas de certo modo projeta uma dimensão a mais, a democrática 

liberal.  
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 Lembremos que é durante esse período que Coetzee utiliza, tanto em seus romances como em seus 

ensaios, da ―dialética do senhor e do escravo‖ formulada por Hegel, inclusive traçando variações e 

reformulações do problema, tal como aparece, por exemplo, no discurso de recebimento do Jerusalem 

Prize (DB) e também ao fim de In the Heart of the Country, no qual os trechos do texto do filósofo 

alemão apareçam em meio ao monólogo (ou podemos dizer que o invadem, ou ameaçam invadi-lo) de 

Magda, vindos de estranhas luzes que se comunicam com ela ao fim do livro. Uma interpretação possível 

derivada principalmente a partir desse livro de Coetzee é que essa reação paranóica, ―pós-utópica‖ do 

Apartheid, ao mesmo tempo manifesta o desejo de que o sistema continue o mesmo (inverter senhores 

não é modificar um sistema, mas parte do sistema), fornece a justificativa do aparelho repressor para que 

o sistema não só se mantenha, mas possa existir. O senhor sonha e inclusive deseja outro senhor ou a 

possibilidade de outro senhor, não só porque uma força maior legitima sua força, mas porque a ameaça de 

um outro senhor – o escravo, em seu ―devir-senhor‖ – justifica o seu uso. Lembremos, por último, da 

crítica que Lacan (2005) faz a Hegel, já que esse ―devir-senhor‖ do escravo, desse escravo ―prenhe de 

todo o futuro‖, não passaria do fundamento político perverso que, restrito ao campo do imaginário, 

apenas sustenta a condição do escravo ―até o fim dos tempos‖ (p. 34). 
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De fato, essa ideia será um termo-chave para entender o período e o dissenso que 

ele irá produzir não só contra um regime de opressão duradouro, mas também no 

interior de seu próprio nome, durante os anos que lhe seguem, e que persistem até hoje. 

Primeiramente, não só porque essa é uma das formas de governo que muitos dos 

movimentos políticos antiapartheid querem ver constituída em seu país, como também é 

apresentada como exigência que acompanha as intervenções externas, advindas de 

estados europeus e, sobretudo, dos Estados Unidos, principalmente com a política de 

sanções econômicas. A ambivalência desse termo se fará sentir ainda mais nos anos 

posteriores ao fim do apartheid, quando o modelo econômico neoliberal é adotado, ao 

mesmo tempo, como algo que vem ―naturalmente‖ com a democracia, mas também 

como necessidade de pagar a moratória das mesmas sanções econômicas que 

―viabilizaram‖ o fim do regime autoritário na África do Sul, fazendo com que boa parte 

das políticas sociais durante o governo de Nelson Mandela (1994-1999), mas 

principalmente Thabo Mbeki (1999-2008), fossem vetorizadas por órgãos 

internacionais, como o FMI, sem contar a onda de corrupção que toma as relações entre 

Estado e empresas, nacionais e internacionais, durante esse período. O conflito é tal que 

consegue dividir o partido formado a partir do maior movimento de luta organizada 

contra o regime anterior, que seria eleito massivamente nos primeiros anos de amplas 

eleições na África do Sul, o CNA (Congresso Nacional Africano), além de indispô-lo 

contra vários de seus aliados políticos.
20

 

Esse cenário não é tematizado diretamente, tampouco alegorizado (ou melhor – 

há um mecanismo que busca frear esse tipo de leitura – mais tarde veremos qual e 

porque) em Foe, mas, por outro lado, desde uma perspectiva da economia dos discursos, 

de um sistema político que se legitima, acima de tudo, por possibilitar a livre expressão 

de todos, não estamos distantes de um drama similar aqueles colocados entre Cruso, 

Susan, Friday e Foe. Não só com a vantagem de remeter às narrativas de fundação do 

liberalismo, e também da literatura moderna, que muitas vezes será alçada como 

símbolo dessa possibilidade expressiva sem restrições, mas porque não se deixa 

esquecer de que essa fundação só se dá, se inaugura simbolicamente dentro de certa 

historicidade, com a narrativa de um imaginário colonial e colonizador. Veremos que 

esse pequeno anacronismo dos problemas expostos em Foe está também autorizado pela 

                                                           
20

 Sobre esse período mais recente da história sul-africana, cf. BEINART, 2001; THOMPSON, 2001; 

PEREIRA, 2012. 
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própria narrativa e pelo caráter sutilmente projetivo, ou ―trans-temporal‖, que a 

enunciação e o discurso de Susan tomam vez ou outra ao longo do livro.  

São esses processos (políticos e estéticos, de políticas estéticas e estéticas 

políticas, para utilizar o vocabulário de Rancière) que oferecem a Coetzee o material 

para discussão, tanto ensaística como ficcional, pelos próximos anos. Se Dusklands 

(1974), In the Heart of the Country (1977) e Waiting for the Barbarians (1980) se 

construíam sob uma temporalidade expansiva, indeterminada e de violência, e Life & 

Times of Michael K (1983) lança um olhar a um momento levemente futuro, de 

possibilidade de um futuro dizimando e desértico, em relação às explosões de revolta 

em Cape Town que ocorrem nos anos 1980, os livros que sucedem Foe acompanham 

ponto por ponto o roteiro de mudanças e de problemas trazidos pelas novas formas de 

governo, principalmente no que se relaciona com as políticas dos espaços de enunciação 

e discursividade. Assim, poderíamos dizer, The Master of Petersburg (1994) vem como 

resposta imediata ao momento de revelação de como operavam os procedimentos de 

censura durante o apartheid e o seu desmantelamento e instauração de um cenário auto-

aferido como dotado de liberdade de expressão. Ou ainda, Age of Iron (1990) e 

Disgrace (1999) com relação à política de confissão e perdão, que na África do Sul, 

oscilaram entre a reparação e a reconciliação, entre o enfrentamento do passado e a 

garantia da estabilidade da situação presente, entre a justiça e a segurança.  

Foe, ainda que de forma um tanto insuspeita, funciona quase como um ponto de 

inflexão ao longo da obra de Coetzee, vista desde os dias de hoje. Assim como a viagem 

de Susan Barton da ilha para a Inglaterra é também a do silenciamento de Friday para a 

possibilidade (sob ele projetada, projetada para ele) da reparação do seu dizer, a obra de 

Coetzee como um todo também acompanha o caminho que vai de um regime repressor, 

baseado na normatividade e na censura, até um que se legitima como aquele que dá 

garantias, dá o direito, de voz para todos. Mais importante talvez do que pensar que 

cada um desses livros é, declarada ou não declaradamente, literal ou alegoricamente, um 

livro sobre a situação da África do Sul, talvez mais produtivo seja vê-los como reflexões 

de cenários específicos em que se dispõem elementos similares àqueles que se 

encontram em jogo não só nesse país, mas também na construção de certa economia dos 

discursos, das formas de dizer, que ganha ares hegemônicos no mundo atual, e que 

incide diretamente sobre o modo de atuação do escritor e da literatura, como dotados de 

uma relação privilegiada e exemplar com as palavras. Prova disso reside nos livros 
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―australianos‖ de Coetzee, e de como ele se empenha em questionar o lugar do autor 

legitimado, ao mesmo tempo em que expõe, expressamente, certos desconfortos com o 

regime democrático atual.   

Some-se a isso, a própria posição que se passa a atribuir a Coetzee a partir de 

meados dos anos 1980, em que acumula uma série de símbolos de reconhecimentos 

internacionais que o transformam numa espécie de ―escritor exemplar‖ dos conflitos 

que ocorriam naquele momento na África do Sul (cf. GALLAGHER, p.166-167). Além 

de acumular uma série de posições dentro da sociedade intelectual e acadêmica, tanto 

sul-africana, quanto norte-americana e inglesa, sendo convidado a dar cursos em 

universidades estrangeiras, também começa a escrever regularmente para publicações 

de ampla circulação no mundo anglófono como New Republic, New York Times Book 

Review e o New York Review of Books. Entre os diversos prêmios e títulos com que 

passa a ser legitimado estão seu primeiro Booker Prize em 1983 (por Life & Times of 

Michael K.), Prix Femina Étranger da França (1985), o Booker-McConnell Prize da 

Grã-Bretanhã, entre diversos outros.  

Essa nova ―posição‖ parece render uma série de desvios significativos com 

relação ao modo como a literatura e o escritor em territórios coloniais passam a ser 

apresentados em sua obra. Se, ao longo de Dusklands até Life & Times of Michael K., a 

África do Sul é representada como um lugar hostil ou mesmo impossível a toda a 

cultura (ainda que, como veremos, já ai trata-se de um conflito interno com certa 

tradição colonizadora que colocava a mesma reclamação), a partir de Foe, Coetzee 

começa a levantar casa vez mais o problema que se coloca quando tal prática, tal tipo de 

discurso, torna-se demasiado possível, e que tipo de impasses e valores perpassa esse 

oferecimento de possibilidade, em direção mesma a esse estado de coisas que se quer 

democrático. De certo modo, a posição de ―exemplaridade‖ conferida pelos prêmios faz 

com que se passe a encenar em suas obras operações de captação de certas unidades 

isoladas do discurso de suas obras – ―denúncia do regime do apartheid‖, ―defesa dos 

direitos dos animais‖, ―oposição a todo e qualquer tipo de censura‖, ―representação dos 

problemas de opressão relacionados a gênero e raça‖, etc. – apropriando-os dentro de 

certas discursos oficiais e institucionais, desde o liberalismo hegemônico até um 

multiculturalismo acadêmico, algo que será colocado especialmente pelos textos 

protagonizados por Elizabeth Costello (2003; 2005) e pelo Señor C. de Diary of a Bad 

Year (2007). Ou ainda irá diretamente se sobrepor com a leitura de ―He and his man‖ 
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durante o recebimento do prêmio Nobel de 2003 – um texto que, não por acaso, é uma 

releitura do próprio Foe.  

Assim, sobretudo, é preciso entender que essa projeção de Foe com relação às 

questões trazidas pela democracia está formalizada pelo tipo de regime discursivo que 

se encena ali, e não por sua abordagem direta. Isto é, não se deve compreender a 

democracia aqui não só em sua dimensão sistêmica, mas como conjunto de parâmetros 

que envolvem a circulação da palavra, das relações de valores que se colocam para os 

discursos desde as condições de possibilidade que ali se oferecem.
21

 Por isso, não se 

trata de uma representação de algo ―externo‖ à prática literária, mas algo que marca tal 

prática como seus fundamentos, desde aquilo que se apresenta a ela como fundamento – 

desde uma literatura que tem na história de seu fundamento, como fundamento 

mitológico de sua história, Robinson Crusoe de Daniel Defoe, por exemplo. 

 

1.4 Projetar a morte 

 

 Comecemos então de novo, mais uma vez, do começo, por outro começo. Não 

por Crusoe, nem por Defoe. Nem mesmo por Derrida. Comecemos uma vez mais, no 

meio do caminho – deixando as pretensões de começo ou de fundação. Façamos como 

Coetzee, e reiniciemos, dando uma volta, adicionando novas protagonistas, para ajudar-

nos a insistir, a fugir desse retraçamento de inícios, no qual refazemos os mesmos 

passos, nossos próprios passos, em círculos, com medo de avançar.  

 Uma vez mais, partindo do meio, ao meio, nosso texto. 

 

Há sempre um caráter excessivo quando nos referimos a vínculos entre projetos 

de pensamento – filosóficos, estéticos ou quaisquer outros – em termos de herança. 

Pois, a parte mais importante dessa não vem como caminho pré-marcado que pode ser 

                                                           
21 Nesse sentido, podemos pensar em como o tema da censura e da responsabilidade, continuamente 

abordado por Coetzee (pensemos, por exemplo, nos ensaios reunidos em Giving Offense e em ―Into the 

Black Chamber‖), vai sendo modificado ao longo da suas obras, na medida em que a própria situação de 

enunciação das obras vai se transformando, tornada cada vez mais problemática a relação entre sua defesa 

de uma extinção total de qualquer tipo de censura e o tipo de liberdade discursiva oferecido pela atual 

retórica democrática (como fica claro ao comparar verbetes como ―On Democracy‖ e ―On Paedophilia‖ 

de Diary of a Bad Year). Captar esse importante movimento, ao menos em parte, será um dos objetivos a 

ser perseguido ao longo desta tese. Por enquanto, basta apontar que se opor a censura não significa para 

Coetzee necessariamente a defesa de algum tipo de democracia, nem tampouco a busca por um território 

de liberdade de expressão que tenha que continuamente ser exibida e concedida para se legitimar. 
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reiterado, mas naquilo que surge sob a forma da insuspeita ou do acidente. Por isso, há 

sempre traços bastardos e mutantes em cada legatário. Traços esses que podem se 

transformar em espólios remitidos retrospectivamente ao precursor, invertendo a 

cronologia da hereditariedade, ou simplesmente interromper uma cadeia sequencial de 

obras. Tais questões surgem não apenas no discurso da desconstrução, mas também no 

percurso de sua deriva: quando, por exemplo, pensamos nas duas das mais importantes 

pensadoras ligadas a esse tipo de operação de leitura – a francesa Catherine Malabou e a 

indiana Gayatri Chakravorty Spivak – interessa menos o que ambas dividem igualmente 

com a obra de Jacques Derrida do que a eqüidistância, em sentidos distintos, que tomam 

dela. Exemplo maior disso que aparece (ou um dia pareceu) como irreconhecível no 

antecessor está na forte articulação que desenvolveram com a dialética, seja hegeliana, 

seja marxista. Não se trata de apontar novas paternidades, novas fontes de causalidade, 

já que poderíamos reescrever todo esse parágrafo tomando como ponto de partida o 

desvio imprevisto da dialética realizado por essas duas obras. Mas sim de enxergar um 

entrelaçamento cujas linhas não podem ser totalmente rastreadas e que fazem ressoar 

dois corpos distintos e distantes no espaço, tal como aquilo que a física (ela mesma 

ecoando involuntariamente a desconstrução ou ao marxismo, ou vice e versa) chama de 

―ação fantasmagórica‖ de partículas.  

Não seria improdutivo um dia comparar de perto esses dois percursos 

intelectuais, elaborados paralelamente e cujas diversas áreas de intervenção – como a 

teoria pós-colonial e a neurologia – por vezes parecem tão longínquas, e por outras – 

como o feminismo – tão próximas. Contudo, para além dos elementos arrolados acima, 

há uma interrogação – e é nesse ponto que uma verdadeira semelhança se coloca, 

através de um assombro conjunto frente à situação de nosso mundo – que ambas 

formulam e a partir do qual desenvolvem seus trabalhos. Trata-se da figura da perda 

absoluta, irrecuperável, sobretudo associada ao ato de falar.  

Porém, antes que entrar na árdua tarefa de comparar e confrontar o modo como 

cada uma dessas teóricas elabora sua resposta a essa questão infinita, prefiro utilizar a 

figura de um outro para sugerir a imagem desse encontro por vir. Um outro que parece 

estar justamente no entrecruzamento das trincheiras descritas por cada uma delas. Como 

esse Friday mudo e emudecido, cuja perda da língua, arrancada sem que possamos saber 

como, em torno do qual gira – com o perigo da clausura – o romance Foe.  
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Façamos uma pequena retomada do livro: nele, lemos o relato de Susan Barton 

que, após buscar sua filha perdida em terras brasileiras, tornar-se náufraga, aportando na 

ilha deserta onde habitam Cruso e Friday. Diferente do romance de Daniel Defoe, esse 

território não é um depositário inesgotável de matérias-prima para seu habitante 

solitário, com animais e plantas prontos para o uso doméstico, mas sim dotado de um 

terreno rochoso, castigado pela ventania constante. Tampouco o seu governante europeu 

é alguém preocupado em escrever suas confissões ou deixar sinais de sua existência na 

ilha. De fato, nega-se terminantemente a fazê-lo: seus dias são unicamente dedicados à 

construção de terraços, muralhas de pedras destinadas a produzir um jardim ou uma 

plantação – ainda que não haja sementes ali. Diante dessa recusa, e do silêncio terminal 

de Friday, Susan vê a necessidade de ver registrada, marcando na memória, a existência 

da ilha e de seus habitantes, sob a forma de um livro, escrito com arte e autoridade, duas 

características que diz não possuir. Com a morte de Cruso, após o resgate dos três por 

um navio inglês, Susan passa a procurar por alguém capaz de pôr no papel tal narrativa, 

inclusive recuperando suas verdades ocultas perdidas no tempo, como, por exemplo, o 

motivo que levou à construção dos terraços e como Friday sofreu a amputação de sua 

língua. Começa então a se corresponder e a perseguir Foe, um escritor de certo renome 

que, por causa das dívidas contraídas, encontra-se em fuga constante. Quando enfim o 

encontra, esse autor não se dispõe a capturar suas histórias, moldá-las para constituir o 

Robinson Crusoe que conhecemos, mas a fornecer a possibilidade de que eles próprios 

– Susan e Friday – possam contá-las por si sós. Nisso começa um projeto de 

compensação da mudez de Friday pelo ensino da escrita. No momento em que 

supostamente ele escreve a letra ―O‖, fato comemorado por Susan e Foe, a narrativa se 

interrompe drasticamente e é-nos apresentado, numa espécie de coda, um texto que 

realiza uma viagem ao fundo do oceano, onde encontramos os destroços do navio que 

acreditávamos ter resgatado os personagens, acompanhando as correntes marinhas que o 

percorrem até adentrarem a boca de Friday, o abismo negro de sua garganta, para serem 

expelidas como um grito sem som, alcançando as margens de todos os continentes.  

O que salta aos olhos nesse texto é que tanto o silenciamento histórico, o dano 

físico e a ausência de total de comunicação estão sobrepostos sob a figura de Friday.  

Nele, claramente a perda da dimensão material da língua – como órgão digestivo ex-
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aptado
22

 para o aparelho vocálico, mas também como aquele da linguagem, ligado ao 

neural e ao cerebral – parece coincidir diretamente com a impossibilidade da fala que 

define (que faz definir) a figura social do subalterno. Susan se dá conta da primeira 

parte dessa questão quando pressente que o silêncio de Friday está além da incapacidade 

de articular sons, levando-a a cogitar que ele tenha sido expulso do mundo da fala ou 

mesmo da linguagem. Como ela descreve: 

 

'What I fear most is that after years of speechlessness the very notion of 

speech may be lost to him. When I take the spoon from his hand (but is it 

truly a spoon to him, or a mere thing?- I do not know), and say Spoon, how 

can I be sure he does not think I am chattering to myself as a magpie or an 

ape does, for the pleasure of hearing the noise I make, and feeling the play of 

my tongue, as he himself used to find pleasure in playing his flute? And 

whereas one may take a dull child and twist his arm or pinch his ear till at last 

he repeats after us, Spoon, what can I do with Friday? "Spoon, Friday!" I say; 

"Fork! Knife!" I think of the root of his tongue closed behind those heavy lips 

like a toad in eternal winter, and I shiver. "Broom, Friday!" I say, and make 

motions of sweeping, and press the broom into his hand (F, 57-58). 

 

Por outro lado, não é como se estivessem ausentes em Friday práticas de 

elaborações de significantes. Por diversas vezes, Susan se depara com rituais 

envolvendo gestos, ritmos, instrumentos e sons, ainda que oscile entre tomá-los como 

devaneio e ruídos ou como formas reconhecíveis de discurso, ao menos para ela (ou 

para nós) como dança e música. Aqui, estamos muito próximos daquilo que Spivak 

caracteriza como o silenciamento do subalterno, uma fala que pode inclusive ser 

articulada e registrada, mas que tem retirada toda sua força significativa ou 

performativa, principalmente naquilo que contém como dimensão política, na exigência 

de fazer-se ouvir (―Subaltern Talk‖, SPIVAK, 1996, p.289-290). Tal subtração ocorre 

através de deslocamentos e sobre-interpretações impostas pelas linhas de força que 

estruturam o sistema discursivo no qual se encontra, transferindo-a para um lugar que a 

desfigura totalmente, sendo seus registros aquilo mesmo que a rasura completamente.
23

 

Há uma espécie de censura permissiva, estruturadora dos dizeres que, nas margens, 

                                                           
22

 Trata-se do termo cunhado pelo paleontólogo Stephen Jay Gould para definir estruturas biológicas pré-

existentes que acabam ganhando novas funções, isto é, de maneira distinta àquela conhecida dentro do 

processo seletivo evolutivo como adaptação, pois essa envolve modificações fenotípicas na espécie. Cf., 

por exemplo, GOULD & VRBA, 1982. 
23

 O caso da transgressão do texto social do ritual da sati no ato de suicídio da jovem envolvida na luta 

armada pela independência da Índia na Calcutá de 1926, tal como lido por Spivak em Pode o subalterno 

falar? (2010) é ainda o mais notório oferecido pela autora nesse sentido, pelo modo mesmo como mostra 

a captura desse gesto pela intersecção do código legal hindu e no discurso imperialista inglês.   
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revela sua força impositiva, no lugar em que se desfazem a diferença entre poder falar e 

ser silenciado.  

Susan, ainda que também seja um tipo de subalterna, pois será alijada do 

romance Robinson Crusoe de (De)Foe, para ser realocada em outro, mais ―apropriado‖, 

intitulado Roxana, não se encontra no mesmo grau nem no mesmo tipo de mudez que 

Friday, sendo essa uma das tensões que se encenam por todo o livro, como a mesma 

Spivak aponta em sua leitura da novela de Coetzee: a assimetria discursiva entre uma 

mulher branca metropolitana e um homem negro colonizado não podem ser apagadas 

sem que isso se converta numa forma de violência, muitas vezes envolvida em uma 

aparência caridosa (SPIVAK, 1991).  

Tomado de outro ângulo, outra possibilidade se esboça para essa cena. Afinal, 

não podemos desprezar as tentativas de Susan em dialogar com esses momentos 

supostamente expressivos de Friday, de decodificá-los e mesmo participar deles, 

imitando-os. Contudo, essas manifestações não parecem se abrirem para a conjugação, 

estando para além do intradutível – elas são intransitivas e mesmo indiferentes. Susan 

mesma o diz: ―and bitterly I began to recognize that it might not be mere dullness that 

kept him shut up in himself, nor the accident of the loss of his tongue, nor even an 

incapacity to distinguish speech from babbling, but a disdain for intercourse with me‖. 

(F, p. 98). Uma indiferença que nos faz pensar em sua semelhança com aquilo que 

Malabou (2014), retomando Slavoj Žižek, chama de subjetividade pós-traumática, 

―figuras inéditas do vazio e da deserção identitários‖, cujo violento processo de 

destruição plástica que ―não têm nem mais figura trágica‖ (p.19-20).  

Do modo como está posto no romance, não há possibilidade de distinguirmos 

subalternidade e trauma, de decidirmos por uma ou outra explicação do que se passa 

com Friday, lá onde o acidente e o projeto exploratório colonial se entrelaçam de uma 

maneira particularmente forte. Isso nos faz lembrar como os dois conceitos que 

trabalhamos aqui permeiam planos de sofrimento, do social ao corporal, do psíquico ao 

neurológico, e vice e versa, mostrando sua simbiose, interagindo de modo a formar uma 

mesma economia.  

Devemos tomar isso como ponto de partida para repensar uma diferenciação 

daquilo que ocorre como dano material naqueles indivíduos descritos por Malabou em 

Ontologia do acidente e em Les nouveaux blessés, e a situação na qual está enredado 

Friday. Ainda que ambos apareçam como insensíveis, incapazes de distinguir o interior 



78 

 

do exterior por senti-los igualmente como fechamento, pouco resistentes contra aquilo 

que é feito deles, há uma diferença de como se estrutura a posição de cada um dos 

modos de plasticidade destrutiva que os afetam. 

Em seu livro, Malabou descreve seus pacientes como ―mortos vivos‖, pessoas 

que sofreram a morte antes de morrerem. Realizando uma suma dos sinais que 

indicariam um caso de plasticidade destrutiva, ela escreve: 

 

O reconhecimento do papel da plasticidade destrutiva permite radicalizar a 

desconstrução da subjetividade, imprimir-lhe uma nova virada. Esse 

reconhecimento revela que uma potência de aniquilamento se esconde no 

coração da própria constituição da identidade, uma frieza virtual que não é o 

apanágio apenas dos cérebros-lesados, dos esquizofrênicos ou dos serial 

killers, mas a assinatura de uma lei do ser que parece sempre a ponto de 

abandonar a si mesmo de se esquivar de si mesmo. Uma ontologia da 

modificação deve abrigar em seu coração esse tipo particular de metamorfose 

que corresponde a um adeus do ser a si mesmo. Um adeus que não é a morte, 

que se produz na vida, como essa indiferença da vida à vida que é em certos 

casos a sobrevivência. Hoje, todos os sobreviventes de traumatismos, sejam 

eles biológicos ou políticos, apresentam os sinais de uma tal indiferença. 

Nesse sentido, levar em conta a plasticidade cerebral destrutiva se impõe 

como uma arma hermenêutica para compreender os rostos contemporâneos 

da violência (MALABOU, 2014, p. 35).  

 
 

Complementando essa conceituação, lembremos que Jacques Derrida, em seu 

segundo seminário sobre La bête et le souverain, define o estado de morte como aquele 

em que perdemos qualquer possibilidade de decidir o destino de nossos corpos, 

deixando-os (ou, de certo modo, deixando-se) totalmente à mercê dos outros, sob sua 

responsabilidade, julgo ou indiferença. Nem mesmo a decisão de cremá-lo ou enterrá-lo, 

essa última vontade [last Will] estará assegurada pelo dispositivo legal do testamento ou 

por qualquer outro dispositivo, jurídico ou não, que seja (DERRIDA, 2010, 

principalmente a quinta e a sexta seções).
 
 

Podemos dizer que aqueles que sofrem o trauma em Malabou são aqueles que 

deixam seus corpos antes mesmo da morte. Chegam inclusive a tornarem-se 

indiferentes a dor: ―Dor que se manifesta como indiferença a dor, impassibilidade, 

esquecimento, perda das referências simbólicas. Ora, a síntese de uma alma e de um 

corpo outros em sua própria deserção é ainda uma forma, um todo, um sistema, algo 

vivo‖ (2014, p. 22).  

Se os casos descritos por Malabou são definidos como daqueles que passaram 

por um acidente, um momento inesperado, imprevisível, que estipula um antes e depois, 
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cortando no meio a própria vida, encerrando-a prematuramente, Friday então não passa 

de um acidente contínuo. Isso porque não conseguimos rastrear esse momento de 

separação até um período anterior, em que a existência foi algo diferente para esse 

indivíduo. Tal ponto nunca aparece – e os esforços de Susan vão justamente em direção 

de sondá-lo e imaginar que sua revelação faria parte mesmo do processo de 

sobrevivência não só dele, mas também dela mesma. Contudo, não sabemos com 

precisão se a língua de Friday foi arrancada por árabes escravistas, por Cruso ou mesmo 

se ele já nasceu mutilado. No limite, sequer sabemos se ele tem ou não uma língua: 

Susan jamais foi capaz de olhar para sua boca, supostamente vazia. Por isso mesmo, 

trata-se de um acidente impossível de ser localizável no tempo, como se expandisse por 

todo ele.  

Friday não é, ou não é somente, um morto-vivo: para Derrida, somos todos 

mortos-vivos, no sentido que sempre carregamos traços de mortes alheias em nós, como 

constitutivos de ―nós mesmos‖, isto é, nossa suposta presença de si a si está formada por 

ausências, nunca por uma plenitude. Também não é alguém que está morto antes de 

morrer, a morte espiritual antecipando e preparando a carnal, ainda que não possamos 

desmentir completamente essa possibilidade (a imagem de Friday que possuímos – e 

podemos nos perguntar se existe qualquer outra além dela – não nos dá direito de 

afirmá-lo com certeza). Seria mais preciso descrevê-lo como alguém cuja vida nunca 

teve lugar senão na morte, como se a autodestruição, o apagamento de si, fosse forçado 

como imanente a sua história, sua única história, um destino que, como todo destino, faz 

do futuro a marca infinita de seu presente.  

Esse foi seu trauma: o de ser tomado como se sua vida já pertencesse ao 

passado, como se sua existência fosse um anacronismo, vítima de uma extinção que já 

está dada, algo que deve ser reiterado constantemente, pelas mãos do colonizador. Um 

trauma que antecipa o trauma, que o realiza performativamente. Para utilizar o vocábulo 

de outro teórico, uma espécie radical de sacer, porque não torna o indivíduo 

sacrificável, mas o toma dentro de uma categoria existencial tida como previamente 

exterminada, relegada a um passado histórico absoluto.  

Isso está encalacrado no conflito formal que permeia o livro de Coetzee, na 

função completamente ambivalente que a alegoria possui em seus textos. Muitos 

leitores de sua obra já observaram esse fenômeno peculiar no qual o texto de Coetzee 

demanda por tal disposição interpretativa em sua leitura, ao mesmo tempo em que não 
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só a nega, como expõe a violência do uso desse recurso sob certas condições.
24

 

Lembremos antes de tudo que o próprio Defoe coloca a legitimidade de seu livro em seu 

caráter simultaneamente alegórico e histórico, posição a qual o livro de Coetzee toma 

indubitavelmente como inimiga, algo que leva em seu título. Lembremos do prefácio 

posterior que Defoe escreve para seu romance, em resposta aos seus detratores, e inclui 

na continuação, The Farther Adventures of Robinson Crusoe: 

 

I Robinson Crusoe being at this Time in perfect and sound Mind and 

Memory, Thanks be to God therefore; do hereby declare, their Objection is 

an Invention scandalous in Design, and false in Fact; and do affirm, that the 

Story, though Allegorical, is also Historical; and that it is the beautiful 

Representation of a Life of unexampled Misfortunes, and of a Variety not to 

be met with in the World, sincerely adapted to, and intended for the common 

Good of Mankind, and designed at first, as it is now farther apply‟d, to the 

most serious Uses possible (DEFOE, 2007, 265).  

 

Porém talvez o exemplo mais significativo desse processo resida no uso de uma 

figura maior do repertório alegórico – as ruínas
25

 – feito por um personagem que em 

Foe parece, em princípio, destituído daquele impulso soberano que suas versões 

anteriores tanto exibiam. O bizarro e aparentemente inútil projeto de construção dos 

terraços de Cruso começa a exibir seu propósito nos sonhos de Susan: 

 
'I dreamed last night of Cruso's death, and woke with tears coursing down my 

cheeks. So I lay a long while, the grief not lifting from my heart. Then I went 

downstairs to our little courtyard off Clock Lane. It was not yet light; the sky 

was clear. Under these same tranquil stars, I thought, floats the island where 

we lived; and on that island is a hut, and in that hut a bed of soft grass which 

perhaps still bears the imprint, fainter every day, of my body. Day by day the 

wind picks at the roof and the weeds creep across the terraces. In a year, in 

ten years, there will be nothing left standing but a circle of sticks to mark the 

place where the hut stood, and of the terraces only the walls. And of the walls 

they will say, These arc cannibal walls, the ruins of a cannibal city, from the 

golden age of the cannibals. For who will believe they were built by one man 

and a slave, in the hope that one day a seafarer would come with a sack of 

corn for them to sow? (F, p. 54-55). 

 

                                                           
24

 Cf., por exemplo, o capítulo intitulado ―Against Allegory‖ de ATTRIDGE, 2004. Ou ainda: HEAD, 

Dominic, 2009, p. 64-65. 
25

 É impossível não pensar em Walter Benjamin aqui. Contudo, antes que se levantem conclusões 

precipitadas sobre o emprego perverso que Cruso dará às ruínas e à alegoria, seria preciso ter em conta 

que Benjamin, mais que fazer um elogio dessa imagem do tempo, está elaborando uma disputa 

interpretativa sobre o seu sentido.  Não se deve esquecer que os grandes apaixonados por ruínas do século 

XX, empregando sua construção sistemática no plano urbanístico das cidades, eram justamente os nazi-

fascistas, tal como mostra Jean-Yves Jouannais em L‟Usage des ruines:  Portraits obsidionaux (2012). 

Coetzee, ao seu modo, também opera esse problema, do lado de fora, digamos, desde uma situação 

histórica colonial. As diferenças e as aproximações dessas duas perspectivas serão trabalhadas mais 

detidamente num ensaio futuro.  
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Como mais tarde se dá conta, essas ruínas aguardariam a chegada de homens 

brancos e loiros que ali encontrariam um território que já seria seu, de antemão. A ideia 

de que as muralhas de pedras foram levantadas como ruínas de uma outra sociedade, já 

extinta, espontaneamente destruída, parece estar mais destinada a uma construção de um 

imaginário sobre a história do que para qualquer outro propósito. Serve de fato para a 

formação de uma cultura, da cultura como colonização e da colonização como cultura, 

que vê naquele que lhe é exterior um devir-extinto, algo que já não existe mais mesmo 

que ali permaneça.
26

 A ilha de Cruso é a imagem daquilo que se quer impor como 

destino ―natural‖ a todos os territórios fora do Ocidente, isto é, terras desertas, sem 

donos legítimos, independente da multiplicidade do que e de quem ali se encontra, 

tomadas como vazias, tornando-se apropriadas para ocupação.
27

 Não devemos deixar de 

notar aqui a tácita relação existente entre vida, ser e propriedade que baliza o 

pensamento ocidental e que justificou e justifica atos de colonização.
28

 Imaginar a 

alteridade como pura ruína de si mesmo, autorizando a tomada das suas terras, assim 

como a ausência de um estatuto de propriedades – inclusive como sendo aquilo que lhe 

define como ―próprio‖, criando uma visão em que todos os outros povos sejam 

equalizados – justifica seu extermínio, pois ele já ocorreu desde essa perspectiva, tal 

como Coetzee descreveu nos primeiros capítulos de seu excelente estudo das práticas 

textuais e depois da literatura bôer/afrikaner intitulado White Writing. Aqueles que estão 

previamente mortos, já têm seus corpos disponíveis ao Outro (colonizador) – resta a 

esse enterrá-los ou cremá-los, pô-los debaixo da terra, para que sua superfície esteja 

apropriada, própria à cultura ocidental, do Ocidente. Essa foi a lógica tão bem 

                                                           
26

 Note-se como é recorrente essa noção do outro como anacrônico, como dotado de uma língua, uma 

cultura e uma existência já mortas, em diversos estudos sobre o modo como o Ocidente criou e projetou 

seus outros por toda a face da terra, ainda que seus autores nem sempre tematizem tal dispositivo 

discursivo de violência. Tais exemplos estão disseminados em Orientalismo de Edward Said (2012), nos 

estudos sobre povos indígenas do Cone Sul de Karina Bidaseca (2010) ou nos textos sobre culturas 

africanas de Frantz Fanon (2008). 
27

 Esse argumento tem sido recorrentemente utilizado na destruição dos povos indígenas brasileiros: a 

ideia de que já não existem índios de verdade não é o artifício maior empregado para seu extermínio? A 

história do Brasil como nação poderia ser escrita totalmente tendo como foco essa projeção (esse projeto) 

de desaparecimento dos povos autóctones.  
28

 Não seriam as patentes de plantas geneticamente modificadas uma espécie de ápice desse processo? Em 

que a própria noção de vida não só se confunde com a noção de propriedade, como também é utilizada 

para tomar territórios alheios como ―impróprios‖ (não só quando não são áreas de cultivo, mas também 

quando não as utilizam) ou ainda, na medida em que se espalham por outras fazendas, fazendo-as ―ferir o 

direito de patentes‖, tornando-as então propriedades suas também. Afinal, não foi isso que aconteceu com 

todo o centro dos Estados Unidos, por exemplo? O transgênico é a força colonizadora inscrita na própria 

noção de ―vida‖, em que o mero brotamento equivale ao ato de colonização.  
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empregada na história (daquilo que quer se ver como ―história‖) do que se 

autodenomina ―civilização‖. 

A lógica dessa tensão envolvendo a alegoria se prolonga, já que diferentemente 

de como Susan denomina a si mesma, Friday não pode ser tomado como um fantasma. 

Enquanto ela reivindica a necessidade de que se escreva uma outra história como 

imperativo para sua sobrevivência, Friday permanece apenas na superfície material de 

um corpo, cuja pele está coberta de inscrições e é constituída por essas marcas de 

violência, como lemos no relato de seu afogamento. Não há outra história possível para 

ele, nenhuma redenção. Pois se o destino de Friday é falar como ocorre em Robinson 

Crusoe, então essa é uma sobrevida que não passa de uma continuidade da morte que 

substituiu sua ―vida‖, enquanto existência anacrônica. Haveria dessa forma, por mais 

estranho que possa parecer, a sobrevida da destruição plástica, sua continuidade como 

negação (essa é uma pergunta que Malabou não deixa clara em seu livro: pode a 

negação produzir mais negação, expandir sua destruição?). Como diz Coetzee, no 

prefácio ao romance de Defoe, Friday está tão reduzido a sua própria imagem que 

praticamente não sofre variações em todas as histórias nas quais ele figura – é, de uma 

forma ou de outra, sempre o mesmo, tendo seu corpo disponível àqueles que quiserem 

moldá-lo, sempre do mesmo modo (SS, p. 24-25). Ou ainda, como diz Susan: 

  
'You err most tellingly in failing to distinguish between my silences and the 

silences of a being such as Friday. Friday has no command of words and 

therefore no defence against being re-shaped day by day in conformity with 

the desires of others. I say he is a cannibal and he becomes a cannibal; I say 

he is a laundryman and he becomes a laundryman. What is the truth of 

Friday? You 'will respond: he is neither cannibal nor laundryman, these are 

mere names, they do not touch his essence, he is a substantial body, he is 

himself, Friday is Friday. But that is not so. No matter what he is to himself 

(is he anything to himself? - how can he tell us?), what he is to the world is 

what I make of him. Therefore the silence of Friday is a helpless silence. He 

is the child of his silence, a child unborn, a child waiting to be born that 

cannot be born. (F, p. 121-122).  

 

Não somos mais capazes de inferir se essa falta de resistência de Friday, do que 

é feito com ele, é parte de um dano psíquico ou é apenas uma projeção de dominação. 

De fato, essas duas possibilidades acabam se tornando indistintas. 

E aqui as coisas se complicam ainda mais. Porque há uma espécie de segundo 

acidente, ou um segundo momento distinto no acidente contínuo que é a existência de 

Friday, simetricamente posicionado em relação ao primeiro. Pois, se não podemos saber 

o que se dá no passado com Friday, as causas de seu silenciamento, o seu futuro, 
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enquanto ―autor de suas próprias histórias‖, tal como projetado por Foe e Susan, 

também não só está interditado a nós, pela interrupção da narrativa, mas também tal 

proposta, tal como ali colocada, parece carregada de um sutil gesto opressor. Esse 

movimento se difere daquele que resulta em Robinson Crusoe porque não faz com que a 

história de Friday seja contada por um outro, mas promete,  pelo oferecimento da pena e 

das condições, que ele então narre sua própria história, exprimindo o seu dano, seu 

sofrimento. Nesse ponto, que é também aquele em que Susan encontra seu autor, 

ganhando a possibilidade de inscrever sua sobrevivência na história (ou assim acredita – 

ou assim acreditamos), Friday apenas nos devolve esse círculo vazio, tomado como 

letra ―O‖. Que esse seja posto como sinal que profetiza seu processo de reparação, não é 

um posicionamento isento de violência. 

 Nesse ponto, torna-se clara a distância que se coloca entre Susan e Friday. Ela é 

simétrica àquela que Malabou utiliza, evocando a figura mitológica de Dafne, para 

ilustrar a capacidade metamorfoseante da plasticidade positiva, diferenciando-a daquele 

estágio do qual não se pode fugir, porque a forma da fuga aparece como impossibilidade 

de fuga. Onde não há mais transformação e, por isso, não há mais salvação (2014, p. 17-

18). Sintomaticamente, Susan também se identifica constantemente, na sua necessidade 

de narrar, com essas divindades dos jardins e da memória, capazes de fazer insuflar arte 

àquele que a fecunda, chamadas ninfas, principalmente com as Musas.    

 No fundo, Malabou, ao fazer essa distinção, está chamando a atenção para um 

tipo de sofrimento que não se adéqua à patologia que a psicanálise tomou como modelo, 

ao propor seu processo terapêutico: a histeria. Lembremos que foi uma paciente 

diagnosticada como tal – nomeada como Ana O.– que definiu o procedimento de Freud 

de ―cura pela fala‖. Assim, Susan reivindica reiteradamente a possibilidade de contar 

sua própria história para poder e fazer sobreviver: tal como a ninfa com a qual ela tanto 

se aproxima, ela atravessa os tempos e os discursos através da transformação constante 

– de Roxana a Foe, passando por Suzanne et le pacifique de Jean Giradoux, e uma 

possível infinidade de outros – de sua imagem, sempre exigindo que se conte uma outra 

história. Outro é o caso de Friday. Tanto que o segundo silenciamento, que se segue ao 

que parece ser o instante de sua redenção, é colocado, concomitantemente, como 

interrupção e continuidade, como fracasso e concretização do processo que lhe 

conferiria a capacidade de falar. Lá onde se oferece um lar e mesmo uma estrutura de 
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segurança (sob certo modelo familiar, mas também do consultório),
29

 dando a Friday 

caneta, papel e a garantia de que ele poderá contar sua história com suas próprias mãos, 

é que surge um maior desconforto, ao lermos o que é feito com esse que não parece 

sentir qualquer desconforto: uma dor pela ausência de dor. Susan a pressente, parecendo 

se dividir entre sofrê-la e provocá-la, junto e contra Foe, submetida e desejosa 

(desejada) por esse autor. Isso fica claro quando ela cogita que não só que o (possível) 

passado de trabalhos forçados tenha silenciado Friday, como também o desejo dela por 

contar, por fazê-lo contar sua história, de libertá-lo dessa maneira, também o tenha 

escravizado de alguma forma (F, p. 130). 

Assim, deveríamos começar a nos perguntar quando e onde o sofrimento e a 

promessa de reconciliação passam a se converter em um só, ou mesmo em um 

dispositivo complementar, fazendo convergir destruição material e assujeitamento 

produtor de subalternidades, lá onde se propõe salvar o outro, devolver a palavra àquele 

que nos é alheio. Michel Foucault, em História da sexualidade, já esboçava esse 

quadro, no qual associasse o fazer-falar, a liberdade de fala, com a criação de condições 

prévias, na forma de espaços de segurança enunciativa e discursiva postos de antemão, 

seja na clínica ou no confessionário, inclusive e mesmo que seja para o resguardo de um 

puro silêncio (sempre constrangido, sempre constrangedor). Nesse ponto, há de se 

investigar como a invenção da patologia e o sintoma se conjugam e se metamorfoseiam 

em uma nova forma de sofrimento social sob a forma de um ―tratamento‖, da promessa 

do dizer, da oferta das condições para tal dizer, como modelo suficiente de reparo para o 

dano traumático. 

Atualmente, não é raro que promessas desse tipo, principalmente concernindo as 

mais diversas minorias e oprimidos (pobres, loucos, indígenas, torturados, negros, 

mulheres, etc.), sejam investidas no tratamento psicanalítico, nas práticas estéticas e, 

num caso particularmente revelador politicamente, nos atuais discursos de legitimidade 

das democracias.
30

 Não se trata de desqualificar tais atividades, mas pensar em como 

                                                           
29

 Não por acaso, é a figura da mãe que se torna uma espécie de foco inicial para se pensar outras 

histórias, desejar outras vidas possíveis. Por isso, é ela que Malabou utilizara no sexto capítulo de 

Ontologia do Acidente para discutir a diferença entre denegação, repressão e essa verdadeira negação, um 

―não que não é um sim‖.  
30

 Note-se que o livro que Coetzee reescreve – Robinson Crusoe – serve como ponto metonímico desses 

três elementos, pois assume um discurso confessional religioso, transplantado em uma nova articulação 

discursiva, chamada posteriormente de ―ficcional‖, num movimento significativo para o surgimento do 

campo literário moderno, além de participar de um período de democratização, devido à popularização do 

ensino de escrita e leitura na Inglaterra do século XVIII, e da ampliação dos espaços de representação nas 
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essa premissa de uma redenção através da enunciabilidade do trauma como algo 

possível, desde que seja adotado um lugar assegurado e apropriado – seja o consultório 

psicanalítico, aqueles campos concedidos exemplarmente pelo direito prescritivo de 

liberdade de expressão ou a literatura como dimensão que garante a sobrevivência de 

um texto, enquanto campo de conservação de um arquivo narrativo mundial – pode 

converter-se em reincidência, ainda que a sua própria maneira, de um ato de violência 

histórica, uma forma de tratar violentamente traumas históricos.
31

  

Não há algo do dispositivo de subalternidade nesse deslocamento para um lugar 

apropriado para acomodar essas figuras da perda, mesmo e porque justamente aparece 

como assegurador da possibilidade de sua liberdade, restaurando o dano pela garantia de 

sua (sobre)vivência? Quando uma sociedade perde a própria sensação de perda, porque 

a dispõe num lugar apropriado para sua ―cura‖, não exibe com isso um dispositivo de 

destruição plástica operando em seu interior? 

Caberia assim repensar criticamente a forma como se apresentam certas 

estratégias das comissões da verdade, dos espaços clínicos e do campo discursivo-

enunciativo das artes. Nem toda a perda pode ser restituída, assim como atos de 

confissão e testemunho não se traduzem imediatamente em justiça por si só (ainda que, 

sem eles, não haja justiça possível). Cabe levar em conta o lugar oferecido a essa 

enunciação e o que ele subscreve com sua promessa.  

 No momento em que se oferecem tais garantias através de espaços próprios – 

capazes mesmo em sua permissividade de compensar a perda material causada pela 

violência – então algo vai mal. Na sutil transparência que se disfarça como liberdade do 

discurso, aparece a rasura que quer cobrir o dano – sendo ela mesma parte do dano 

material.
 32

 

                                                                                                                                                                          
artes das chamadas ―pessoas comuns‖. Esse processo está no bem descrito no conhecido estudo de Ian 

Watt (2010, principalmente p. 61-62). Não devemos deixar de notar que essa escolha é significativa 

pensando na própria situação de enunciação de Coetzee quando publica Foe, em 1986, frente a uma 

África do Sul desmoronada pelo Apartheid, em que começa-se a armar, desde um plano internacional, 

como alternativa única ao regime totalitário, um estado democrático nos moldes neoliberais.  
31

 Em ―Righting Wrongs‖, Spivak (2004) não deixa de rever sua teoria da subalternidade tendo em vista 

essas novas condições que oferecem como acolhimento do discurso do outro, principalmente sob o 

dispositivo do direito.  
32

 Aqui podemos imaginar uma hipótese sobre o porquê de Susan não conseguir compreender ou interagir 

com os momentos ―expressivos‖ de Friday. Tal como a negação destrutiva pressupõe um desligamento 

entre sentidos e afetos, os gestos, sons e movimentos de Friday passavam indiferente a Susan, porque a 

relação que se estabelecia entre esses diversos elementos estava desfeita, nunca existiu, desde sua 

perspectiva (européia). ―Música‖, ―dança‖ e ―desenhos‖ não são sempre correspondentes a todas as 

culturas, porque é o modo como se estabelecem as ligações entre traço que faz diferir cada economia 
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Aqui podemos invocar uma hipótese formulada por Daniel Heller-Roazen 

(2010) sobre a afasia – essa patologia que ocupa nas pesquisas psiconeurológicas uma 

posição estrutural semelhante àquela que a histeria ocupa no plano psicoanalítico, 

fornecendo um modelo de parâmetros mínimos para pensar o funcionamento do 

aparelho cerebral, onde se mostra danificado. Analisando os primeiros estudos de 

Freud, Heller-Roazen escreve, invertendo a ideia preconcebida de que os afásicos 

perderam certos setores da fala devido a um ―esquecimento‖, seja por dano orgânico ou 

psíquico: 

 

É a ideia de que a afasia, contrariando a concepção comum, não representa 

um tipo de esquecimento, mas exatamente o oposto: uma forma aguda de 

rememoração, na qual indivíduos, não desejosos ou incapazes de ‗rearranjar‘ 

ou ‗retranscrever‘ os ‗signos‘ de suas percepções, se lembram, por assim 

dizer, demais, ficando condenados à recorrência perpétua de um enunciado à 

custa de todos os outros. 

[...] 

Seria possível imaginar que os afásicos são aqueles que podiam ―falar 

exatamente como os outros‖. Só que, acrescentaria, ‗eles têm uma memória 

melhor‘: ‗não esqueceram a antiga falta de habilidade para falar‘ (ou ‗o 

antigo não poder falar‘). Sua memória seria então muito mais que boa. Pois 

se estenderia à idade do balbucio infantil na qual toda vida individual 

começa. Alcançaria a ‗época da vida‘ para a qual ‗nenhum signo‘ – salvo a 

brancura do próprio ‗papel‘ ainda sem marcas – seria adequado. Silencioso, o 

afásico seria uma testemunha obstinada daquilo que nunca foi escrito e que 

não poderia ser dito. Seríamos então obrigados a concluir que, por vezes, a 

lembrança pode ser tão destrutiva quanto o esquecimento pode ser produtivo: 

nesse caso, o fim da memória residiria no mutismo, e o esquecimento levaria 

à fala (HELLER-ROAZEN, 2010. p. 123-124). 

 

Essa ―lembrança da página em branco‖, reiterada sem que possa escapar dela, 

um plano de fuga que revela a impossibilidade de fuga no próprio ato de fuga, não 

descreve a problemática mesma desse tipo de promessa de redenção pela fala, de 

sobrevivência pela história, quando estendida como tratamento a todos os tipos de 

sofrimento? Não seria essa uma espécie de ―afasia social‖ que, ansiosa por demonstrar a 

legitimidade de sua ordem, exporia reiteradamente sua capacidade de produzir lugares 

de memória e enunciabilidade, trancafiando tais atos na auto-evidencia da 

expressividade de seu sofrimento como caminho para redenção social? A oferta de um 

                                                                                                                                                                          
discursiva. Por isso, nenhum campo discursivo, nem mesmo o das artes, tal como o entendemos, é 

permeável suficiente para dar conta dos tipos de estruturas que mobilizam uma canção indígena ou um 

dança de uma tribo africana, sem, no impulso de prometer sua preservação e sua enunciabilidade, fazer 

com que tais modos de relações entre sons, gestos, imagens, palavras, seja destruído. Há algo no impulso 

mesmo de preservação que acaba por desfazer para sempre certos vínculos relacionais que dão inclusive 

forma aos materiais. 
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suporte transparente e ilimitado, esquecendo de sua materialidade, converte-se, 

paradoxalmente, em destruição material.
33

 

Aqui reside o risco de perder aquilo que está perdido, ao não tomá-lo como 

indicativo de um tipo de força histórica, a destruição plástica, difundindo a promessa 

que tudo será restaurado na medida em que se criam lugares apropriados para protegê-

los, para resguardá-los em sua história, justificando com isso o uso e a expansão de 

processos que empregam essa mesma destruição sem volta. A denegação da negação faz 

com que esse processo de destruição absoluta se expanda.
34

 

Essa ideia de garantia da inscrição da memória a todo o custo, de uma 

enunciabilidade própria que, registrada, garanta a sobrevivência, que chega a almejar a 

eternidade, não corre o risco de se converter assim naquela imagem, emprestada de um 

livro que Susan não leu, por ainda não ter sido escrito, imagem essa que, vinda do 

futuro, expõe de maneira mais clara sua natureza ninféia (F, 113-114), sua capacidade 

fantasmática não de atravessar paredes, matéria, mas tempos, histórias. 

Imagem horrenda da eternidade, por estar apresentada justamente como a da 

justiça, tal como descreve Fiodor Dostoievski em Crime e castigo, na boca desse 

pérfido Svidrigáilov: 

 

- Para mim a eternidade é uma idéia impossível de compreender, algo de 

enorme, imenso. Mas por que há de ser precisamente enorme? E, de repente, 

em vez disso, imagine o senhor que existe aí um quarto, no gênero duma sala 

de banho em pleno campo, negra de fumo e com aranhas por todos os lados, 

e que a isso se resumisse a eternidade. Olhe, eu imagino-a muitas vezes 

assim. 

- Mas diga-me, diga-me: não pode imaginar nada de mais consolador e justo? 

- exclamou Raskólnikov com um sentimento doentio. 

- Mais justo? Quem sabe, talvez, se não será isto o justo? Olhe, eu tê-lo-ia 

feito assim, infalivelmente, com toda a intenção - respondeu Svidrigáilov 

com um vago sorriso (DOSTOIEVSKI, 2010, p. 300). 

                                                           
33

 Isso não faz, contudo, com que a histeria deva ser colocada como dissociada, ou ainda oposta, ao dano 

traumático. Não por acaso, é passando a se dedicar ao estudo da afasia, distanciando das pesquisas de 

Charcot com a histeria, que o jovem Freud passa a ver novas perspectivas envolvendo o entendimento 

dessa última. Pela diferenciação, olhando um tipo de sofrimento em angulação com o outro, tornamo-nos 

mais aptos ao entendimento dos tipos de sofrimento que percorrem a(s) vida(s) social, psíquica e 

orgânica.  
34

 Posto em outros termos, devemos levar em consideração o aspecto imprevisível, acidental, daquilo que 

está absolutamente perdido, mas também daquilo que pode e poderá ser irremediavelmente destruído, 

como parte de um projeto emancipatório, de justiça, que quer não agregar, dar espaços, a outras histórias, 

mas construir uma outra relação entre linguagem, vida orgânica e organização social, lá onde esses planos 

se tocam irremediavelmente, onde a transformação e a destruição operam simultaneamente. Seria, 

portanto, necessário ler o livro de Malabou lado a lado, como um suplemento, do ensaio de Benjamin 

intitulado ―O caráter destrutivo‖, encontrado em Imagens do pensamento (2014). Sobre uma leitura 

panorâmica da obra de Benjamin baseada nesse pequeno texto, cf. GALENDE, 2009.  
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2. PRECURSORES INFAMES: LA LITERATURA NAZI EN AMÉRICA  

 

 
 

Manuales, antologías, resúmenes, versiones literales, reimpresiones 

autorizadas y reimpresiones piráticas de la Obra Mayor de los Hombres 

abarrotaron y siguen abarrotando la tierra. Casi inmediatamente, la realidad 

cedió en más de un punto. Lo cierto es que anhelaba ceder. Hace diez años 

bastaba cualquier simetría con apariencia de orden – el materialismo 

dialéctico, el antisemitismo, el nazismo – para embelesar a los hombres. 

¿Cómo no someterse a Tlön, a la minuciosa y vasta evidencia de un planeta 

ordenado?  

– Jorge Luis Borges, ―Tlön, Uqbar, Orbis Tertius‖ [Post-data de 1947] 

(2007, p. 528) 

 

 

Cuando los papás les dicen a los niños que lean, los niños deberían 

responderles que Hitler leyó mucho.  

– Bolaño por sí mismo, p. 104 

 

   

De um modo bastante peculiar, podemos estabelecer La literatura nazi en 

América (1996) como um dos começos possíveis para a produção literária de Roberto 

Bolaño. Peculiar não porque se trata do primeiro livro escrito ou publicado – seus 

poemas já circulavam na década de 1970 e na prosa o precederam as novelas Consejo 

de un discípulo de Morrison a un fanático de Joyce, escrito em colaboração com A. G. 

Porta (1984); La senda de los elefantes, também de 1984 (posteriormente republicado 

com o título Monsieur Pain); e La pista de hielo, de 1993. Há também o manuscrito de 

El Tercer Reich (2010) datado de 1989 – que carrega importantes rastros subterrâneos 

desse ―começo‖ que queremos propor aqui –, além de uma série de outros contos e 

romances anteriores sobre os quais, até este momento, temos apenas algumas notícias 

espaçadas. 

Também não fazemos tal proposta com o objetivo impor uma divisão entre 

escritos de ―juventude‖ e uma fase ―madura‖ que, não raras vezes, tem polarizado sua 

poesia e sua prosa, numa tentativa de apontar a superioridade da segunda sobre a 

primeira. Assim como não pretendemos colocar o ―êxito‖ como critério, a despeito de 

ter sido justamente esse o primeiro livro a alavancar algum reconhecimento, ao ser 

publicado por uma editora barcelonense de grande porte, a Seix Barral, fato que não é 

irrelevante para a recepção de seus escritos e para o destino literário de seu autor. 
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O que propomos aqui é outra coisa: entender La literatura nazi en América 

como um começo no sentido de ser um texto que institui o cenário no qual uma obra se 

encontra e do qual buscará partir. Mais que isso: é a tentativa de configurar o estado de 

coisas que se coloca como marco em seu roteiro, pois é desde dele que se produz sua 

obra (e a partir do qual recebe certas identificações, como ―chilena‖, ―latino-americana‖ 

ou ainda ―literária‖, por exemplo), mas o qual se rejeita simplesmente ocupar (e ser 

ocupado por ele), ao transformá-lo num ponto de partida – enfrentando-o, na medida 

mesma em que se tenta deixá-lo para trás. Não se trata propriamente de uma origem, já 

que não é entendido como dotado do privilégio interpretativo atribuído ao estado puro 

de uma essência, mas um cenário que se constitui como aquele desde onde se escreve e 

contra o qual se escreve, estabelecendo-se como referência para que um projeto 

estabeleça um rumo, tome partida.
35

  

Afinal, esse ponto de partida é marcado por um paradoxo, já que possui uma 

história, apresenta-se como história, desdobrando e entrecruzando diversas 

temporalidades em seu interior. Não é ou não contém apenas um instante inaugural, não 

está configurado como uma ―cena primordial‖, mas se desenvolve e apresenta-se como 

algo dotado de duração e estabilidade, exibindo a edificação de uma situação escritural, 

um contexto (com todas as tensões que a palavra ―contexto‖ carrega) desde onde seus 

livros (inclusive os anteriores, inclusive livros que não são seus) podem ser lidos, e, ao 

mesmo tempo, cujas direções tomadas serão sempre na tentativa de contrapor-se a ele. 

Algo entre a fatalidade e a escolha, entre aquilo que lhe é atribuído e aquilo pelo que se 

opta fazer, entre a impossibilidade de determinar para si desde onde se começa e a 
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 Derrida, em um livro que parte de ―La fause monnaie‖ de Baudelaire (Donner le temps I),  ao trabalhar 

a questão do dom e do perdão, da apropriação e da capitalização do texto, e, em especial, do texto 

literário, coloca que não é possível partir senão do texto, assim como o texto (re)parte a si mesmo, 

disseminando-se. Nesse sentido, não é só de La literatura nazi que partem os textos de Bolaño, mas nós 

também re-partimos esse começo com a obra do escritor chileno, enquanto nosso ponto de partida. A 

diferença é que a partida desde La literatura nazi não quer parti-la para disseminá-la, mas sim repartir a 

tentativa de romper com ela. Citando Derrida (1991):      

 

C'est une des raisons pour lesquelles nous partons toujours de texts dans 

l'élaboration de cette problématique, de textes au sens courant et traditionnel 

des lettres écrites, voire de la littérature, ou de textes au sens de traces 

différantielles suivant un concept que nous avons élaboré ailleurs. Et nous ne 

pouvons pas faire autrement que partir des textes, et des textes en tant qu'ils 

partent (qu'ils se séparent d'eux-mêmes et de leur origine, de nous) dès le 

départ. Nous ne pourrions pas faire autrement, même si nous souhaitions ou 

croyions le faire (p.130). 
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decisão de voltar-se contra esse começo, ao invés de simplesmente assumi-lo, denegá-lo 

ou tomá-lo como determinação. 

 O modo de estabelecer esse distanciamento será uma constante na obra de 

Bolaño – e ainda que a viagem seja um tema permanente em suas narrativas, a distância 

discursiva e enunciativa necessária exigirá outras formas escriturais para se efetivar. 

Como o autor não deixará nunca de assinalar, exilar-se é um ato que pode ser feito sem 

necessariamente ter que se mover (EP, p. 56).
 36

 

Tal proposta para um começo talvez surpreenda por se tratar de uma história 

envolta por espectros repudiáveis – explicitamente o nazifascismo, mas também as 

ditaduras latino-americanas e outras das piores máquinas de terror que o século XX 

produziu –, sem que possa deixar de pôr esse lugar como ―seu‖ (e, se estivermos 

dispostos a compartilhar tal confronto, podemos dizer ―nosso‖), justamente por ser 

apresentado como um lugar literário, dramatizando sua produção como implicada de 

alguma maneira com a violência ali descrita (e que é praticada sob o nome de literatura, 

em nome dela), inclusive sob o risco constante de endossá-la ou, simplesmente, 

neutralizá-la. Esse gesto instaura uma diferenciação profunda em relação às estratégias 

utilizadas pelos escritores representativos (que Bolaño mesmo elege como 

representativos) dos anos que vão desde os finais da ditadura até o início da democracia 

do Cone Sul, isto é, cujos trabalhos marcam e estão marcados pelas décadas de 1970 até 

o início dos 1990, tais como Ricardo Piglia, Diamela Eltit, Osvaldo Lamborghini e 

outros. Diferença não só pelo tratamento estético com o qual ele busca abordar essas 

histórias de violências, mas pelo deslocamento da posição que o texto literário ocupa 

nessa violência, tanto simbólica como temporalmente, modificando aquilo mesmo que 

se abre como possibilidade e condição para encarar esse passado pela e na linguagem 

desde o presente, provocando um dissenso em torno do que está posto como ―forma‖. 

Tal afastamento dos antecessores imediatos é também um gesto decisivo a ser lançado 

para o debate ético sobre o estatuto da atividade literária com o aparecimento de novas 

condições enunciativas que surgem a partir dos anos 1990. Não surpreenderá, portanto, 

que dentre esses tempos que constituem o começo para os textos de Bolaño, o mais 

                                                           
36

 Assim também o Chile é um começo, um ponto de partida para Bolaño: um lugar ao qual está 

fatidicamente ligado, do qual herda certos qualitativos (―chileno‖, por exemplo), e do qual tentará se 

afastar continuamente, ao mesmo tempo em que o coloca a sua frente como algo a ser confrontado 

incessantemente, como matéria constante de sua obra, p.ex., em Estrella distante e Nocturno de Chile. Cf 

também, toda a seção intitulada ―Fragmentos de un regreso al país natal‖ de Entre paréntesis.   
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crítico seja aquele que justamente coincide com o ―presente‖ de sua elaboração, 

publicação e circulação – o momento em que emerge um sujeito da enunciação que se 

faz chamar pelo mesmo nome que assina a capa desse volume intitulado La literatura 

nazi en América.   

Assim, existe em Bolaño uma recusa em retratar a literatura como espaço 

constituinte de exterioridade estratégica desde onde é possível situar de antemão um 

discurso crítico de exibição dos aparatos (sobretudo estatais) de interdição sobre a 

linguagem, apresentando-a, ao invés disso, como atividade que se compartilha, em mais 

de um sentido, com o opressor (além de ser, ela mesma, o veículo da opressão).  

Ao invés de partir pela busca de uma tradição inventiva (e inventada), de livros e 

autores que forneçam, em releituras, procedimentos para se lidar com o presente, 

trazendo do passado um atestado da pertinência da literatura como atividade crítica, 

transformando a crítica literária em uma forma intrínseca de literatura,
37

 Bolaño 

estabelece para si, em primeira instância, um antecedente literário brutal, povoado por 

medíocres, covardes, infames e obscenos, fornecendo um histórico constitutivo 

duvidoso para a sua atividade, e mesmo o risco daquilo que ela virá a ser (ou continuará 

a ser) num futuro próximo. Isso não quer dizer que ele não revisitará esse passado, não 

estabelecerá novos precursores ou novas leituras desses precursores, em sintonia com 

seus antecessores – mas naquilo que propõe como ponto de partida para uma obra 

literária, abre-se uma diferença significativa entre Bolaño e seu La literatura nazi e 

autores como Piglia e Eltit, por exemplo.
38

 

A dificuldade em lidar com esse movimento é visível nas observações 

encontradas constantemente na fortuna crítica mais imediata, que apesar de sempre 

destacar a associação entre literatura e mal em suas obras, não consegue, muitas vezes, 
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 Esse gesto pode ser visto como o ponto de partida de vários autores antecedentes a Bolaño, como 

Ricardo Piglia (e suas leituras de Macedonio Fernández, Borges, Arlt, Gombrowicz, etc.), de Diamela 

Eltit, Osvaldo Lamborghini (Macedonio Fernandez, a poesia gauchesca, etc.), pois isso é algo que se 

define como preocupação ao mesmo tempo inicial e permanente em suas carreiras. São notórias suas 

participações em atividades críticas em revistas (Los Libros, Revista Crítica Cultural, Lateral), em 

universidades e em editoras, a tal ponto que elas se tornaram partes intrínsecas de suas obras. É justo 

dizer que o ponto de partida, aquilo contra o qual esses autores se voltam, é a historiografia literária 

progressiva, linear e canônica, indo em direção à reinvenção de temporalidades literárias e de outras 

formas de vínculos seriais estéticos. Não há dúvidas de que Bolaño irá compartilhar essa estratégia, ainda 

que numa configuração diferenciada, mais afastada dos modelos textuais fornecidos pela crítica e pelo 

ensaio, por exemplo.  
38

 Entre os nomes que Bolaño evoca para rearmar uma outra historiografia literária estão Antonio Di 

Benedetto, Rodolfo Wilcock, Enrique Lihn, Nicanor Parra, Juan Luís Martínez, Ernesto Cardenal, Alonso 

de Ercilla, Augusto Monterroso, Roque Dalton, etc., para dar apenas alguns exemplos daqueles ligados ao 

território latino-americano. 
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denominá-la senão como ―transcendental‖, ―misteriosa‖ ou ―obscura‖– definições 

esquivas que contém algo de bastante sintomático (cf., por exemplo, CÁCERIS, 2010). 

É verdade que a noção de ―mal‖, lado a lado com a de literatura, tem destaque não só na 

obra ficcional, mas nas reflexões gerais do autor, em seus ensaios e entrevistas, onde o 

questionamento sobre sua definição e funcionamento sofre uma larga e singular 

elaboração. Porém, o ato de tomá-los em termos mistificadores corre o risco de separar 

aquilo que em Bolaño está articulado – a atividade literária como prática de violência e 

vice e versa –, deixando-o no plano do impensado e do impensável. 

Por isso, trataremos aqui de ler La literatura nazi en América como uma 

descrição e mesmo uma genealogia de uma situação de enunciação, um esforço 

primeiro para organizar textualmente uma estrutura perversa (e cabe perguntar onde se 

localiza essa perversidade) a partir da qual todos os livros de Bolaño (mas não só) 

podem ser lidos, estabelecendo um plano de imanência indesejado para esses textos, 

como se as próprias condições de possibilidade abertas a eles estabelecessem o mal-

estar que os percorrem.  

Não à toa que, levando em conta o trabalho de recuperação e re-elaboração de 

personagens, cenários e enredos que percorrem as narrativas e os poemas de Bolaño, La 

literatura nazi seja um dos textos que fornece o maior número de elementos 

associativos e persistentes no conjunto de sua produção. Esses ecos persistentes poderão 

ser encontrados já na novela seguinte, chamada Estrella Distante. Além disso, o policial 

Abel Romero voltará à cena em Los detectives salvajes e no conto ―Joanna Silvestri‖ de 

Llamadas Telefónicas. Já em Nocturno de Chile, um dos críticos literários que 

legitimaram Ramirez Hoffmann/Carlos Wieder agora se encontra como protagonista, e 

em 2666 é a questão do mal e da literatura nazista que então ganham proporções 

cósmicas. Isso para citar apenas alguns exemplos. Convém ainda notar que esse texto é 

o primeiro no qual o autor insere um personagem que, na falta de termo melhor, 

podemos chamar de ―alter ego‖, aqui de nome idêntico ao dele – Bolaño – e que depois, 

passará a se chamar Arturo Belano, cuja presença constante será garantida em 

praticamente todos os livros posteriores a 1996. 

 Mais que projetar mecanismos de citação interna e de continuidade, essa 

persistência parece apontar para um conflito de forças constitutivas da escrita de 

Bolaño. Uma tensão que vem desde o começo, como ponto de partida com aquilo que 

visa romper, sem deixar de assumi-lo como responsabilidade. 
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2.1 Referências perdidas, alegoria interrompida 

 

Para entender o porquê desse começo e dessa constância precisamos analisar a 

organização dessa peculiar coleção de biografias e questionar como os elementos que 

participam da sua nomeação – a literatura, o nazismo, a América – se combinam para 

formar a especificidade do cenário que é aqui apresentado. Por isso, faz-se necessário 

verificar a pertinência da definição conceitual que o livro traz consigo, pondo à prova as 

regras que, num primeiro momento, parece colocar para si. Apesar de não possuir 

qualquer introdução ou explicação ―metodológica‖, cabe notar que o título – dispositivo 

que detém a prerrogativa de nomeação sobre o texto que lhe segue 
39

 – já coloca para o 

leitor uma proposta de antemão: eis um livro sobre a literatura nazista no continente 

americano. O suporte enciclopédico que o molda – formado por trinta entradas 

biográficas com datas de nascimento e morte, livros publicados, revistas e instituições 

notáveis, e até mesmo um anexo geral com bibliografia e fontes secundárias – parece 

corroborar a unidade oferecida como título.  

Tal título, sem dúvida, graças a sua simples assertividade, já parece definir para 

o catálogo literário um panorama histórico mais vasto que, apesar de não ser tematizado 

extensamente em um ponto determinado, jamais é abandonado, sendo alimentado 

constantemente por inúmeras referências factuais. Seria possível reconstituí-lo seguindo 

um trajeto que vai desde o papel que parte significativa da imigração italiana, alemã e 

espanhola na Argentina teve na divulgação do projeto nazifascista, o que forçou, entre 

outras coisas, o país a permanecer neutro até 1945, simpatia cativa que seria apropriada 

pelo peronismo (desde os capítulos dedicados a ―Los Mendiluches‖ e ―Los fabulosos 

                                                           
39

 Cf. ―Titre à préciser‖ de Jacques Derrida. Nessa conferência, Derrida realiza uma operação e uma 

subversão da noção de ―título‖ como aquilo que aparece como antecedente a um texto – não só o título 

que o nomeia, mas também os títulos daquele que o assina, e que se tem como garantia de legitimidade 

daquilo que será dito. Tal como o próprio ensaio se define:  

 

―Mettons que je veuille dire la chose suivante, en forme de thèse : un titre a 

toujours la structure d'un nom, il induit des effets de nom propre et à ce titre, 

il reste d'une manière très singulière étranger à la langue comme au discours, 

il y introduit un fonctionnement référentiel anormal et une violence, une 

illégalité qui fonde le droit et la loi‖ (1986, p. 225).  

 

Como veremos, esses marcos de garantia de legitimidade prévia estão na base de nossa leitura de La 

literatura nazi en América. Assim, não é estranho que a problemática surja desde o título, de sua 

operacionalidade tornada quebradiça na própria assunção de sua força de nomeação. 
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hermanos Schiaffino‖); passando pela ampla recepção dos ideais de Hitler no Chile a 

partir de 1933, culminando numa série de grupos de cunho místico que acreditavam que 

o führer havia sobrevivido a Guerra e se refugiado no Pólo Sul (fato ao qual se associa 

uma das apresentações aéreas de Ramírez Hoffman, na base antártica de Arturo Prat); 

sem esquecer a fuga em massa de vários ex-líderes do Eixo, após 1945, para a América 

Latina, alguns deles recebendo cargos oficiais (além do já citado Hoffman, isso fica 

bastante evidente na entrada de seu sucessor, chamado Willy Schürholz); chegando até 

a proliferação de grupos neonazistas em todo o continente, formando núcleos de poder 

dentro das prisões e/ou em combinação com o tráfico de armas e drogas, como no caso 

da Irmandade Ariana nos Estados Unidos, a qual inclusive La literatura nazi dedica 

toda uma seção.
40

  

Apesar de ser apenas pontilhada ao longo do texto – quase como à beira do 

recalque, como se a ―musiquinha de fundo‖ de Louis-Ferdinand Céline se convertesse 

em uma ―estática do inferno‖ (―Sabios de Sodoma‖, SdM, p. 52), dissonância que no 

último movimento salta ao primeiro plano –, essa série de referências é precisa, dando 

um panorama histórico sólido ao livro. E, por isso, o lapso existente entre tal plano e a 

excentricidade das narrativas biográficas de La literatura nazi en América torna-se 

ainda mais significativo.  

É pela produção constante da disparidade entre aquilo que o livro anuncia e 

aquilo que nele se encontra que nos deparamos com um indício importante, ainda que 

difícil, para a compreensão do que se passa no contexto que a obra de Bolaño coloca 

para si. A técnica do ―anacronismo deliberado e das atribuições errôneas‖, retomado 

pelo autor chileno dos textos de Borges (e esse livro resgata de várias formas a obra do 

escritor argentino), ganha aqui uma variante: a uma cronologia fidedigna se atribui uma 

composição aberrante, absolutamente equivocada. Não trataremos esse mecanismo 

como obstáculo a ser desviado, uma armadilha para leitores incautos, ou como 

demonstração de um puro jogo de palavras, mas como uma parte integrante no percurso 

nesse estranho labirinto. 

Para tanto comecemos com uma primeira proposta possível, derivada da 

tentativa de conciliar a matéria narrativa e a retórica da enciclopédia com sua pretensa 

precisão historiográfica. Lá onde essa última parece falhar, oferecendo equívocos 

                                                           
40

 Cf., FARÍAS (2000) para a história dos movimentos nazistas no Chile. Sobre os esforços de Perón para 

abrigar refugiados nazistas: GOÑI (2004). Para a introdução e desenvolvimento da ideologia fascista na 

Argentina: FINCHELSTEIN (2008).  
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deliberados, surge a tentação da interpretação alegórica ou paródica, que, no entanto, 

parece não obter pontos de sustentação suficientes para se desenvolver. Isso ocorre 

porque se, por um lado, uma série de referências a fatos históricos é apresentada, ainda 

que de maneira por vezes sutil, sem o emprego de processos alusivos ou de imagens 

substitutivas, formando o pano de fundo do livro, por outro, isso apenas destaca o fato 

de que tal fidedignidade referencial não ocorre no plano dos personagens e das obras ali 

descritos – o que traz a suspeita de que um procedimento de outra ordem resida 

justamente ali, criando como que uma ponte entre esses dois níveis textuais. Contudo, 

buscar em La literatura nazi alusões ou distorções aos escritores afeitos ao nacional-

socialismo que povoaram as Américas ao longo do século XX – os chilenos Miguel 

Serrano (1917-2009) e seu precursor Nicolás Palacios (1854-1931); os brasileiros Plínio 

Salgado (1895-1975), Gerardo Melo Mourão (1917-2007) e Adonias Filho (1915-

1990); os argentinos Hugo Wast (1883-1962) e Ignacio Braulio Anzóategui (1905-

1978), sem esquecer o velho Leopoldo Lugones (1874-1938); o peruano José Santos 

Chocano (1875-1934); o mexicano José Vasconcelos (1822-1959), o boliviano Alcides 

Arguedas (1879-1946), o norte-americano Ezra Pound (1885-1972), etc. – resulta numa 

tarefa pouco produtiva. Ao contrário: os resíduos de menções ali encontrados não se 

ligam a autores conservadores, mas, inesperadamente, àqueles que são ou foram tidos 

como exemplos de escritas de resistência durante os regimes ditatoriais. O caso mais 

notório é o do poeta chileno Raúl Zurita (1950-), com quem será estabelecido um 

paralelo importante na parte mais crítica do livro, dedicada a Ramírez Hoffman/Carlos 

Wieder. Entretanto, podemos encontrar ainda outros ecos truncados que sublinham essa 

estranheza, como, por exemplo, em nomes de personagens como o do venezuelano 

Segundo José Heredia ou o do guatemalteco Gustavo Borda. O primeiro remete ao 

poeta cubano e combatente contra o domínio espanhol José María Heredia (1803-1839); 

o segundo ao colombiano Juan Gustavo Cobo Borda (1948-), autor responsável por 

divulgar em seu país a chamada literatura do ―boom‖ latino-americano e que hoje ocupa 

cargos de destaque em instituições culturais em Bogotá – ambos escritores distantes de 

quaisquer ligações a movimentos de ultra-direita ou ideologias nazifascistas. Somem-se 

a isso as pequenas alusões a títulos de livros e revistas, grupos e movimentos artísticos, 

lugares de reunião de artistas, e outras, espalhadas ao longo do livro, que parecem ali 

mais com o intuito de desorientar do que de promover ligações. Afinal, que tipo de 

continuidade podemos dar ao rumor sugestivo que ouvimos quando lemos que o 
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poemário de juventude da argentina Edelmira Mendiluce chama-se ―Fervor‖, para dar 

um exemplo? Lá onde começamos a vislumbrar algo borgeano e, de repente, nos 

deparamos com... uma peronista! Devido à proliferação extensiva desses traços de 

semelhança, dessas insinuações perdidas, poderíamos afirmar junto com a escritora 

Mercedes Estramil (2011), ainda que com um intuito levemente diferente, que 

―modificando (ou não) um par de detalhes ou circunstâncias, as biografias que lemos 

aqui poderiam ser as de qualquer escritor consagrado ‗sério‘ tais como as encontramos 

em quaisquer histórias ‗sérias‘ da literatura‖. E, no entanto, o nazismo coloca, com todo 

o seu peso, enquanto nome singular que organiza um feixe de práticas culturais e 

econômicas em torno de uma política autoritária e genocida, uma barreira difícil de ser 

transposta nessa equalização, justamente porque ela é possível.  

Então, o que acontece quando uma historiografia voltada ao nazismo na 

literatura, ou ao nazismo advindo de certa ideia de literatura, ou ao papel que o nazismo 

cumpre em certa literatura, passa a se mostrar semelhante a qualquer outra história da 

literatura neste continente, sem que de fato o seja? Tal estratégia é fundamental para a 

compreensão desse texto: essa diferença mínima é o lugar no qual o romance vai sendo 

trabalhado e trabalha as relações com seu ―destinatário‖, sem se afastar demais a ponto 

de não reconhecermos semelhanças e referências e, ao mesmo tempo, nunca se 

aproximando demais a ponto de não deixar pairar dúvidas sobre onde exatamente esse 

reconhecimento ou equivalência se instaura.  

Entretanto o que ocorre aqui com essas alusões não é uma cadeia infinita de 

remissões, incapacitando a formação de qualquer totalidade, e que vai de fragmento a 

fragmento, formando uma espiral de imagens ad infinitum, num movimento ao mesmo 

tempo ruinoso e redentor (BENJAMIN, 2011, p. 249-251), em que a concatenação dos 

signos exibe uma relação de similaridade e de dissimetria que expõe o lapso 

fundamental existente entre significante e significado, entre referente e referência (DE 

MAN, 1979, p.74-75). Ao contrário: encontramos uma interdição imediata já no 

primeiro elo dessa virtual cadeia, sem que se possa sequer afundar numa vertigem 

figurativa, permanecendo como que hesitante, paralisada. Sempre que se arma uma 

intuição alegórica para explicar certos elementos de La literatura nazi, surge um 

referente histórico preciso – que, em seguida, desvia-se para um beco sem saída, 

mostrando-se improdutivo, sendo apenas uma alusão que não desencadeia uma 

multiplicidade de correlações possíveis. O mesmo serve para a interpretação baseada 
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exclusivamente no pano de fundo histórico: lá onde se encontram um punhado de fatos 

concatenados, impõe-se uma anomalia sem pares ou falsas paridades, fazendo-nos 

voltar à tentação alegórica e paródica como refúgio, que, no entanto, não nos protegerá. 

É como se, ao tentar suplementar um processo pelo outro, houvesse não só uma 

sabotagem do referente pela alegoria, e da alegoria pelo referente, mas também uma 

traição interna de cada segmento interpretativo possível.  

E, por motivos similares, a interpretação paródica não é capaz de estruturar-se 

com força. Apesar das sugestões de referências – como no caso dos nomes de autores e 

obras –, elas são absolutamente efêmeras, nunca oferecem um modelo textual para os 

personagens biografados. Mesmo no caso onde proliferam alguns paralelismos, como 

no de Raúl Zurita/Ramírez Hoffman ou de Vitoria Ocampo/Edelmira de Mendelucchi, 

parece que o livro de Bolaño incita para que os encaremos mais como ―precursores‖ e 

―colegas‖ que co-habitam o mesmo campo literário do que como meras versões 

secundárias de modelos determinados. Isso se dá pelos mesmos motivos pelos quais não 

consideraríamos Bolaño/Belano uma paródia de Hoffman/Wieder, ainda que sejam 

apresentados simbolicamente (em sonhos, devaneios, etc.) como ―duplos‖, não por se 

tratarem de versões disfarçadas um do outro, mas justamente pela sincronia provocada 

pelas práticas literárias que partilham, em uma mesma situação discursiva (para o terror 

do primeiro). É a possível ―convivência‖ entre eles que faz como que o livro de Bolaño 

lance uma sombra sobre os modos de funcionamento do campo e do sistema literário 

latino-americanos: não pela substituição, pela distorção, colocando um ao lado do outro, 

em diferente planos (―Paródia‖, AGAMBEN, 2007), ou apenas pela recuperação dos 

fragmentos de uma história de uma literatura esquecida, de uma literatura específica 

entre outras, mas sim pela agregação de novos atores em meio aqueles já reconhecidos, 

compondo certas afinidades eletivas inesperadas, fazendo dele (que é também o dele, e 

que também é o nosso) um plano histórico e estrutural perturbador.
41
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 Note-se como Bolaño trabalhará esse tema em um texto intitulado ―Una aventura literária‖, fazendo 

alusão ao que poderia ser o processo de escrita de La literatura nazi. Nesse conto, narra-se a história de 

um escritor, chamado simplesmente de ―B‖, que publica um livro no qual ―se burla, bajo máscaras 

diversas, de ciertos escritores, aunque más ajustado sería decir de ciertos arquetipos de escritores‖. (LT, 

p.52). A história ronda um desses autores satirizados, chamado ―A‖, de bastante sucesso, que, ao 

contrário do que era esperado, não reconhece ou não se ofende com o ataque ficcional feito a ele: ao 

contrário, publica resenhas elogiosas ao jovem autor e aos seus livros. Ao fim, depois de um longo 

processo paranoico, no qual deseja que esse autor reconheça esse ataque como pessoal, B termina numa 

espécie de reconciliação, um pouco desgostosa, com o seu antagonista, mantendo o status quo do campo 

literário que a partir daquele momento ambos irão desfrutar em igual medida. Nesse sentido a reflexão 

que surge do conto é que todo ataque pessoal pode ser neutralizado porque sempre pode ser tomado como 
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Assim, essa enciclopédia não funciona como um compêndio de um mundo 

paralelo, uma realidade alternativa, similar à nossa, mas como um projeto que pouco a 

pouco vai tomando este universo literário que chamamos de ―nosso‖ (ou seja, algo 

similar ao Tlön borgeano). Isso porque não parte de outras regras elementares (como o 

faz, por exemplo, O homem do castelo alto de Philip K. Dick, um livro-referência para 

Bolaño, no qual nos defrontamos com uma linha histórica na qual os nazistas ganharam 

a Segunda Guerra Mundial), mas se pretende um setor metonímico do sistema literário 

americano. Até mesmo a proposta de que se trata de uma sátira poderia ser retrucada, 

pois não apresenta um exagero, uma distorção denunciativa das feições dessa história, 

mas, ao tomar como foco o ―nazismo‖, mostra o que há de exagerado na constituição 

impositiva de uma literatura em nosso continente. Que a estrutura motora disposta nesse 

livro possa ser válida para qualquer outro termo ao invés de ―nazi‖ (como será 

demonstrado inúmeras vezes), apenas mostra como seu uso ressalta a outra infâmia, a 

de projeto histórico de um sistema discursivo que se quer capaz de concretizar, ao 

mesmo tempo em que reclama infinita e exclusivamente para si, um desejo por 

equiparação civilizatória frente à cultura européia, por um espaço discursivo e 

enunciativo dotado de segurança e garantia de acesso à linguagem, por um lugar de 

consagração eternizado, por um arquivo que permita recolher toda a produção ―pré-

literária‖ como parte da formação da identidade nacional e da multiplicidade liberal 

(identidade/multiplicidade que exclui ou neutraliza os mesmos sujeitos e comunidades 

discursivas que constituem e são constituídas por essas produções) e mesmo por um tipo 

de textualidade que, por direito, seja capaz de expor e conciliar as violências do passado 

em troca de assegurar a liberdade de tudo poder dizer.  

 Em outras palavras, La literatura nazi en América funciona como aqueles livros 

em que cada página é vazada, contendo novos elementos que vão se somando a uma 

paisagem dada, modificando e ressignificando por atos de adição daquilo que, no 

entanto, já estava lá, como silueta. 

 Ou seja: a imediata paralisia que se segue ao se enveredar exclusivamente por 

uma das vias de interpretação sugeridas (a de referentes históricos ou a alegórica) se dá 

                                                                                                                                                                          
disputa por uma posição desejável dentro de um campo literário. Por outro lado, e é isso que acreditamos 

que Bolaño realiza em La literatura nazi (sem que esteja isento dos riscos da primeira opção) é atacar não 

só o próprio sistema literário, desmembrando seu processo de reprodução (e é isso que essas biografias 

fazem: adicionam membros dentro de um cenário para mostrar justamente o mecanismo de reprodução 

hegemônico que se estabelece), mas os valores que a tornam tão desejáveis.  
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justamente porque elas estão entrecruzadas, mas não nos pontos pré-determinados, nem 

de forma continua, revezando-se entre si, sabotando uma a outra. Na série factual a 

tendência é buscar autores americanos na história da literatura que tiveram alguma 

relação política ou pessoal com o nazismo, ou ainda de militantes fascistas deste 

continente que praticaram alguma literatura – algo que fracassa, a despeito de toda a 

precisão referencial ou da estrutura de legitimidade acadêmica com a qual se transveste 

o livro. Já a série alegórica, que pretende ―corrigir‖ a factual (e vice e versa), aparece 

emperrada por inúmeras alusões a fatos históricos ou a nomes de personagens que, 

apesar de serem claros, não derivam em uma corrente de signos, não levam a um 

conjunto de ressonâncias, mas apenas se colocam um frente ao outro, conectados por 

alguma semelhança superficial, mas que no fluxo interpretativo, resulta num beco sem 

saída, numa pista falsa. 

Isso se reflete já na função que cumpre o título do livro, esse prenúncio ou essa 

legenda com sua inevitável promessa de ser a chave da compreensão textual. Assim, a 

singularidade do nome La literatura nazi en América, na medida mesma em que as 

páginas que o sucedem cumprem o designo nele descrito, também o renegam ou o 

frustram. Pois, ao tentamos reiteradamente parafrasear o título para fazer cumprir seu 

anúncio, para apropriar o texto ao título ou o título ao texto, mais e mais percebemos 

sua resistência a tal adequação e adequação onde apresenta resistência. Essas 

antecipações que nos fazem imaginar que ali se encontra uma ―exposição do nazismo na 

literatura tal como produzido ou reproduzido em solo americano‖ ou ainda ―uma 

história satírica das instituições artísticas na América mostrando-as como ‗nazistas‘‖ 

parecem ser atitudes que o livro a princípio alimenta, para em seguida negá-las e mesmo 

rebatê-las, mostrando que essa pré-concepção já tem algo de problemático ou mesmo 

sintomático. Por isso, a interrupção e frustração do anúncio e do seguimento, da série e 

dos elementos que poderiam compô-la, do referente e da alegoria, do título e aquilo que 

o livro comporta, da denúncia e da possibilidade de um lugar a salvo para tal denúncia, 

é o mecanismo formal constantemente reiterado de La literatura nazi. 

Esse movimento de criação de expectativas e de indução de caminhos 

interpretativos que se veem quase que imediatamente frustrados está na base 

constitutiva de todo o livro, desde seus níveis narrativos mais elementares. Para dar 

apenas alguns exemplos entre muitos, note-se como, ao descrever as circunstâncias que 

envolvem o casamento de Edelmira Thompson com o industrial Sebastián Mendiluce, o 
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texto se concentra em uma série de indicativos que demonstrariam que tal união foi 

motivada por interesses financeiros – apenas para depois desmentir tudo afirmando que 

―pero la verdad es que se casó por amor‖ (LNA, p.14).  Ou ainda, de maneira mais 

espalhafatosa, como as primeiras linhas da biografia de Juan Mendiluche – ―Segundo 

hijo de Edelmira Thompson, desde muy joven supo que con su vida podía hacer lo que 

quisiera‖ – estão em franca contradição com a lista de feitos que as segue: ―Intentó los 

deportes (fue un tenista aceptable y un pésimo piloto de coches de Carrera), el 

mecenazgo (que confundió con la bohemia y el trato con delincuentes y del que su 

padre y su vigoroso hermano mayor lo apartaron con amenazas y prohibiciones que 

llegaron incluso a la agresión física), la carrera de leyes y la literatura‖ (LNA, p. 25). 

Essas duas últimas atividades também não serão exatamente bem sucedidas, e Juan 

acabará como mero herdeiro dos negócios da família. Fórmula semelhante aparece na 

apresentação de Ignacio Zubieta, na qual é elencada uma lista de sucessos e de 

promessas que acabam num fracasso total (LNA, p.41). Assim, o movimento narrativo 

geral presente nas biografias – a presença de início das condições de possibilidade não 

resulta na garantia dos sucessos das práticas desejadas (como a literatura) – vai em 

direção contrária às expectativas do leitor e dos personagens, fazendo que (pelo menos) 

esses últimos gerem um impulso contínuo por mais condições, algo que leva ao desastre 

e/ou ao patético. A repetição dessas quebras nos leva a crer que a ―frustração‖ de 

expectativas e das explicações oferecidas pelo texto pode ser vista como procedimento 

central do livro – não só narrativo ou temático –, tornando assim justificável esse largo 

caminho que estamos percorrendo nesse labirinto de induções. 

Paradoxalmente, o ato de corte de certos movimentos interpretativos 

predispostos permitirá justamente a disseminação de sentido do livro, e não a sua 

clausura simbólica ou literal.
42

 Assim colocado, La literatura nazi parece sugerir um 
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 Um procedimento estruturalmente muito semelhante pode ser encontrado no uso que o escritor Mario 

Bellatin faz da fotografia em algumas de suas novelas como, por exemplo, Perros Héroes, de 2003. Ali, 

toda a interpretação que parece ser incitada pela história de um treinador tetraplégico de pastores alemães 

– uma alegoria do autoritarismo na América Latina, quase como que repetindo a chave dos ―romances de 

ditador‖ que tanto caracterizou o ―boom‖ – é interrompida ao final por uma série de fotos que 

documentam os personagens e os cenários descritos pelo texto. Abre-se então uma tensão entre a 

generalidade daquilo que se reconhece dentro de uma tradição interpretativa como elementos figuradores 

de um personagem autoritário – disciplina, corpo deformado, desejo por projetos desmesurados, 

proximidade com animais, etc. – e a singularidade de um indivíduo que sofre com sua paralisia e dedica-

se a criar cães, sem que nenhum desses pólos apareça como configuração legítima dentro da lógica do 

texto. Há aí uma inversão da hierarquia posta entre legenda e imagem, tal como descreveu Benjamin 

(2008), em que a primeira ―fornece a literalização das formas de vida‖ evitando que o risco da fotografia 

tornar-se ―vaga e aproximativa‖ (p.107). Em Bellatin, ao contrário, é a fotografia que interrompe a 
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abraço ao desnorteamento, à descordenação, à desmedida patética, ao risco de se estar 

co-habitando esse (ou este) mundo das Letras, ao invés de assumi-lo como mero quarto 

dos fundos, para que se possa atingir ou ser atingido por ela. 

Assim o que o livro de Bolaño antecipa em seu título é que todo o sintagma 

funciona coordenativamente, sinal do desejo por especificidade que se lê em todos os 

biografados do livro, por uma propriedade que não se quer colocada como mera 

variação de um modelo estrangeiro ou ―original‖, nem como simples intersecção de 

cada um dos termos, mas como um fenômeno peculiar e particular, sem se tornar uma 

alegoria ou uma paródia da história da literatura americana ou de qualquer outra, mas se 

mesclando a elas, porque quer responder ao chamado delas, a todo o custo. Ou seja, 

exatamente o resultado almejado pelos biografados de La literatura nazi. O horror que 

ali se descreve lhes é próprio, resultante do desejo por uma literatura que seja própria ao 

Novo Continente.  

 Quanto ao afastamento ou o uso peculiar que faz da alegoria, eis aí também um 

sinal da postura que a obra de Bolaño assume frente aos escritores que o precederam. 

Isso fica mais claro quando levamos em consideração o importante papel que esse 

recurso empreendeu na literatura latino-americana no século XX, especialmente a partir 

da sua segunda metade. Idelber Avelar, no estudo intitulado Alegorias da derrota 

(2003), mapeia o movimento histórico das diversas formas que esse procedimento 

assumiu desde o imperativo modernizante implicado nos autores do chamado ―boom‖ – 

que inclui Gabriel García Marquez, Mario Vargas Llosa, Octavio Paz e outros – até a 

derrocada dessas expectativas libertárias e progressistas devido à tragédia das décadas 

de violência dos regimes ditatoriais, e que serão objeto de um longo processo de luto 

pela literatura produzida a partir dos anos 1980 chamada ―pós-ditatorial‖, na qual se 

inclui nomes como Ricardo Piglia e Diamela Eltit, entre outros. 

 É importante notar que os nomes que acima destacados no estudo de Avelar (há 

ainda um par de outros, como Tununa Mercado e João Gilberto Noll) coincidem com o 

rol de autores que tem destaque recorrente na obra ensaística de Bolaño, e que, não por 

acaso, em diversos momentos, ocupam a posição de antagonistas estéticos, mesmo que 

                                                                                                                                                                          
generalização volúvel de certos pressupostos que participam da construção da interpretação alegórica 

hegemônica na história literária latino-americana. Da mesma forma, a mera individuação do protagonista, 

sua coincidência consigo mesmo, está fora de questão. Poderíamos dizer ainda que algo muito semelhante 

ocorre com o leitor de Estrella distante que, desconhecendo a obra de Raúl Zurita, posteriormente se 

depara com as fotografias contidas em Anteparaíso, de 1982. Retornaremos ao papel da fotografia na 

narrativa de Bolaño no próximo capítulo.  
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não seja raro o reconhecimento de seu valor. A essa lista de escritores afins que marcam 

o período que vai dos anos 1970 até o presente, lembramos que Bolaño acrescenta ainda 

Osvaldo Lamborghini (EP, p. 28), que, apesar de não ser contemplado na categoria de 

escritores ―pós-ditatoriais‖ de Avelar (talvez porque traria problemas para a coerência 

implícita de valores compartilhados entre os autores ali trabalhados), também lança mão 

da alegoria (e da paródia), ainda que marcada pelo signo do excesso e do excessivo, 

pela violência desnuda e escatológica, beirando ao autodestrutivo, visando um projeto 

de obliteração da ―literatura‖, dramatizando o fracasso de sua realização até as últimas 

conseqüências. 

No entanto, a partir de certo momento, que coincide com a chamada 

estabilização dos governos democráticos a partir de finais do século XX, uma série de 

autores problematiza ou abre mão do recurso alegórico, mesmo que os legados dos 

períodos ditatoriais continuem sendo abordados e questionados, sob novas perspectivas 

e, muitas vezes, os relacionados a outras estruturas de violência que perpassam a 

história latino-americana e mundial, da colonização ao narcotráfico. Ainda assim esses 

escritores estão longe de apelar para alguma resolução de totalização simbólica – o 

contraponto binário clássico da alegoria –, buscando outras formas (e outras noções de 

forma) para estabelecer um processo de enfrentamento desses fantasmas (e de outros) 

que atravessam este presente. Pode-se dizer que eles assumem os desafios de construção 

de uma memória levando em conta aquilo que está perdido, da violência e do luto que 

constituem a história enquanto progresso, de um mundo fragmentário e decadente, 

implicados no uso da alegoria (num sentido mais próximo ao benjaminiano), mas a 

dispensam ou a cindem enquanto técnica textual estruturadora predominante, 

conservando apenas as aporias éticas e estéticas que tal recurso buscava apontar, 

formalizar e render justiça.
43

  

Isso não quer dizer, evidentemente, que a alegoria não se faça sentir, algo que a 

rigor seria impossível (tal como seria a destituição de qualquer ―literalidade‖ da 
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 Seria possível apontar alguns casos limítrofes, sobretudo nos contos escritos por volta de 2002, no 

último ano de vida do autor, tal como ―El gaucho insufrible‖ ou ―La polícia de las ratas‖. No entanto, 

note-se que é justamente nesses que Bolaño mais abertamente se insere no interior de uma tradição que 

faz uso extensivo da alegoria para exibir os impasses (e não a impossibilidade) de seu uso dentro das 

condições de enunciação atuais. Nesse sentido, ―El gaucho insufrible‖, por exemplo, deve ser lido em 

conjunto com o texto da conferência intitulado ―Derivas de la pesada‖, escrito simultaneamente ao conto, 

em que Bolaño revisa e critica fortemente aqueles que designa como os atuais pilares da literatura 

argentina – que são justamente Piglia e Lamborghini, além de Osvaldo Soriano – como um ―callejón sin 

salida‖ (EP, p.24). Cf, ainda, a nota 19.  
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linguagem). Como lembra Paul de Man (1993), a alegoria serve como definição da 

condição mesma da linguagem, já que os processos de substituição de uma coisa pela 

outra, de relação entre significante e significado, de referente e referência, sempre 

envolvem lapsos, nunca coincidem entre si. No entanto, cabe apenas notar que, 

enquanto estratégia formal, enquanto conceito formalmente singular, o uso de imagens 

alegóricas em Bolaño e nos outros escritores citados está longe de ser empregada da 

mesma forma extensiva e intensiva, em que a encenação desse ―fracasso‖ constitutivo 

da linguagem ganha um papel estruturador (em torno de sua própria desestruturação), 

como ocorre nos autores do drama barroco alemão (Trauerspiel), em Baudelaire e, 

principalmente, nos escritores pós-ditatoriais de Avelar. De fato, em Bolaño, as 

possibilidades hegemônicas ou passíveis de hegemonização desse tipo de encenação é 

que serão tematizadas e confrontadas formalmente.  

Nesse conjunto, além de Bolaño, também poderiam ser colocados Pedro 

Lemebel e Alejandro Zambra do Chile, Alan Pauls e Rodrigo Fresán na Argentina. Mas 

também outros que passaram por experiências de governos autoritários e estados de 

agressão social recentes diferentes daqueles do Cone Sul, como no caso do México, 

com Daniel Sada, Juan Villoro e Mario Bellatin (ao menos, aquele posterior a Salón de 

belleza); da Guatemala, com Rodrigo Rey Rosa; da Colômbia, com Antonio Ungar; e de 

El Salvador, com Horacio Castellano Moya – detalhe que reforça o fato de que para 

além das diferenças dos modos de organização reacionária que seus respectivos países 

assumiram por boa parte da metade do século XX, e mesmo da experiência partilhada 

da violência sofrida durante os períodos de formação individual desses autores, o que os 

aproxima é o conflito com a situação histórica que se instaura a partir deste período 

marcado pelo imperativo democrático (ou, ao menos, de certa democracia) enquanto 

horizonte político latino-americano, e mesmo global.
44

  

Este ―começo‖ da obra de Roberto Bolaño incorpora a sugestão desse 

procedimento alegórico de decodificação como parte de sua própria estrutura, apenas 

                                                           
44

 Alguém poderia objetar que essa seleção de autores está demasiadamente vinculada ao nome e a pessoa 

de Roberto Bolaño, o que seria absolutamente correto, e que seria demasiado desonesto, se parássemos 

por aí. Contudo, basta olhar a proliferação de outros estudos que apontam a mesma questão a partir de 

autores totalmente distintos para ver aí uma tendência mais generalizada da problematização ou abandono 

da alegoria na literatura latino-americana a partir da década de 1990. Só em relação à Argentina, 

poderíamos citar Luis Gusmán (ao menos, aquele a partir de Villa), tal como analisado por Ana Cecilia 

Olmos (2008); Carlos Busqued, estudado por Graciela Speranza (2012) e Martín Kohan e Gustavo 

Ferreyra que o próprio Avelar (2012) aponta como uma ―segunda geração‖ da literatura pós-ditatorial, em 

um texto posterior ao seu Alegorias da derrota.      
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para miná-lo por dentro, tornando-o um processo desorientador (ou desorientado), ao 

mesmo tempo em que descreve um modo desastroso de captação do passado por parte 

de diversos personagens do livro. Algo que mostra como tal diferenciação é uma 

problematização ativa desse procedimento estilístico, dentro da situação de enunciação 

do livro (e também da narrativa). Pode-se dizer que aqui se estabelece não uma ruína 

alegórica, mas uma ruína da alegoria, através de um uso residual. Ou, para voltarmos a 

Paul de Man, já em outro livro (1979), pensando a noção de alegoria como momento em 

que o texto apresenta o arruinamento de sua própria chave de interpretação figurativa, 

metafórica ou simbólica, o que o texto de Bolaño nos permite como ato de leitura é um 

redobramento, isto é, a desleitura [misreading] do procedimento alegórico, seu 

arruinamento por interrupção, incitando tentativas de construí-la apenas para abortá-las, 

algo que gira em contraste com as diversas apropriações perversas feitas da alegoria 

pelos personagens apresentados ao longo de suas narrativas. Em resumo, seria algo 

como a alegoria da alegoria ou o negativo da alegoria, não só porque certos objetos e 

certas temporalidades estão perdidos, mas também porque se avulta o risco de 

perderem-se, neutralizarem-se e/ou capitalizarem-se as possibilidades de formalizar 

essas perdas pelas condições de possibilidade que se oferecem para enunciá-las e 

reivindicá-las enquanto perdas.
45

 Ao invés do trabalho de luto pela derrota do projeto 

(literário ou não) de modernização, um esquema de contraposição àquilo que pretende 

ver a correção do caminho derrotado como o único possível e o imperativo por certo 

tipo de discurso – o literário ou o artístico, justamente aqueles que faziam parte daquele 

projeto – como meio exclusivo, privilegiado e exemplar para anunciar a violência 

derivada e causadora dessa derrota, de maneira justa.
46

 

                                                           
45

 Esse procedimento que passa da alegoria para a alegoria da alegoria não está insento, nem poderia 

estar, da figura da ironia, como gesto que aponta a ilegitimidade do presente (do tempo presente, da 

economia discursiva que se apresenta como esse presente), buscando ―sua implosão‖. Veremos mais 

adianta o modo como Bolaño, em sua leitura de Borges, retrabalha a figura da ironia em direção a uma 

forma estética/ética vinculada ao valor da coragem, de uma coragem possível desde a literatura.  
46

 No caso de Bolaño, o termo ―derrota‖ não está reservado aos projetos do passado, cujo fracasso, a 

interrupção ou a destruição provocada deve determinar o pensamento sobre o presente em busca de 

reparação ou redenção. Não que isso não faça parte da responsabilidade ética do autor (Los detectives 

salvajes está aí para comprová-lo). Mas a ―derrota‖ em Bolaño é empregada como categoria destinada ao 

por-vir, indicativa da dignidade do enfrentamento que o escritor coloca a sua frente, como sinal do quanto 

está disposto a pôr em jogo. Assim, a derrota tem como causa, mas também como efeito, o vislumbre 

daquilo que não está posto ou não está contemplado na configuração de nossas vidas, daquilo que não tem 

nome ou não se adéqua aquilo que entendemos como próprio ao mundo, isto é, outras possibilidades de 

existência e de partilha da linguagem. Ou seja: estar ou declarar-se derrotado é menos significativo 

eticamente para Bolaño do que ser futuramente derrotado, sem nunca se entregar, tomando como 

demanda pelo excesso, pelo exceder-se, pelo exílio e apagamento daquilo que lhe é próprio e apropriado 
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 Mecanismo semelhante pode ser encontrado no uso residual da paródia, não 

como modo de assegurar-se diante da ilegitimidade de uma situação, isolando-se dela 

para dispor de um lugar de enunciação seguro, suficientemente externo para denunciá-

la, mas para reafirmar a incontornabilidade dessa situação como condição escritural, 

necessitando pôr sua validade em questão, enfrentando-a. Ou seja, é preciso cindir a 

paródia no ponto onde ela se converte em um dispositivo para a construção de um 

espaço literário sem máculas, de capitalização da ilegitimidade em legitimidade de si, 

algo sintetizado por Bolaño em uma entrevista a Sebastián Noejovich.  

 

– El tono siempre paródico con el que te acercás a esos ámbitos literarios, 

¿será una forma de conjuro, una manera de mantenerte a salvo de esa 

grandilocuencia y gravedad que es tan característica de algunos „hombres 

de letras‟? 

– Yo creo que en el fondo la parodia sólo disfraza el deseo enorme de 

ponerse a llorar. Y sobre mantenerse a salvo de lo que sea, no sé qué decirte, 

en literatura es casi imposible mantenerse a salvo. Todo mancha. Supongo 

que hay novelistas que opinan lo contrario. Dios les conserve su candor (o su 

estupidez) por mucho tiempo (―En la literatura es casi imposible mantenerse 

a salvo‖, 2001). 

 

Tanto num caso como no outro podemos dizer que esse resíduo se dá com uma 

interrupção violenta de tais modos de construções textuais, cujas marcas serão 

carregadas por todo o livro. De certo modo, a alegoria e a paródia permanecem como 

procedimentos natimortos em La literatura nazi en América, como se aquele potencial 

de ética e justiça que elas detivessem com relação à linguagem e à história se 

encontrasse indisponível devido a apropriações e ressignificações posteriores desse 

dispositivo dentro de outra configuração discursiva.
47

  

Os motivos pelo quais o distanciamento cada vez maior desse recurso (e mesmo 

de seus empregos mais sofisticados, como os praticados pelos autores pós-ditatoriais) se 

dá ao longo dos anos 1990 e 2000, de La literatura nazi en América até 2666, serão 

visto com maiores detalhes quando abordarmos as versões perversas do trabalho de luto 

e do processo melancólico em Estrella distante e Nocturno de Chile no próximo 

capítulo. Nele, apontaremos como o risco de uma espécie de suborno enunciativo marca 

                                                                                                                                                                          
(incluindo o fracasso). Algo bastante claro nas declarações mais famosas do autor como aquele no qual se 

refere ao dever estético como ―a un compromiso o, mejor dicho, a una apuesta, en donde el artista pone 

sobre la mesa su vida, sabiendo de antemano, además, que va a salir derrotado. Esto último es importante: 

saber que vas a perder‖ (BB, p. 25), ou ainda, quando compara o compromisso do escritor com uma luta 

de samurais, uma luta com um monstro sabendo que ele irá vencer (BB, p. 90).  
47

 Speranza (2012) também sugere essa ideia de ―alegoria residual‖ em sua leitura de Bajo este sol 

tremendo, ainda que não a desenvolva. Cf. p.200-201.  
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uma a nova configuração discursiva marcada pela relação democracia e literatura que 

oferece uma espécie de espaço muito semelhante aquela reivindica pelos autores de La 

literatura nazi (e que, inclusive, alguns deles chegam a usufruir diretamente).  

Se a chave interpretativa baseada na referencialidade mais imediata não se 

adapta bem aqui (ainda que não deixe de remeter a ela como uma sombra, como elipse, 

na lembrança desses autores aos quais evoca, mas não inclui), assim como tampouco o 

encadeamento de palavras e imagens gera um aparato alegórico narrativo que se 

constrói e se reproduz a partir das ruínas do passado, não sendo nenhuma delas 

suficiente para explicar o modo como esse livro estabelece sua relação com a história, 

tampouco é fácil organizá-lo por meio de outras disposições internas que ele coloca para 

si. Essa tendência à distensão se evidencia já na quebra de tom promovida no capítulo 

final, em forma de relato pessoal narrado pelo personagem Bolaño/Belano, intitulado 

―Hoffman, el infame‖, que no texto da apresentação de Estrella Distante, será descrito 

como um espelho ou uma explosão das outras histórias (ED, p.11). Essa disruptura é, 

entretanto, também uma síntese e uma conjunção: aqui se estabelece uma consonância 

extremamente problemática entre aquele que, chamando-se Hoffman/Wieder, põe a 

fantasia da violência ensaiada ao longo do livro como prática real de tortura e 

assassinato sob o nome de literatura, e aquele que simbolicamente se insere enquanto 

personagem, mas também como autor deste livro, assinando o nome Roberto Bolaño/ 

Arturo Belano. E é justamente aí – no ponto em que ocorre uma identificação entre 

esses personagens, no papel de escritor que ambos ocupam, como se essa genealogia 

não fosse apenas a de Hoffman/Wieder, mas a do próprio Bolaño/Belano – que 

colocamos a nossa pergunta sobre como esse ―começo‖ e essa ―história‖ instauram um 

mal-estar por se mostrarem precisamente como as condições de possibilidade do texto 

aqui apresentado. Em termos mais gerais, a pergunta seria: sob que condições o campo 

discursivo literário – não apenas do ponto de vista institucional, mas também 

enunciativo – torna-se um território de suspeita tanto em sua dimensão estética como 

ética (ou melhor, de uma ética pensada e composta desde a prática estética)?  Em que 

cenário, sob que tipo de relações, a literatura pode operar perversamente no modo como 

se constitui legalmente e/ou legitimamente enquanto discurso próprio e apropriado? 

Apesar de essa ser a evidência mais significativa de conflito interior desse livro, 

não é a única. E, ao contrário do que se possa pensar, essa distinção explícita entre um 

tipo discursivo e outro, entre o procedimento de Hoffman e dos demais autores de La 
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literatura nazi – e também, em outro nível, os modos distintos de narrar essas 

biografias, que inclui uma autobiografia –, não constitui uma contraposição, mas uma 

preparação (ainda que provavelmente não planejada e sequer linear). Por isso, por hora, 

focaremos sobre esse quadro anterior mais amplo e o caminho que ele oferece ao longo 

de sua história, deixando o caso específico de Hoffman/Wieder para mais tarde, ainda 

que sempre no horizonte. Em outras palavras, vamos tentar reconstruir os traços que 

levam a essa ―explosão‖ (ES, p. 11) final de todo o resto e de si mesma.  

 

2.2 Do nazismo à literatura, da literatura ao nazismo 

 

 É por esses movimentos constantes de deslocamentos que tentaremos orientar 

nossa leitura. Sua importância já se estabelece em como Bolaño conceitualiza La 

literatura nazi: ―una antología vagamente enciclopédica de la literatura filo-nazi 

producida en América desde 1930 a 2010,  un contexto cultural que, a diferencia de 

Europa, no tiene conciencia de lo que es y donde se cae con frecuencia en la 

desmesura‖ (LNA, contracapa). Aqui o ―nazismo‖ não é tanto aquilo que deve ser 

buscado como característica essencialista partilhada nas obras dos autores em questão. É 

no modo como tal ideologia é apropriada, na estratégia discursiva com a qual ela é 

tomada pelos personagens, que reside o mecanismo de violência formado a partir 

daquilo que é constituído e se constitui como ―literário‖. Como veremos, o projeto de 

La literatura nazi en América pode ser interpretado como o gesto de colocar 

simbolicamente, na base da escritura, a mecânica repudiável na qual o próprio livro se 

vê inserido.  

A dissociação entre o projeto posto como título (ou, ao menos, a derivação mais 

imediata que fazemos a partir dele) e o texto que ele nomeia se coloca com mais força 

quando nos deparamos com certa gradação que oscila ao longo do livro no que se refere 

ao vínculo que os autores ali descritos apresentam com o nacional-socialismo. Uma 

gradação que vai da marca de filiação mais explícita (como no caso de Daniela de 

Montecristo ou dos aviadores colombianos Ignacio Zubieta e Jesús Fernández-Gómez) 

a mais tênue e mesmo invisível. Nesses não raros casos, o elemento que justifica a 

inclusão do autor no conjunto – mesmo levando em consideração um uso abrangente de 

nazismo como equivalente a ―conservadorismos extremos‖ – é tão sutil no texto que 

chegamos a ter dúvidas se ele realmente existe, como nos casos do uruguaio Carlos 
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Hevia ou do argentino Mateo Aguirre Bengoechea, cujas brevíssimas entradas são 

pouco elucidativas, retratando vidas beirando à trivialidade. Entre esses dois ―extremos‖ 

existe uma gama de variantes que não deixam de reafirmar essa dificuldade.  

Apesar das inúmeras demonstrações de racismo, antissemitismo, homofobia, 

machismo, xenofobia e reacionarismo político (sem que necessariamente cada uma 

dessas características esteja acompanhada pelas outras), há uma série de personagens 

em que tais elementos não derivam do hitlerismo ou de algum dos programas 

historicamente associados a ele. Em outros autores, eles sequer são aparentes ou 

dedutíveis. A partir de certa altura do livro, quando surgem escritores atuantes durante a 

segunda metade do século XX e o início do XXI, surge um significativo desvio no 

parâmetro de inclusão dos escritores: já não estão ali por serem (somente) simpáticos às 

ideologias do Eixo, mas às vezes por serem afeitos a governos militares locais (ainda 

que a concomitância entre as duas possibilidades também ocorra). Desses, uns poucos 

irão apoiá-los ativamente, seja por forças paralelas (como no caso do brasileiro Amado 

Couto, membro dos Esquadrões da Morte – grupos fundados por políticos e detetives 

nos anos 1960 com intuito de eliminar ―membros perigosos para a sociedade‖) ou 

agindo como torturadores e assassinos associados ao poder estatal (o caso de 

Hoffmann/Wieder). Uma outra parte estará ligada a instâncias de poder localizado, que 

tiveram seu papel apropriado por regimes autoritários como as torcidas organizadas (os 

irmãos argentinos Schiaffino), ou, ainda, universidades e academias, como Luiz 

Fontaine da Souza, cuja obra consistente em grandes ―refutações‖ a Jean-Paul Sartre e a 

diversos filósofos iluministas (Montesquieu, Diderot, Rousseau e outros), além de um 

panfleto sobre as razões pelas quais o Brasil não deveria entrar na Segunda Guerra 

Mundial e um texto expressando certa preocupação com a ―questão da mestiçagem‖ 

brasileira. 

O estranhamento não vem apenas da paulatina omissão do vínculo com o 

nazismo ou com a suposta abrangência que esse termo teria aqui: mesmo nos casos 

onde essa filiação é explícita, ela toma contornos inesperados e, não raro, contraditórios. 

É possível encontrar nessa coleção um pró-fascista eufórico com a revolução em Cuba, 

escrevendo hagiografias de Fidel Castro, Che Guevara, Camilo Cienfuegos e outros 

líderes do movimento (Ernesto Pérez Masón, 1908-1980) ou ainda um ―[Fernando] 

Pessoa bizarro do Caribe‖ cujos heterônimos teatralizam a conciliação entre a negritude 

de Aimé Cesaire e o arianismo hitlerista (Max Mirabalais, 1941-1998).  
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E, para sermos justos com o texto, seria ainda possível pôr em questão até 

aqueles exemplos qualificados como os mais explícitos, pois mesmo as provas de sua 

filiação contêm algo de duvidoso e/ou de anedótico. No caso de Daniela de Montecristo, 

todos os sinais de sua devoção – a suástica tatuada em sua nádega direita ou seus casos 

amorosos com generais da SS na Itália – são apresentados com a especulação do ―Se 

dice que‖ (LNA, p.95). Da mesma forma, a Cruz de Ferro conquistada por Ignacio 

Zubieta está em desacordo com os constantes relatos de suas fugas dos treinamentos e 

dos campos de batalha (LNA, p. 43-44). Ou ainda, a foto de Luz Mendiluce Thompson 

quando criança, nos braços de Hitler quando esse ainda não era führer, descrita em 

palavras que lembram as banalidades das colunas sociais (LNA, p. 16). Isso gera uma 

série de dúvidas sobre o quanto essas representações seriam sinais de fidelidade 

irrestrita ao regime autoritário alemão, e se não passariam de ―gestos vazios‖ (ŽIŽEK, 

2010, p.21-22), meros modos ritualizados de estabelecer e manter a sociabilidade em 

certos círculos de relações que, neste caso, possibilitam (ou buscam possibilitar) tanto 

um sistema autoritário (na maior parte das vezes, passivamente) quanto literário 

(ativamente). Isso não os torna apenas coniventes devido a interesses pessoais com a 

violência proposta por essas ideologias, mas faz com construam um modo específico de 

violência histórica, simbólica e estética. 

As diversas graduações de filiação apresentadas pelos escritores de La literatura 

nazi podem parecer ainda mais estranhas já que não faltam semelhanças estruturais e 

mesmo relações históricas entre as ditaduras latino-americanas e os regimes 

nazifascistas: de sua condição de estado de exceção e instauração de um poder soberano 

ao uso extensivo da tortura e da propaganda; da tentativa de estabelecer uma 

modernização industrial a todo o custo ao emprego de dispositivos disciplinares de 

cunho patriótico. Da mesma maneira, as diversas formas de preconceito e perseguição 

ali descritos, por não se configurarem desde o nazismo, não são menos repudiáveis ou 

sintomáticas, nem menos estranhas à história do nosso continente – muito pelo 

contrário. 

A reação natural e imediata – entrevista também por alguns personagens de La 

literatura nazi – seria a de colocar as ditaduras militares no lugar de equivalência e de 

renovação do nazifascismo (após o insucesso das versões autóctones do fascismo e o 

fim das negociações entres os governos populistas e os países do Eixo). Apesar de, 

como já dissemos, essa comparação ser pertinente em muitos sentidos, o problema da 
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nomeação desse período e o que ele representa em cada um dos contextos já aponta para 

uma distinção significativa entre um e outro. Não só pela falta de uma autonomeação 

singular e diferencial por parte dos militares e outros envolvidos que delimitaria um 

projeto político, estético e social bem definido tal como ocorria com o nazismo, mas 

porque até hoje persiste uma profusão de terminologias conflitantes (―golpe‖, 

―revolução‖, ―governo militar de emergência‖, ―estado criminoso‖, ―transição para a 

maturidade democrática‖, ―ditadura‖, ―estado de exceção‖, etc.) que convivem, muitas 

vezes, indistintamente, dentro do universo social (latino-)americano, ocupando uma 

posição menos resolvida no imaginário desse continente. 

Não seria possível desenvolver aqui uma reflexão mais detida sobre esse 

problema, tal como ele mereceria. Há uma larga bibliografia que busca estabelecer essas 

aproximações e diferenciações entre o nazifascimo europeu dos anos 1930-1940, o 

nazismo que se produziu na América e os regimes autoritários que a percorreram 

posteriormente, algumas delas já citadas por nós.
48

 Porém, desde o livro de Bolaño, 

gostaríamos de localizar dois pontos suplementares, que envolvem a possibilidade 

mesma de discutir tais questões. Primeiro, o problema trazido pela reivindicação de um 

lugar de enunciação que possibilite a (e que é possibilitada pela) apropriação do 

nazismo (mas também de outros termos que carregam todas as marcas de uma violência 

histórica, inclusive aqueles advindos dos vitimados e perseguidos) como modo de 

determinar a legitimidade de um discurso próprio e apropriado para tal. E, em segundo 

lugar, os enfrentamentos formais (sobre a noção mesma de forma) que surgem ao se 

propor a construção de uma história das relações entre tais regimes autoritários não sob 

uma equalização de suas violências por afinidades estruturais ou por definições 

metafísicas, mas buscando os movimentos que envolvem o tráfico e a ressignificação de 

                                                           
48

 Restaria ainda se perguntar sobre os modos como a literatura latino-americana transfigurou os discursos 

nazifascistas para seus próprios fins, geralmente com resultados muito diferentes daqueles que se deram 

nos grupos partidários e simpatizantes no continente. Um estudo interessante nesse sentido é apresentado 

por Leonardo Senkman e Saul Sosnowski em Fascismo y nazismo en las letras argentinas (2009). Esse 

livro, no modo como se estrutura, traz um importante fator de ponderação para a obra de Bolaño, já que, 

como explicitam seus autores, e o reforçam nas epigrafes de cada um dos capítulos, sua problemática, seu 

modo de constituição do problema, só foi possível graças a La literatura nazi en América. Não porque ele 

fornece um modelo histórico, nem um parâmetro referencial, mas porque a ―desmedida‖ nos modos como 

a literatura se apropria da ideologia nazista nesse livro é que torna possível refletir a singularidade desse 

tipo de produção textual na América. Assim, não são certas ―estruturas históricas prévias‖ que 

possibilitam o livro de Bolaño, senão que a sua interrupção de certa noção de temporalidade que 

homogeneizava a apropriação da literatura latino-america do nazismo com a literatura no discurso 

partidário totalitário é que faz possível uma narrativa histórica de certa experiência desmedida e infame 

entre estética e política.  
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técnicas, métodos e discursos, da apropriação da história e da memória, que na obra do 

escritor chileno, remete à ―fundação‖ colonial das Américas (e que se vislumbra por um 

vasto tempo futuro, até 2666). 

Nesse sentido, é importante notar que, dentro do desenvolvimento interno de La 

literatura nazi, as passagens entre um regime e outro, entre ideologias organizadas em 

grupos políticos e outros dispersos, ocorrem sem que o texto faça uso de mediações ou 

explicações. Algo que indica que o livro – ao invocar o nazismo, os regimes autoritários 

latino-americanos e outras organizações e discursos a eles afeitos, relacionando-os com 

a produção literária – propõe outro tipo de ligação entre eles, já que tal seleção não está 

dirigida por um denominador comum daquilo que seria uma mentalidade nazista ou 

protonazista, ditatorial ou protoditatorial, uma metonímia de todos os regimes de 

violência, mas em como elas são captadas, quase que indistintamente, pelos 

personagens ali apresentados, transformando-os em uma generalidade que serve aos 

seus próprios interesses – interesses que são, sobretudo, literários. Ao longo de mais de 

70 anos, a situação tal como se deduz pelas entradas biográficas – desde a perspectiva 

dos biografados – poderia se descrever como ―pacifica‖, composta inclusive por sujeitos 

dotados de um horror à violência.
49

 De fato, tomando o foco do discurso enciclopédico, 

nada ocorre, a não ser a tentativa de implementação de um campo literário próprio, com 

autores e obras reconhecidos (ao menos dentro da dimensão discursiva do livro) – algo 

que só se realiza por um tipo de estética marcada pelo uso indiscriminado dos resíduos 

deixados por esses regimes de violência, organizando-se às margens (internas, por assim 

dizer) das instituições oficiais ou marcadas sob suas influenciais. Assim, o lapso entre a 

narrativa que vai se constituindo ao longo de La literatura nazi e o pano de fundo 

histórico torna-se, silenciosamente, mais brutal. Para seus personagens, os fatos 

políticos que vão se sucedendo ao longo dos anos não passam de contingências 

oportunas (nas quais é preciso ver uma oportunidade) para se estabelecerem como 
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 Não são poucos os escritores descritos como dotados de um repúdio total a qualquer tipo de violência, 

como no caso de Max Mirebalais (LNA, p. 137) ou Thomas R. Murchison (LNA, p. 159). Muitos a 

utilizam como motor de fantasias que encontram seu espaço próprio, adequado, na literária, como Amado 

Couto, que sonha em sequestrar Rubem Fonseca e ―hacerle algo‖ (LNA, p. 126). O único a ser tomado 

pelas fantasias do livro, isto é, faz construir a suas obras pela realização ―performativa‖ de sua violência, 

invertendo o processo, ficcionalizando a violência da fantasia para poder realizá-la ou invés de 

simplesmente fantasiá-la enquanto ficção, é, não por acaso, Hoffman/Wieder. Digamos que Hoffman 

consiste no ―real‖ daquilo que todo o restante de La literatura nazi quer mostrar como livre fantasia 

permitida e autorizada pela literatura. 
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escritores. Basta destacar os dois parágrafos que concentram a vida política de Juan 

Mendiluce Thompson para compreender esse posicionamento estratégico capitalizador: 

 

Durante un tiempo se consideró a sí mismo falangista y seguidor de José 

Antonio Primo de Rivera. Era antinorteamericano y anticapitalista. Más tarde 

se hizo peronista y llegó a ocupar altos cargos políticos en la provincia de 

Córdoba y en la capital federal. Su periplo por la administración pública fue 

impecable. Con la caída del peronismo sus inclinaciones políticas sufrieron 

una nueva transformación: se volvió pro  norteamericano (de hecho, la 

izquierda  argentina lo acusó de publicar en las páginas  de su revista a 

veinticinco agentes de la CÍA, cifra exagerada se mire como se mire), fue 

admitido en uno de los más poderosos bufetes legales de Buenos Aires y 

finalmente nombrado embajador en España. (LNA, p. 26) 

 

En 1975 abandonó una vez más la literatura por la política. Sirvió con igual 

lealtad al gobierno peronista y al de los militares. En 1985, tras la muerte de 

su hermano mayor, asumió la responsabilidad de los negocios familiares. En 

1989 delegó éstos en sus dos sobrinos y en su hijo y se propuso escribir una 

novela que no llegó a terminar. Edelmiro Carozzone, hijo del secretario de su 

madre, dio a la luz una edición crítica de esta última obra, Islas que se 

hunden. Cincuenta páginas. Conversaciones entre personajes  ambiguos  y 

caóticas descripciones de un enjambre sin fin de ríos y de mares (LNA, p. 

27). 

 

Notavelmente, apesar das inconsistências em suas fidelidades políticas, há outro 

tipo de devoção cultivada por esse argentino de cuja genuinidade é muito mais difícil de 

duvidar. Trata-se da dedicação ao trabalho artístico – algo compartilhado por todo o rol 

de escritores de La literatura nazi. Na verdade, essas aparentes veleidades partidárias de 

Juan Mendiluce são muito mais significativas quando prestamos atenção no que se 

encontra entre cada um de seus momentos de maior ―militância‖ – naquilo que ocorre 

entre os parágrafos anteriormente citados: 

 

A su regreso de Madrid publicó la  novela  El  Jinete  Argentino,  en  donde  

arremete  contra  la  carencia de espiritualidad del mundo, la progresiva falta 

de piedad o de compasión, la incapacidad de la novela moderna, sobre todo la 

francesa, embrutecida y aturdida, por comprender el dolor y por lo tanto por 

crear personajes.  

Es  llamado  el  Catón  argentino.  Se  pelea  con  su  hermana,  Luz 

Mendiluce, por el control de la revista familiar. Gana la partida e intenta 

llevar a cabo una cruzada en contra de la falta de sentimientos en la novela 

actual. Coincidiendo con la aparición de su tercera novela, La Primavera en 

Madrid, desencadena una ofensiva contra los afrancesados y contra los 

cultores de la violencia, el ateísmo y las ideas foráneas. Letras Criollas y La 

Argentina Moderna le servirán de plataforma, así como los diferentes diarios 

de Buenos Aires que acogen entusiasmados o estupefactos sus diatribas 

contra Cortázar, a quien acusa de irreal y cruento, contra Borges, a quien 

acusa de escribir historias que «son  caricaturas  de  caricaturas»  y  de  crear  

personajes exhaustos de una literatura, la inglesa y la francesa, ya periclitada, 

«contada mil veces, gastada hasta la náusea»; sus ataques se hacen extensivos 
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a Bioy Casares, Mujica Lainez, Ernesto Sabato (en quien ve la 

personificación del culto a la violencia y de la agresividad gratuita), 

Leopoldo Marechal y otros. Todavía publicará tres novelas más: El Ardor de 

la Juventud, un repaso a la  Argentina  de  1940,  Pedríto  Saldaña,  de  la  

Patagonia,  relato  de  aventuras australes a medio camino entre Stevenson y 

Conrad, y Luminosa Oscuridad, novela sobre el orden y el desorden, la 

justicia y la injusticia, Dios y el vacío. (LNA, p. 26-27) 

 

Fica claro que suas inserções em atividades partidárias se revezam com suas incursões 

na prática literária. Mais que isso: a literatura para Juan Mendiluce funciona como uma 

espécie de retiro para usufruir da ―paz‖ de suas conquistas políticas, e, principalmente, 

como um refúgio em momentos de instabilidade, no qual não está definido quem tomará 

o governo argentino – isto é, a quem será preciso apoiar a partir dali. Assim, fica 

explicado porque seu maior período de atividade estética ocorre entre 1955 e 1975, já 

que esse é o momento de maior instabilidade do governo argentino, que vai da 

derrocada de Perón na denominada (pelos militares) ―Revolução Libertadora‖, passando 

por uma série de governos enfraquecidos, todos derrubados por golpes internos ao 

exército, até a queda de Isabel Perón e o início do ―Processo de reorganização nacional‖ 

governado pela Junta Militar, responsável pelo aparato repressor mais violento 

vivenciado pela Argentina no século XX. Igualmente reveladora é a retirada de Juan 

Mendiluce da diplomacia em 1985, ano em que se inicia a transição democrática; assim 

como a da indústria, em 1989, momento em que a Argentina passa por uma grave crise 

econômica hiperinflacionária, iniciada no governo de Raúl Alfonsín. E, por fim, como 

abrigo na velhice, dedica-se a escrever um romance que não chega a terminar. 

Não seria incorreto, portanto, afirmar que não há ―militância‖, ao menos no 

sentido forte da palavra, nazista, ditatorial ou de qualquer outro regime por parte dos 

autores biografados em La literatura nazi. Para esses, trata-se muito mais da influência 

e do repertório que essas ideologias podem trazer como condições para a prática 

literária ou mesmo como material ficcional, enquanto estratégia de inserção no campo 

cultural ou, ainda, como fantasia discursiva privada (como nos casos mais ―recentes‖ de 

J.M.S. Hill, Harry Sibelius e Rory Long, nos quais o nazismo toma forma de jogos, 

devaneios místicos ou de realidades paralelas – além do que, o fato de todos esses serem 

norte-americanos não é apenas um mero detalhe). No fundo, todas essas instâncias serão 

agrupadas em duas demandas: a reivindicação por legitimação e por um lugar de 

enunciação seguro. E é aí que o nazismo e a literatura nas Américas finalmente 

convergem para formar um grupo de interesses comuns. 
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 Juan Mendiluce não será o primeiro nem o último dos personagens de Bolaño a 

ver na atividade literária um campo de salvaguarda de todo o conflito social.
50

 Mais: a 

literatura terá justamente o papel de acobertamento da violência, ao mesmo tempo em 

que é o campo de enunciação privilegiado dessa violência. Essa relação entre a 

extravagância do nazismo aqui descrito e o caráter ―tranquilo" dos personagens que o 

propagam é notada por vários outros leitores de La literatura nazi, ainda que nem 

sempre desenvolvam a conexão entres esses dois fatores. Camilo Marks (2003), por 

exemplo, irá sintetizá-los da seguinte maneira: 

 

La pertenencia al ideario nacionalsocialista en los actores de La literatura 

nazi…es, en todo caso, tan tenue y nebulosa que bordea al evanescente: una 

escritora argentina que fue sostenida en brazos por el mismísimo Hitler 

cuando era una guagua, de lo cual quedó un testimonio fotográfico; un 

beatnik estadounidense que odia a los homosexuales; un poeta maldito 

chileno que cree en la superioridad de las razas magallánicas; dos bardos 

trasandinos, líderes de barras bravas que desean un fútbol libre de influencias 

extranjerizantes, son algunos de los seres, espectaculares en sus existencias, 

aunque nimios en las versiones oficiales, a quienes el calificativo ―nazi‖ 

podría aplicárseles, de modo muy tangencial. 

[…] 

Y parecería que, con fines tranquilizantes quizá inconscientes – los cuales 

abandonaría en sus obras posteriores – Bolaño utilizó, como únicos 

componentes nacionalsocialistas en los escritores de esta novela – pues todos 

los actores lo son –, una amable antipatía en contra de judíos, homosexuales, 

negros y extranjeros. Sin perjuicio de ello, muchos de estos poetas ―nazis‖ 

son hebreos, pederastas o afroamericanos. (p.129-130) 

 

Essas supostas ―finalidades tranquilizantes‖, que explicariam a ―falta de um fio 

condutor‖ do livro, estão longe de serem inocentes. Há muito mais de preparação para 

um desastre (de capitalização desastrosa do desastre) nessa pretensa pacificidade do que 

um suposto sinal de hesitação inconsciente do autor. Na verdade, tal continuidade 

                                                           
50

 Apenas para citar um exemplo que se encontra na outra ponta cronológica de sua produção, basta 

lembrar um de seus últimos contos, intitulado ―El gaucho insufrible‖, no qual o advogado Héctor Pereda, 

grande admirador da literatura gauchesca ruma aos Pampas – tingido por ele com cores domesticadas, na 

qual irão se intrometer, destoantes, as estranhas criações de coelhos carnívoros que tomam conta dos 

pastos –, tirando um tempo de folga em uma estância, enquanto o caos da crise financeira argentina toma 

conta de Buenos Aires durante o ano de 2001. Nesse texto, como também em La literatura nazi, o 

processo que se instaura é justamente o de apropriação de um imaginário – as referências que Pereda 

utiliza para formar sua ideia de Pampas são recortes de Borges, Cortázar, Macedonio Fernández, Di 

Benedetto e outros – para ressignificá-lo a ponto de neutralizar todas as violências que o percorrem, 

justamente para mantê-las ativas. Contudo, em ambos os textos, o montante de horror entre aquilo que se 

quer neutralizar como matéria de ficção literária, ao mesmo tempo em que se legitima através da 

possibilidade de seu uso, é tão dispare que deixa as fissuras desse processo ainda mais expostas. As 

imagens do coelho carnívoro e dos literatos nazistas americanos são igualmente significativas: como se 

houvesse um excesso que não fora totalmente capitalizado, apresentando-se como essa bizarra figura que 

mescla violência e inocência, destoando de todo o cenário. Nesse sentido, ao seu próprio modo, La 

literatura nazi é também um manual de cunicultura. 
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oblíqua e fissurada, assim como o conflito entre o título e o texto, é o que aponta a 

violência da aparente não-violência desses autores. Se o nazismo aqui está reduzido a 

uma série de índices de identificações filiativas e de fantasias pessoais, transformado em 

generalidade, isso deve ser levado em conta para entender o uso que dele fazem os 

autores de La literatura nazi.  

 Faz-se necessário então uma aproximação maior até o nó em que se dá o nexo 

entre esses autores e o nazismo, ou seja, a literatura que ali se produz. Pois aqui a 

disposição entre meios e fins está invertida. Seria preciso então reverter a pergunta e 

começar a se questionar não como o nazismo faz uso das obras de arte desses autores, 

mas como esses autores fazem uso do nazismo para promover esse lugar de segurança e 

de legitimação (―respeitabilidade‖ será o termo que Bolaño utilizará para se referir a 

essas situações)
51

 que eles querem tanto fundar: a literatura.  

 

 

2.3 Um romance familiar, uma genealogia gangsteril 

 

Apontada todas essas peculiaridades, podemos resumir o estranhamento causado 

pelo livro de Bolaño da seguinte maneira: apesar de todos os elementos pelos quais 

usualmente se reconhece o nazismo – o preconceito racial, a suástica, o nacionalismo 

exacerbado, o campo de concentração, etc. – percorrerem as obras e os autores dessa 

série literária, eles se encontram dispersos e, até certo ponto, ―imotivados‖, isto é, a 

clausura política que permitiu atar tais elementos através dessa nomeação singular no 

contexto europeu dos anos 1930-40 não é meramente ―reproduzido‖ nesta literatura. 

Para os escritores de La literatura nazi tal nome serve a outro propósito, ganha outra 

função ou motivação na dinâmica da prática literária. É significativa, aliás, a ênfase com 

a qual Bolaño distinguia tal texto de outros de sua autoria, já que este sim seria um livro 

                                                           
51 “¿De dónde viene la nueva literatura latinoamericana? La respuesta es sencillísima. Viene del miedo. 

Viene del horrible (y en cierta forma bastante comprensible) miedo de trabajar en una oficina o vendiendo 

baratijas en el Paseo Ahumada. Viene del deseo de respetabilidad, que sólo encubre el miedo. Podríamos 

parecer, para alguien no advertido, figurantes de una película de mafiosos neoyorquinos hablando a cada 

rato de respeto. Francamente, a primera vista componemos un grupo lamentable de treintañeros y 

cuarentañeros y uno que otro cincuentañero esperando a Godot, que es en este caso el Nobel, el Rulfo, el 

Cervantes, el Príncipe de Asturias, el Rómulo Gallegos‖ (―Sevilla me mata‖, EP, p.312). Mais importante 

que tentar adivinhar quem são os escritores que esperam a respeitabilidade, creio que seja a ligação 

indelével que Bolaño faz desse termo e ao sentimento de medo. Assim, os prêmios literários são passam 

do sinal mais superficial e mais concreto de uma literatura  que se constrói enquanto lugar de legitimação 

e segurança para e na linguagem. 
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―sobre literatura‖ ao contrário do resto. Para o leitor de Los detectives salvajes ou 

Amuleto, tal declaração não deixa de ser surpreendente. Assim, quando perguntado, 

durante na Feria Internacional del Libro de Santiago (1999) sobre sua preferência por 

protagonistas escritores, Bolaño responde: ―No, yo en eso estoy en desacuerdo, yo no 

creo que estén en la mayoría de mis libros, creo que sólo en La literatura nazi. La 

literatura nazi en América es un libro en donde los protagonistas son escritores, en 

donde la literatura es la protagonista principal de la novela‖ (―Roberto Bolaño en ‗La 

belleza de pensar‘. Entrevista de Cristián Warnken en la Feria Internacional del Libro de 

Santiago‖, 1999). 

Por isso, deixemos de lado, por um breve momento, a questão do nazismo, 

aceitando essa explicação parcial, incompleta, de que as disparidades comparativas, as 

frustrações das interpretações mais imediatas, os lapsos internos e os paradoxos das 

versões do nacional-socialismo ali apresentadas são modos de sublinhar a singularidade 

de tal problema enquanto problema literário, do literário. 

Afinal, não se trata de avaliar uma coerência – de identificar quais autores são 

genuinamente ―nazistas‖ –, mas de saber o que é feito desse termo, com toda a carga 

que ele possui, por tais escritores, no livro de Bolaño, para, em seguida, se perguntar 

sobre o papel desses escritores e do nazismo em La literatura nazi en América, um 

papel específico (para não dizer excêntrico) que levanta e desenvolve a busca de uma 

série de indivíduos dispostos a criar condições de possibilidade e de legitimação de sua 

prática literária, em todas as suas consequências hiperbólicas.  

Não é esse, aliás, o enredo que La literatura nazi segue? O da formação e 

desenvolvimento dos processos empreendidos na criação de um sistema literário, em 

ampla consonância e diálogo (implícito ou explícito) com o processo que vai se 

desenrolando ao longo do continente, do começo do século XX em diante, isto é, da 

modernidade estética, passando pelas vanguardas, até o presente (e um pouco além). O 

fio condutor – muitas vezes considerado inexistente – só surge se levarmos a sério a 

declaração do autor de que este livro não é (somente) uma reunião de textos em forma 

de biografias imaginárias, mas (também) um romance. Na declaração de Bolaño para a 

revista Lateral: 

 
Yo creo que La literatura nazi es una novela, con explosión, desarrollo, 

desenlance. La novela más típica… 

Ya, pero en definitiva es un conjunto de biografías unidas temáticamente, 

pero independientes. 
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Ahí hay otra cosa: es una novela, pero no para ser leído como novela. Se 

puede abrir donde tú quieras, pese a tener los tres estadios clásicos de la 

novela. Por ejemplo, creo que se puede empezar por el epílogo. Lo más 

probable es que haya fracasado, pero la idea era ésa y creo no era mala de 

todo. Ahora, me moriré diciendo que es una novela (―Entrevista a Roberto 

Bolaño – Revista Lateral‖, 1998). 

 

Com isso em mente, La literatura nazi pode ser descrito como romance de 

formação de um sistema literário, constituído por peças biográficas relativamente 

independentes (essas que insistem em ser uma das unidades básicas das histórias 

literárias) e que inclusive contém em seu interior uma espécie de Bildungsroman do 

autor (da elaboração simbólica do autor, do lugar que ocupa enquanto autor) que assina 

tais páginas.  

Para sermos mais exatos, existe, do ponto de vista de uma figura investigativa 

implícita que produz esta enciclopédia, um ―impulso genealógico‖ neste volume, 

observável na compulsão em colecionar dados, documentos, publicações, história de 

instituições, recuperação de autores esquecidos, relações de escritores e editores 

consagrados, etc. Um dos papéis de Estrella distante na ressignificação retroativa de La 

literatura nazi é o de reforçar seu caráter de ―trabalho de pesquisa‖, narrando e 

tematizando parte da história de sua concepção, e oferecendo, inclusive, um nome para 

essa figura antes implícita de um idealizador e investigador através do personagem 

Bibiano. 

Os vários fios que atravessam as unidades biográficas apontam para uma 

pesquisa sobre a trama que envolve instituições, relações e veículos e que visa um 

entendimento pela compreensão do presente (de Bibiano e Belano, mas que também se 

projeta sobre o presente da enunciação do livro), tal aquela esboçada de forma 

subterrânea no ato de organização enciclopédica. Uma tentativa de compreensão 

composta com ―os acidentes, os ínfimos desvios – ou, pelo contrário, as completas 

inversões –, os erros, as falhas de apreciação, os cálculos errôneos que fizeram nascer o 

que existe e o que tem valor para nós‖ (FOUCAULT, 2000, p.265-266). Por outro lado, 

uma parte desses mesmos acidentes e falhas é também administrada pelos escritores 

abordados, fazendo com que eles autorizem diversas estratégias estéticas para 

ocupar/criar um espaço de legitimação no campo cultural do qual muitos deles estão (ou 

se apresentam como) excluídos ou insatisfeitos. Não é a coerência que move os autores 

de La literatura nazi: é o cálculo daquilo que se pressupõe como necessidade e 
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insuficiência, entre aquilo que é colocado como posto e faltante, entre a condição que 

legitima e a falta de condição que autoriza medidas obscenas. 

Dentro de um exercício narratológico, seria possível mostrar como tais 

biografias se agrupam seguindo em boa parte uma ―morfologia‖ ou as ―estruturas 

elementares‖ que envolvem as narrativas canônicas sobre a gênese do campo literário 

autônomo, tal com derivaríamos de um livro como As regras da arte de Pierre Bourdieu 

(e de outros que a ele devem, como Uma modernidade periférica de Beatriz Sarlo ou 

Intelectuais à brasileira de Sérgio Miceli). Um percurso muito semelhante aquele 

encontrado na leitura do sociólogo francês de A educação sentimental de Gustave 

Flaubert: lá estão as relações familiares que permitem ao autor desenvolver sua obra 

sem depender de instâncias de sobrevivência exteriores (no caso dos Mendeluci, 

Edelmira se casa com um rico industrial, cuja fortuna irá garantir a ―sobrevivência‖ de 

seus filhos, também escritores); os salões literários (os de Mendeluci, Ximena San 

Diega e Suzana Lezcano Lafinur, para dar um exemplo entre outros) que competem 

pelo monopólio do campo cultural, ainda que, como um todo, se alinhem enquanto 

produtores-consumidores para fixar uma regulação interna que permita afastar a 

influência de forças externas dentro do campo literário (o chamado nomos);
52

 um amor 

―desinteressado‖ pela arte e uma recusa de determinações sociais sobre ela; o 

surgimento de um conjunto específico de práticas e regras, de um ―estilo de vida‖, que 

diferencia os escritores (ou aqueles ligados ao campo literário) do restante do mundo 

social (o chamado habitus);
53

 a tentativa de instauração de uma crença coletiva na 

importância daquilo que está em jogo, dos interesses que perpassam a instituição 

literária, e que impulsiona os atores que com ela se envolvem (illusio);
54

 surgimento de 

editoras especializadas, capazes de investir em obras de capital simbólico a longo prazo 

                                                           
52

 ―Práticas isentas e duradouramente isentas das sujeições e das pressões direta ou indireta dos poderes 

temporais são possíveis apenas se podem encontrar seu princípio não nas inclinações oscilantes de humor 

ou nas resoluções voluntaristas da moralidade, mas na própria necessidade de um universo social que tem 

por lei fundamental, por nomos, a independência com relação aos poderes econômicos e políticos [...]‖ 

(BOURDIEU, 1996, p. 78). 
53

 ―[O habitus] é um sistema de disposições socialmente construídas que, enquanto estruturas estruturadas 

e estruturantes, constituem o principio gerador e unificador do conjunto de práticas e das ideologias de 

características de um grupo de agentes‖ (BOURDIEU, 2005, p. 191).  
54

 ―As lutas pelo monopólio da definição do modo de produção cultural legítimo contribuem para 

reproduzir continuamente a crença no jogo, o interesse pelo jogo e pelas apostas, a illusio, da qual 

também são produtos. Cada campo produz sua forma específica de illusio, no sentido de investimento no 

jogo que tira os agentes da indiferença e os inclina e dispõe a operar as destinações pertinentes do ponto 

de vista da lógica do campo, a distinguir o que é importante (‗o que me importa‘, interest, por oposição 

‗ao que me é igual‘, in-diferente). [...] Em suma, a illusio é a condição do jogo no qual ela é também, pelo 

menos parcialmente, o produto‖ (BOURDIEU, 1996, 258).  
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(El Cuarto Reich Argentino é o exemplo maior); etc. Ou seja, não só certos meios 

institucionais importantes aparecem (salões, editoras, revistas, etc.), mas também 

elementos relacionais (nomos, habitus, illusio – que acabam sendo naturalizados, 

convertidos em doxa) que Bourdieu conceitualiza como definidores do surgimento de 

um campo literário autônomo – ambos conjugados.  

 Essa ―redução estrutural‖ da análise de Bourdieu, em sua comparação com o 

livro de Bolaño, ilustra como o núcleo de interesses que percorrer os projetos descritos 

em La literatura nazi acaba se entranhando com a construção de um campo literário 

próprio. A questão é saber que tipo de noção de campo literário é essa e qual foi o preço 

que esses autores pagaram (ou melhor: que estão dispostos a fazer com que outros 

paguem) para obtê-lo. Diferente do que acontece no século XIX francês, ao qual o 

conjunto de estratégias, disputas e rupturas envolvendo as práticas da escrita preparam 

aquilo que é designado, retrospectiva e metonimicamente, de ―esfera literária 

autônoma‖, os autores de La literatura nazi fazem desse processo uma pré-condição a 

ser atingida e ocupada, na qual a atividade literária seja possível, definitivamente, e de 

antemão – seguindo um suposto roteiro para a garantia infinita de suas próprias 

atividades. O processo e suas consequências encontram-se então invertidos, e o evento 

discursivo que compõe o que hoje chamamos de ―literatura‖ torna-se então calculável, 

transformando sua reprodução em necessidade. Não é apenas o modo de vida europeu 

ou ocidental que se quer representado aqui, como sinal de requisição de reconhecimento 

cultural, mas o modo mesmo de constituir uma economia da linguagem, de distribuição 

e partilha dos discursos e das formas de enunciação, como se nenhuma outra mais fosse 

possível ou existente. 

Mas, para apontar como essa organização de elementos se arma, devemos 

observar ainda que o corpus – as entradas e os ―documentos‖ que assinalam as relações 

entre indivíduos e a criação de instituições de poder – em questão também constitui um 

esquema ―genealógico‖, no sentido mais trivial desse termo. Existe um modo de 

desenvolvimento paralelo do texto, oblíquo a da sua apresentação em forma de 

biografias fechadas, apresentadas uma após a outra. Assim, não é apenas o tema nazista 

na literatura ou ainda a participação nos projetos de criação de um campo literário que 

permite a leitura do livro como um romance. É nesse ponto que La literatura nazi se 

distingue de seus precursores no emprego de biografias imaginárias, já que não se trata 

de uma antologia de textos unidos por um tópico e um procedimento de reescritura 
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comuns, como no caso de História universal de la infamia de Borges ou mesmo algo 

como "una novela con setenta personajes principales que nunca llegan a conocerse" 

(WILCOCK, 1998, contracapa), tal como se define El estereoscopio de los solitarios de 

Rodolfo Wilcock.  

Os vínculos que ligam cada um dos personagens – pequenos encontros casuais, 

declarações de influência ou de inimizade, referência literárias ou filosóficas comuns, 

publicações em uma mesma editora ou revista, etc. – são tênues e nem sempre 

apresentados explicitamente, mas se armam enquanto ramificações, séries, disputas e 

associações. E é aqui que entra a função maior dos ―materiais de referência‖ encontrado 

no ―Epílogo para monstruos‖: por meio dele, torna-se possível recuperar boa parte 

dessas associações, muitas das quais não fornecidas pelas entradas biográficas.  

Assim, descobrimos que Étienne de Saint Étienne, historiador francês 

revisionista, é uma influência comum ao poeta beatnik norte-americano Jim O‘Bannon e 

ao uruguaio Carlos Hevia; que a recuperação da obra do recluso chileno Pedro González 

Carrera teve um papel importante para o grupo da Revista Literaria del Hemisferio Sur, 

que vinha a se contrapor a outra publicação, Pensamiento e Historia (também 

influenciada por Saint Étienne), na qual foram publicados diversos textos de Willy 

Schürholz, considerado por muitos sucessor de Carlos Hoffmann; que esse último 

publicou diversos texto em fanzines dedicados a wargames, assim como o norte-

americano Harry Sibelius; que o venezuelano Franz Zwickau esteve hospedado na 

Comuna Aria Naturalista, fundada por Segundo José Heredia; que esse foi fundador da 

Second Round, precursora das revistas de esporte e literatura, como aquelas publicadas 

pelos irmãos Schiaffinos; que por sua vez possuem uma grande dívida com Edelmira 

Mendiluce, a quem visitariam mais de uma vez; já a matriarca literária escreveria o 

prefácio do livro Las Amazonas de Daniela de Montecristo, declarada inimiga da 

mexicana Irma Carrasco (com quem divide, paradoxalmente, o capítulo ―Letradas y 

viajeras‖ de La literatura nazi), que por sua vez era admirada pelos colombianos 

combatentes Ignacio Zubieta e Jesús Fernández-Gómez; esses foram publicados pela 

editoria El Cuarto Reich (assim como os já mencionados irmãos Schiaffino e Carlos 

Hoffmann), financiada (supostamente) pela família Mendiluce, cujos negócios literários 

foram herdados pelo segundo filho Juan Mendiluce Thompson, amigo do poeta francês 

Jules Albert Ramis, que o traduziu para o francês, e que foi também padrinho de 

casamento de O‘Bannon, etc. A lista poderia se prolongar indefinidamente, como todo o 
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tipo de elo de parentesco, amizade, apadrinhamento, rivalidade, interesse mútuo, 

filiação, etc. 

 Apesar disso, o esquema geral dessa cartografia permanece difuso, e 

dificilmente poderíamos apresentar um esquema gráfico (um organograma, por 

exemplo) do livro como um todo – pois ele deveria levar em consideração não só essas 

ligações pessoais e institucionais, mas as organizações dos capítulos, a periodização 

cronológica, etc. –, ainda que a tentação de elaborar uma ―árvore genealógica‖ com base 

nesses elos jamais desapareça.  

Duas são as imagens que surgem à mente devido a essa tentação não-circunscrita 

de organizar o livro. A primeira, e mais evidente, é o clássico modelo ―arbório‖ de 

estruturação da história da literatura, seja em âmbito de literaturas nacionais, seja em 

relação a modos de associação de escritores e grupos (―influências‖, ―escolas‖, 

―derivações‖, etc.) – modelo que possui larga história na historiografia crítica latino-

americana. Como apontamos, esse modo de leitura aparece em La literatura nazi apenas 

como ideal virtual, como figura de desejo de seus personagens já que ela seria a prova 

da modernização literária que eles tanto buscam, e que não se realiza aos olhos do leitor, 

por mais que se insinue, já que os elementos ali presentes não estão dispostos de modo 

hierárquico, linear ou radial. Não há exatamente um eixo originário e o livro acaba se 

organizando em grupos heterogêneos, sem que se figure uma ordem cronológica ou de 

canonização impondo níveis de valor.   

A segunda reverberação que surge ao leitor é talvez mais peculiar, já que a 

proposta de organização da leitura por meio da elaboração de ―árvores genealógicas‖ 

está atrelada canonicamente a outro livro: Cien años de soledad de Gabriel García 

Márquez. Essa comparação é um ponto importante para a compreensão das diferenças 

que separam a obra de um autor da do outro (e também a situação discursiva em que 

cada um deles se encontra) – tanto no modelo de construção do lugar de enunciação 

literário como na estratégia de formalização e enfrentamento de forças de poder com 

que cada um desses escritores trabalha em suas obras. São dois casos absolutamente 

contraditórios. Em Cien años de soledad, a proliferação de laços familiares estabelece a 

base de uma comunidade ―edênica‖ que se estrutura na figura do patriarca (ou dos 

sucessivos patriarcas),
55

 e que por sua vez está organizada – e podemos até dizer 

                                                           
55 Para uma análise da centralidade do papel do patriarca e da importância da proliferação de laços 

familiares para a estruturação da narrativa de Gabriel García Márquez, cf. LUDMER (1972).  



122 

 

submetida – textualmente pelo ―escritor demiurgo‖ Melquíades, que funciona como um 

modelo simbólico estratégico num período de profissionalização da prática literária na 

América Latina, durante as décadas de 1960 e 1970 (AVELAR, 2003, p. 45). Já em La 

literatura nazi, a natureza das relações difusas de interesse em torno da fundação e 

manutenção do campo literário – enquanto espaço de liberdade discursiva e segurança 

enunciativa – lançam dúvida sobre a legitimidade do papel do autor e de sua prática, 

num impulso de colocar-se em jogo. Na obra de García Márquez, tais filiações múltiplas 

convergem sempre para uma figura da soberania (patriarcal, ditatorial e/ou literária – 

elas se confundem constantemente em sua obra) e de uma enunciação vertical do texto; 

nos livros de Bolaño, ela vai ser empregada de maneira cada vez mais ampla, complexa 

e descentrada, formando grandes histórias de violência, sem que haja um centro de 

convergência estruturador, forma que atinge o auge em 2666, e de maneira mais 

evidente, em ―La parte de los crimenes‖.
56

 Ainda que em proporções bem mais restritas, 

essa familiaridade conspiratório-criminosa já é visível em La literatura nazi, referindo-

se especificamente ao próprio cenário discursivo literário (ou a tentativa de colocar esse 

cenário como próprio).
57

 

 Podemos dizer, jogando com a releitura que Eduardo Viveiros de Castro (2007) 

faz das estruturas elementares do parentesco de Levi-Strauss via Deleuze e Guattari, que 

enquanto a comunidade de Gabriel García Márquez é formada por filiações intensivas 

                                                           
56

 O possível ponto de conexão entre os dois autores é Pedro Páramo de Juan Rulfo. De certa maneira, 

Rulfo já intui não só o problema do patriarcado como o da soberania, enquanto forma de poder 

centralizada: essa figura é um vazio organizador difuso, não precisa estar posto para reger as relações 

entre os personagens – até mesmo quando mortos, sobre os mortos. Em Bolaño, mesmo o nome próprio já 

não é sequer empregado para dar conta dessa estrutura de poder (em Nocturno de Chile, por exemplo, é 

difícil dizer que Pinochet é uma figura monopolizadora do poder), deixando uma série de rastros de 

violência que se misturam a própria prática de sua interpretação (e o estatuto do interprete nessa cadeia é 

uma questão importante aqui), não pretendendo dar ―voz‖ para os mortos (é no oferecimento de uma voz 

como sinal de conciliação que justamente reside o problema), senão descrições detalhadas das condições 

de seus assassinatos em forma de laudo médico-policial. 
57 Feito esses modelos, principalmente no que concerne essa substituição de uma soberania violenta por 

uma soberania propriamente literária em García Márquez, mas também em vários dos escritores 

relacionados ao ―boom‖, não estaria mal imaginar La literatura nazi como uma resposta violenta a 

proposta das famosas ―biografias imaginárias de ditadores latino-americanos‖, da qual derivaram El otoño 

del patriarca do próprio García Márquez, Yo el supremo de Augusto Roa Bastos, El recurso del método 

de Alejo Carpentier e, tardiamente, La fiesta del chivo de Vargas Llosa. Ao invés de uma coleção de 

ditadores ilustrados, temos a de figuras de literatos buscando uma soberania para sua própria prática. Não 

à toa, o rechaço por esse tipo de figura de poder sempre venha acompanhada por alguma simpatia nessas 

obras do ―boom‖. Esse não é o único paralelo a ser feito: lembremos como o lugar de enunciação de 

muitas dessas obras tende ao tom idílico ou a configuração de um espaço de segurança, algo fundamental 

para entender os projetos apresentados no livro de Bolaño, como veremos. Contudo, é fácil ver que La 

literatura nazi não está voltado contra um grupo de escritores específicos, mas contra certas posturas e 

demandas as quais Bolaño apresenta como presentes (ainda que certamente não de maneira totalizadora) 

nos mais distintos momentos da história da literatura latino-americana do século XX. 
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hierárquicas (―arbóreas‖), as descritas por Bolaño assemelham-se a alianças demoníacas 

contingentes (―rizomáticas‖), baseadas em laços difusos de interesse, violência e 

conivência.
58

 Ao apresentar essa comunidade de infames desse modo, podemos ver que 

o problema posto pelo livro de Bolaño, tanto no que concerne a representação de 

estruturas de poder e a organização do campo discursivo literário (e no cruzamento 

desses dois), não pode ser reduzido a uma estrutura hierárquica normativa, cuja solução 

seria contrapor ao modelo ―arbóreo‖ o de ―ondas‖ (como propõe, por exemplo, 

MORETTI, 2000), pois, neste caso, ambos convivem e complementam-se. A literatura 

(e a criminalidade) mundial não é senão o começo do problema: a suspensão da norma e 

da hierarquia não é aqui nada mais que um setor de certa forma de ordenação e 

administração de um estado de coisas. 

Em La literatura nazi en América, especialmente, há um cruzamento entres 

essas articulações dos elementos de formação do campo literário e uma ―estrutura‖, 

difusa e descentrada, que poderíamos dizer ―familiar‖, estendendo-a desde as relações 

de parentesco até a concepção ―gangsteril‖ da palavra, para empregar um termo caro a 

Bolaño (EP, p.26), seguindo o desenvolvimento das estruturas de privilégio que vão se 

manifestando ao longo das décadas. Não por outro motivo, imagens de conforto e 

segurança – a família, a casa – aparecem em Bolaño constante e radicalmente 

associados ao crime e à literatura, retomando aquela velha intuição dos relatos de crime 

do século XIX, no qual o lugar mais apropriado para um crime é justamente o lar. 

 

2.4 Um cômodo literário, uma literatura cômoda 

 

 Portanto, não admira que a seção que abra o volume esteja dedicada aos 

membros de uma rica e moderna família portenha que atua desde os anos 1930, 

oferecendo os suportes institucionais mais elementares e cuja influência irá reverberar 

até o fim do livro (e da cronologia com a qual o livro trabalha, isto é, até 2020), se não 

funcionalmente ao menos como estatuto de modelo e mitologia literária. O cenário e o 

                                                           
58

 A diferença aqui com aquilo que Viveiros de Castro descreve é que a aliança com o monstruoso, que 

deriva potências criativas, não se abre para um devir, mas se reinstitui em uma aliança extensiva, 

estruturada socialmente (movimento que permite ver que as versões do conceito de ―aliança‖ 

apresentadas em O Anti-Édipo e em Mil platôs não são tão excludentes como defende Viveiros de Castro, 

senão que estão sempre em tensão permanente, sob o risco de se converter um no outro, como não deixa 

de assinalar Deleuze e Guattari). O desejo dos autores de La literatura nazi é o desejo – contraditório – 

pela instituição e pela des-institucionalização, entre a seguridade e a liberdade, a liberdade securitária e 

vice-versa. Isto é, uma liberdade total que prescinda das muletas institucionais. 
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período aqui evocados não poderiam ser mais significativos, já que coincidem com o 

surgimento da ―modernidade periférica‖ latino-americana, como a batiza Beatriz Sarlo 

(2003), por exemplo.
59

  

 É nesse ponto nevrálgico que se instala a figura de Edelmira Thompson de 

Mendiluce. Assim como Victoria Ocampo – com quem possui muito em comum –, 

Edelmira é uma espécie de matriarca das letras (o que também é bastante significativo 

como figura complementar do patriarca de García Márquez), uma personagem que atua 

exemplarmente para estabelecer os aparatos necessários para que a instituição argentina 

floresça, reunindo em torno de si indivíduos com pretensões similares – tanto do ponto 

de vista dos produtores, os quais ela irá muitas vezes financiar, como também dos 

investidores e consumidores –, e estabelecendo laços diversos com figuras distintas ou 

―promissoras‖ em outros países, num impulso de reconhecimento cosmopolita.   

Mas também, e esse dado é fundamental, empreende esse projeto enquanto 

escritora, sendo capaz de formular por meio de suas obras uma reflexão e uma defesa da 

singularidade de tais práticas e sobre os modos particulares de se relacionar com o texto 

literário. Ou seja, busca instaurar, a partir de seus textos e suas ações, uma reformulação 

na economia geral dos discursos para que a instituição literária e as obras singulares que 

dela participam sejam entendidas como práticas que requerem uma legitimidade 

própria, movimento esse que identificamos como o da modernidade literária. 
60

 

 Isso fica evidente quando lemos a descrição de sua obra-prima, uma releitura de 

um ensaio de Edgar Allan Poe. A escolha não poderia ser mais apropriada, por assim 

dizer. Poe, e em especial o texto ―The Philosophy of Composition‖, possui uma grande 
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 Vale a pena lembrar o lugar que a Argentina ocupa em Bolaño, não só pelos autores individuais, mas 

também como modelo de campo literário onde, diferentemente do que ocorre com o resto da América 

Latina, ―hay un estatus de profesionalidad que se le supone al escritor sea independiente pero que cobre 

del Estado‖ (BB, p.40). Essa afirmação, ainda que em outros momentos seja matizada (cf. ―Derivas de la 

pesada‖, EP), mostra como o escritor chileno era atento a essa questão institucional e do seu significado 

para se pensar o lugar da literatura a partir de obras individuais. Pensando nisso, começar por Buenos 

Aires reforça o argumento de que este livro se apresenta uma versão complementar dos discursos de 

formação da literatura nas Américas, especialmente, a latino-americana.  
60

 ―In modernism, theory about the work is comprised in the work, the work is a kind of preemptive strike 

at possible theories about itself‖ (ZIZEK, 1996). Importante notar que nesse texto, que tem como ponto 

de partida o Ulysses de Joyce, Zizek mostra justamente os limites dessa estratégia crítica, que consiste em 

exibir os mecanismos de funcionamento do próprio texto para desarticular os aparatos de autoridade da 

linguagem e de soberania do sujeito (e que está no bojo das obras ―pós-ditatoriais‖ latino-americanas), 

diante dessa nova economia discursiva marcada pela razão cínica, e por outros mecanismos de 

neutralização da linguagem, legitimando-se pelo oferecimento ficcionalizante de lugares próprios, de 

direito, para sujeitos e discursos. Isso explicaria, em parte, porque Bolaño vai de um texto cuja estrutura 

reflexiva (em que no texto encontramos a própria teoria de sua construção textual), para uma crítica que 

leva em conta o lugar de enunciação a partir do qual o texto se encontra ao mesmo tempo em que o 

constrói, e que passa necessariamente pela noção e pela instituição ―literatura‖.  
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importância histórica no processo de autorreflexão da atividade artística, não só dentro 

do território norte-americano e europeu (não nos esqueçamos do grande papel que este 

texto teve para Charles Baudelaire, Stephen Mallarmé e Paul Valéry), mas para 

escritores-chave da América Latina no final do século XIX e inicio do XX. Basta ver o 

número de releituras pelas quais ele passa nas mãos de contistas como Horacio Quiroga, 

Jorge Luis Borges, Machado de Assis, Julio Cortázar e outros. Bolaño mesmo declara 

várias vezes sua admiração e a pertinência deste texto e autor (p.ex., EP, p.325). No 

entanto, não é este o ensaio escolhido por Edelmira, mas um simetricamente ligado a 

ele, um texto praticamente esquecido de Poe, anterior a ―The Philosophy of 

Composition‖ (de 1846), intitulado ―The Philosophy of Forniture‖ (publicado pela 

primeira vez em 1840, e depois retrabalhado em 1845). 

 Nele, Poe instrui a ―aristocracia dos dólares‖ norte-americana (em oposição à 

―aristocracia de sangue‖ europeia), que confunde bom gosto com valor econômico, na 

tarefa de decoração, detalhando cada um dos elementos que comporiam um cômodo 

ideal – do tapete às cortinas, dos quadros ao tipo de iluminação. Em suas palavras: 

  

To speak less abstractedly. In England, for example, no mere parade of costly 

appurtenances would be so likely as with us to create an impression of the 

beautiful in respect to the appurtenances themselves, or of taste as respects 

the proprietor—this for the reason, first, that wealth is not in English the 

loftiest object of ambition, as constituting a nobility; and, secondly, that there 

the true nobility of blood rather avoids than affects costliness, in which a 

parvenu rivalry may be successfully attempted, confining itself within the 

rigorous limits, and to the analytical investigation, of legitimate taste [...]. In 

short, the cost of an article of furniture has, at length, come to be, with us, 

nearly the sole test of its merit in a decorative point of view. And this test, 

once established, has led the way to many analogous errors, readily traceable 

to the one primitive folly (POE, 1990, p.15). 

 

Hablemos de manera menos abstracta. En Inglaterra, por ejemplo, ninguna 

exhibición de costosas pertenencias se prestaría a crear, como entre nosotros, 

un concepto de hermosura aplicado a las pertenencias en sí, o de buen gusto 

con respecto a su propietario; y ello, en primer lugar, porque la riqueza no 

constituye en Inglaterra una ambición tan alta como la de alcanzar una 

nobleza; y en segundo término, porque allí la verdadera nobleza de sangre, 

ciñéndose a los estrictos límites del gusto legítimo, antes evita que despliega 

esa mera suntuosidad gracias a la cual un parvenu puede pretender rivalizar 

con éxito en cualquier momento. […] En resumen, entre nosotros el costo de 

un mueble ha llegado a ser a la larga la única o la casi única prueba de toque 

de su mérito desde un punto de vista decorativo; y una vez establecido este 

criterio, ha dado lugar a muchos errores análogos, fácilmente imputables a la 

primera y extravagante equivocación (POE, 1973, p. 215). 
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 O que faz Edelmira é reproduzir fielmente esta descrição e escrever diversos 

livros nos quais relata todas as etapas desse empreendimento e as experiências 

vivenciadas nele. A entrada biográfica retoma, em forma de lista, todos os itens 

descritos por Poe, chegando mesmo a citar, intocados, trechos da tradução do texto feita 

por Júlio Cortázar, em 1973 (que citamos acima, e a qual iremos nos referir 

exclusivamente de agora em diante, por questões de fidelidade à tradução indireta, que 

não podemos traduzir aqui). Em suma, a obra de Edelmira, intitulada ―El cuarto de Poe‖ 

será descrita da seguinte maneira: 

 

Con la habitación reconstruida Edelmira creyó llegado el momento de 

escribir. La primera parte de La Habitación de Poe es una descripción al 

detalle de ésta. La segunda parte es un breviario sobre el buen gusto en el 

diseño de interiores, tomando como punto de partida algunos de los preceptos 

de Poe. La tercera parte es la construcción propiamente dicha de la habitación 

en un prado del jardín de la estancia de Azul. La cuarta parte es una 

descripción prolija de la búsqueda de los muebles. La quinta parte es, otra 

vez, una descripción de la habitación reconstruida, similar pero distinta de la 

habitación descrita por Poe, con particular énfasis en la luz, en el color 

carmesí, en la procedencia y en el estado de conservación de algunos 

muebles, en la calidad de las pinturas (todas, una por una, son descritas por 

Edelmira sin ahorrarle al lector ni un solo detalle). La sexta y última parte, 

acaso la más breve, es el retrato del amigo de Poe, el hombre que dormita. 

Algunos críticos, tal vez demasiado perspicaces, quisieron ver en él al 

recientemente fallecido Sebastián (LNA, p.21-22). 

 

O texto de Poe é central porque nele encontramos a tentativa de estabelecer um 

espaço apropriado, e mesmo necessário, para a literatura: ao fim, sabemos que todas 

essas peças de decoração estão em função de uma fina estante contendo algumas 

centenas de livros e uma lâmpada de Argand, apropriada para a leitura (POE, 1973, 

p.217). Esse ensaio não participa apenas da reorganização das práticas culturais em 

torno do cultivo do espaço privado, e da diferenciação do valor cultural do valor 

econômico, mas também cria simbolicamente o lugar onde uma nova prática da poesia 

deve se dar (e mesmo formar), em resposta às novas condições de produção, circulação 

e recepção dos textos (o exemplo clássico é o papel que o jornal vai ganhando neste 

período). Não à toa o elemento final de toda a descrição do quarto é o próprio leitor e, 

mais especificamente, o leitor sem rosto, anônimo.
 61

  

                                                           
61 Sobre as tensões que competem nesse quarto descrito por Poe em ―The Philosophie of Forniture‖, 

enquanto espaço de ostentação econômica e de lugar para a produção e recepção da poesia, Cf. 

WHALEN (1999), em especial, p. 247-248.  
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 Se ―Filosofía de la composición‖ se detém sobre os fatores de construção do 

texto poético que permitem causar um efeito emocional determinado sobre o leitor, 

então ―Filosofía del moblaje‖ pode ser lido, retrospectivamente, como um suplemento à 

construção desse efeito, já que, apesar de ser tratado como uma questão comunicativa, 

de organizar as palavras para que elas possuam a força de um efeito, ela chama para si a 

necessidade de que haja um ambiente apropriado para que tal efeito se dê (ou seja, não 

seria possível que o poema produzisse o efeito desejado somente pela organização 

racional do verso, interna ao texto – ainda que Poe reivindique tal possibilidade).
62

 Essa 

interpretação é pertinente, principalmente dentro do cenário proposto no livro de 

Bolaño: trata-se de entender o quarto de Edelmira não como um suplemento que garante 

os efeitos de um texto sobre o leitor, ao mesmo tempo em que exibe sua genuinidade, 

por meio da demonstração de seu bom gosto (afinal, é disso que trata o ensaio de Poe), 

mas de um espaço que oferece a legitimação e a segurança enunciativa necessárias ao 

escritor.  

 Nesse sentido, é revelador que Edelmira tenha transformado essa descrição em 

um espaço literal, ―concreto‖, não só para a prática da leitura, mas também para a da 

escrita. Isso por si só já demonstra como a preocupação de constituição simbólica do 

campo discursivo literário e a construção das instituições que lhe oferecem residência, 

abrigo, por assim dizer, estão no centro do projeto da personagem, para não dizer que 

eles simplesmente convergem aqui sob o mesmo nome. Com isso, não apenas Edelmira 

é uma figura matriarcal, como também (isso terá consequências por todo o livro) a 

literatura é constituída como um espaço ―maternal‖.
63

   

 Entretanto, se para Poe, a constituição de um ambiente simbólico e de uma 

racionalidade especificamente poética/literária gera tensões em questões de enunciação, 
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 Seria possível fazer uma leitura dessa relação tensa entre esses dois ensaios a partir do próprio poema 

―The Crow‖. Toda contradição da racionalidade de seu método de produção em contraste com a 

irracionalidade que vai tomando o sujeito do enunciado ocorre de modo cruzado com a tensão gerada 

entre uma enunciação de caráter poético realizada solitariamente e o espaço fechado de uma biblioteca – 

dois elementos opostos ao lugar público ao qual se destinava a enunciação poética até o romantismo. Não 

à toa, esse cruzamento está ocupado justamente pelo corvo – um público que não é público, uma entidade 

dotada de um elemento racional (a voz) que, no entanto, instaura o processo de irracionalidade que se dá 

no poema.  
63 A maternidade literária dentro da obra de Bolaño mereceria um estudo a parte, já que o modelo de 

Edelmira não é o único a aparecer nela. Lembremos também, é claro, de Cesárea Tinajero (e das 

circunstâncias da sua morte) em Los detectives salvajes, mas também de Auxilio Lacouture, ―la madre de 

la poesía mexicana‖ (DS p.190; AM p.11), uma mãe bastante precária, e que exerce uma função mais 

adotiva do que tutelar. Essas três figuras estão em conflito entre si, enquanto modelos de relações entre 

escritores e a história literária que os precede, entre a filiação integral, o matricídio e associação afetiva, 

ainda que precária.  
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circulação e recepção dos textos,
64

 a função simbólica que o ―quarto‖ terá para Edelmira 

e para o restante dos autores de La literatura nazi – e da obra de Bolaño – será bastante 

distinto. Seu papel ao longo do livro pode ser visto como o de um depositário das 

expectativas que se colocam sobre a própria noção de ―literatura‖, enquanto lugar a ser 

produzido e, concomitantemente, desde onde se a produz.
 65 

 

 Assim como a evocação do ensaio do Poe não era gratuita, tampouco a casa 

como figura alegórica do espaço literário (de produção, de leitura, mas também como 

modelo para o texto literário) é inocente aqui. Ela desempenha um papel muito 

importante e vasto na literatura moderna, mas ganha algo particular quando pensada em 

relação aos momentos-chave de reivindicação por condições de possibilidade e 

legitimidade do campo e da prática literária, momentos que estavam superpostos aos 

embates contra a dominação política e econômica (interna e externa) dos países latino-

americanos (e a imbricação de um projeto com o outro constituí um verdadeiro topos da 

literatura e da crítica latino-americana, principalmente enquanto impossibilidade e 

insuficiência). Não à toa, é frequente sua representação enquanto espaço em 

constituição discursiva e, ao mesmo tempo, como lugar concreto sob invasão. Esse uso 

estratégico e alegórico da casa poderia incluir textos em momentos bastante distintos da 

literatura americana tais como nos livros de William Faulkner, no conto ―Casa tomada‖ 

de Júlio Cortázar, vários romances de Jorge Amado, Casa de campo de José Danoso,  

Cien años de soledad de García Márquez, Los vigilantes de Diamela Eltit, A House for 

Mr. Biswas de V. S. Naipaul, etc. O que Bolaño nos apresenta é a versão privativa 

dessas reivindicações, que também conjugam, ao seu próprio modo, projetos literários e 

políticos, na qual a tentativa de realizar uma operação na distribuição dos discursos 

                                                           
64

 Some-se a isso o conflito que se dá em relação à própria noção de ―casa‖ ou ―quarto‖ para Poe, quando 

levamos em consideração os seus contos. O modelo descrito em ―The Philosophy of Forniture‖ como 

apropriado para a leitura também é aquele que aparece em textos como ―The Fall of The House of Usher‖ 

como o lugar no qual se dá o terror e a loucura. Não deixa de ser significativo que ao fim do ensaio, Poe 

introduza, inesperadamente, a figura de um leitor anônimo, descrito como ―mi amigo adormecido‖ (POE, 

1973, p. 221), e opera quase como unheimlich na qual aquele que lê o ensaio se (des)reconhece. A 

contradição entre a segurança e o risco que Poe evoca será neutralizada por Edelmira. Não à toa, o 

elemento estranho que Poe coloca no centro do quarto seja substituído, na versão de Edelmira, pela 

conhecida imagem de seu falecido e amado esposo (LNA, p. 22). 
65

 Em comparação com suas ―contemporâneas‖ – Norah Longe, Afonsina Storni e Victoria Ocampo – 

cujas obras, em diversos níveis, estão marcadas pelas limitações impostas à condição feminina portenha 

nos anos 1930, Edelmira parece utilizar os dois dispositivos maiores que sustenta tais limitações – a 

família e a casa – para edificar seus textos.  Não poderíamos dizer que suas obras são a reinvenção e a 

preservação desses aparatos repressivos na literatura, como ideia mesmo de literatura? Cf. o capítulo 

―Decir y no decir: erotismo y represión‖ de Una modernidad periférica: Buenos Aires 1920 y 1930 de 

Beatriz Sarlo (2003). 
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torna-se exigências por condições prévias próprias de enunciação, e a reivindicação por 

autonomia passa a ser equivalente a por liberdade discursiva e soberana.  

Esse modelo habitacional, arquitetural, passará em La literatura nazi por outras 

estranhas aplicações e modificações, em que se fundem e se confundem ambientes 

securitários com dispositivos opressores – assim como, em diversos livros descritos, 

simula-se o desejo do algoz de transforma-se em vítima –, tais como a casa colonial 

inteiramente construída de aço, uma descrição que se assemelha a um bunker 

sofisticado, primeira moradia da mexicana Irma Carrasco e seu marido Gabino Barreda, 

que a projetou; ou ainda, as obras de Willy Schürholz construídas com materiais e 

formatos que mimetizam os campos de concentração, tais como a colônia de fugitivos 

alemães onde foi criado durante a infância no Chile. 

 Tal matriz chegará ao cúmulo quando nos defrontarmos com o quarto no qual 

Hoffman/ Carlos Wieder expõe sua ―principal obra‖ composta com as fotos das 

mulheres que torturou e com o salão de María Canales em Nocturno de Chile, onde se 

reuniam os principais atores da vanguarda chilena e sob o qual ocorriam as torturas 

promovidas pelo seu marido, agente da CIA. 

 Lembremos ainda de como Bolaño retoma a imagem da casa impregnada de 

violência diversas vezes em seus ensaios e discursos para compor panoramas do estado 

da literatura contemporânea. Isso ocorre, por exemplo, em ―Derivas de la pesada‖, no 

qual descreve a literatura argentina a partir dos anos 1970, apontando constantemente os 

cômodos aos quais estariam destinados certos autores
66

, e que são ―literariamente 

pesadillesca, literariamente suicida‖ (EP, p.24).  Ou ainda, numa palestra dirigida a 

jovens escritores, proferida em Sevilha, na qual expõe ironicamente as ―boas condições‖ 

para se escrever nos dias de hoje, Bolaño termina dizendo: 

 

La herencia. El tesoro que nos dejaron nuestros padres o aquellos que 

creímos nuestros padres putativos es lamentable. En realidad somos como 

niños atrapados en la mansión de un pedófilo. Alguno de ustedes dirán que es 

mejor estar a merced de un pedófilo que a merced de un asesino. Sí, es mejor. 

Pero nuestros pedófilos son también asesinos. (EP, p. 314). 

 

 Mas antes de avançarmos em nosso enfrentamento dos projetos de Wieder e 

Lacroix, precisamos voltar aos desdobramentos mais imediatos desse modelo precursor, 
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 Imagem que fica arrematada por essa suma do texto: ―Si Arlt, que como escritor es el mejor de los tres, 

es el sótano de la casa que es la literatura argentina, y Soriano es un jarrón en la habitación de invitados, 

Lamborghini es una cajita que está puesta sobre una alacena en el sótano‖ (EP, p.28-29). 
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esse ―abrigo materno‖, para que possamos entender o caminho que a literatura percorre 

ao longo desses personagens e, de certa maneira, para o vocabulário geral de Roberto 

Bolaño. E, de fato, cabe apontar que o projeto de Edelmira – em que a literatura 

empresta para si a imagem da casa e da família – já anuncia dois vetores importantes 

que definem as demandas implícitas dos autores de La literatura nazi (e, de certo modo, 

de Estrella distante e Nocturno de Chile): um lugar que está vinculado à noção de 

proteção e de liberdade, de proteção da liberdade. Algo que, num modelo literário 

(modelo do literário) como o aqui descrito, poderá ser traduzido como a demanda por 

um espaço de legitimidade da liberdade discursiva, pautada na segurança enunciativa, 

dentro de uma lógica da propriedade, da apropriação e do próprio.  

 

2.5 O próprio, a propriedade, o apropriado 

 

Essa atuação dual de Edelmira – a de desenvolver instituições e vínculos de 

reconhecimento da atividade literária e a de armar uma estrutura simbólica que organize 

estrategicamente as demandas e os modos de relação com tal prática e suas produções – 

oferece as linhas de interesse que serão percorridas pelos autores que a sucedem. Em 

outras palavras, é o impulso obsessivo em forjar um lugar legitimado socialmente, 

bastante ―concreto‖ (como a versão de Edelmira para o quarto de Poe),
67

 enquanto 

espaço de liberdade discursiva e segurança enunciativa, que caracteriza esse conjunto 

que nos é apresentado. E é aqui também que encontramos o lugar do nazismo – como 

um dentre os diversos modos de filiação possível que possibilitam a criação de tal 

espaço. 

Devemos voltar às nossas observações anteriores já que a partir delas é possível 

afirmar de uma maneira mais ou menos geral que esses escritores se associam ao 

nazismo (ou com a outra instituição de poder em questão) de modos bastante laterais, e, 

inclusive, acidentais. Mais que um engajamento político que propõe uma série de 

operações drásticas de grandes proporções, como força conservadora da ordem social tal 

como ela se apresenta,
68

 tais cooptações de regimes de violência (que, do modo como 

                                                           
67 Esse movimento redundante pode ser visto como prova dessa busca obsessiva: não é só um lugar de 

segurança simbólico que deve ser construído, mas sua própria construção deve ser assegurada, deve ser 

concreta.  
68

 Uma conservação que se apresenta como (e no lugar de uma verdadeira) ―mudança radical‖, aquilo que, 

na definição de Alain Badiou (2009), será um ―simulacro‖ de um evento ético.  
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colocado pelos escritores de La literatura nazi, permanece muito mais como um 

contrato sem lastro do que como projeto a ser posto) estão fundamentadas em relações 

pessoais, pequenos oportunismos, diatribes de grupos que buscam distinção, prestígio 

como objeto de estudo acadêmico, fantasias privadas e mesmo táticas de sobrevivência 

individual em ambientes hostis.  

Posta essa indagação, cabe refletir sobre o tipo de vínculo que os autores 

biografados e suas obras estabelecem ali, se não com o nazismo ou o fascismo 

propriamente ditos, com a violência generalizada por eles propagada. Essa maneira 

peculiar de apresentar biografias e bibliografias parece indicar, de algum modo, que o 

problema se localiza em outra instância, não se tratando da imprecisão histórica ou 

conceitual do termo ―nazista‖, mas dos mecanismos peculiares que permitem inclusive 

o deslocamento, re-apropriação e re-significação dessa política autoritária em certos 

circuitos literários americanos. Devemos nos perguntar qual seria essa desmedida que a 

distância aqui colocada – entre o que ocorreu (e ocorre) na Europa e essa versão que 

Bolaño nos apresenta – permite aos autores tomarem para si o ―nazismo‖ a suas próprias 

maneiras, de acordo com seus interesses específicos. 

Talvez nenhum escritor represente melhor essa associação entre desmedida e 

interesse, entre a desmedida como forma de acobertamento dos interesses, como a breve 

biografia do argentino Silvio Salvático, poeta futurista e jogador de futebol, além de 

redator de notas e corretor de alguns jornais, e cujo trabalho parece estar destinado ao 

apagamento total. Salvático nos é apresentado a partir de uma lista composta por suas 

propostas de juventude, na qual, dentro de um elencamento de terríveis delírios bélicos, 

xenofóbicos e antissemitas – que incluía a reinstauração da Inquisição, a guerra 

permanente contra os chilenos, os paraguaios ou os bolivianos como um tipo de 

ginástica nacional, a suspensão dos direitos dos cidadãos de origem judaica, a 

eliminação dos indígenas da Argentina, entre outros (LNA, p.57) –, estão imiscuídas 

duas outras reivindicações, de interesse muito mais imediato e que, diante dessa 

enumeração delirante, soam muito mais acessíveis: ―la concesión de  becas literarias a 

perpetuidad‖ e ―la exención impositiva a los artistas‖ (LNA, p.58). A fantasia de um 

estado de terror absoluto parece estar encenada apenas para a apresentação – quase 

como por contraste – de reivindicações que (supostamente) garantiriam a subsistência 

do autor e possibilitariam a prática literária. E, como tantos outros aqui descritos, Silvio 

Salvático jamais a transforma em ato, sendo a descrição do restante de sua vida bastante 
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banal: casa-se, tem filhos, acaba em um retiro para idosos – sem nunca deixar de 

escrever seus poemários. A demonstração de uma desmedida ―política‖ não passa de 

uma exibição simbólica, sustentando-se como ameaça da qual se renuncia o sentido 

literal e imediato, para converter-se num ritual de negociações que fundamenta e 

mantém o laço e o privilégio social de um grupo selecionado.
69

 Certamente, Salvático 

(tal como os outros que o acompanham) pode prescindir de um mundo que pratica 

autos-de-fé, mas não de sonhar com um em que autores ganham direitos a gordas 

pensões – e, certamente, está disposto a abdicar do primeiro em troca desse. 

E, novamente, será Edelmira a primeira a demonstrar essa articulação promovida 

entre o nazismo e os autores de La literatura nazi. Entre os fracassos e sucessos de seus 

primeiros livros em Buenos Aires, ―exila-se‖ com a família na Europa, onde conhece 

pessoalmente Adolf Hitler (é a única em todo o livro a fazê-lo), que posará em uma foto 

com a filha dela em seus braços (e que também terá uma entrada no livro), numa cena 

que é descrita muito mais como um acontecimento da socialite portenha do que com um 

pacto de engajamento: 

 

En 1929, mientras el crac mundial obliga a Sebastián Mendiluce a retornar a 

la Argentina, Edelmira y sus hijos son presentados a Adolfo Hitler, quien 

cogerá a la pequeña Luz y dirá: ―Es sin duda una niña maravillosa.‖ Se hacen 

fotos. El futuro Führer del Reich causa en la poetisa argentina una gran 

impresión. Antes de despedirse le regala algunos de sus libros y un ejemplar 

de lujo del Martín Fierro, obsequios que Hitler agradece calurosamente 

obligándola a improvisar una traducción al alemán allí mismo, cosa que no 

sin dificultad consiguen entre Edelmira y Carozzone. Hitler se muestra 

complacido. Son versos rotundos y que apuntan para el futuro. Edelmira, 

feliz, le pide consejo sobre la escuela más apropiada para sus hijos mayores. 

Hitler sugiere un internado suizo, aunque apostilla que la mejor escuela es la 

vida. Al terminar la entrevista, tanto Edelmira como Carozzone se confesarán 

hitlerianos convencidos (LNA, p.16).  
 

                                                           
69 Há algo aqui da dimensão da piada preconceituosa: uma anedota a qual ninguém espera levar às 

últimas conseqüências, que não é feita para ser levada a sério, mas que serve apenas para reforçar os laços 

sociais de certo grupo. Longe de mero dado social marginal, deveríamos entender tais chistes numa 

esteira freudiana, isto é, como demonstração de que o racismo, o sexismo e outras formas de violência 

social estão na base constitutiva dos modos de sociabilidade de certos grupos.  Ao mesmo tempo, é por 

ficcionalizar a ofensa (―é apenas uma piada‖) que se autoriza a liberdade de enunciá-las. Algo semelhante 

propõe a literatura descrita no livro do Bolaño: por ser ficcional, por ser arte, é que se está autorizado a 

empregá-las indistintamente, como prova de liberdade dessa mesma comunidade discursiva literária. É 

nesse ponto em que se retroalimentam a ―normalidade‖ e a sociopatia, entre a linguagem fática que serve 

de ―cola‖ para certos grupos e a linguagem instrumenal massificadora (ZIZEK, 2010 p.22). Cabe 

assinalar ainda como Bolaño empregará essa função de cumplicidade da piada infame em 2666, com as 

anedotas machistas contadas pelos detetives que investigam as mortes das mulheres de Sonora (p.689-

692).  



133 

 

Do mesmo modo, líderes de torcida organizada, figuras religiosas, filósofos, 

acadêmicos, criminosos, entre outros, também se apropriam de alguma ideologia 

totalitária, como estratégia de inserção cultural cosmopolita. Não há dúvida que muitos 

desses personagens constroem suas pequenas reputações juntos a instituições que 

tiveram um papel marcante nas histórias dos governos totalitários do século XX. Porém, 

lembremos que Bolaño sempre joga com diferenças mínimas, com aproximações que 

não atuam no nível da equivalência paródica, mas como induções ao engano do pré-

concebido, que quer fazer recair toda a perfídia do livro sobre o qualificativo ―nazi‖, 

quando esse trabalha a partir de todo o sintagma que o título traz – a literatura nazista na 

América –, inclusive porque esse atua mesmo quando em paradoxo ou em contrassenso. 

Tal enfoque também fica explícito na definição dada por Bolaño a esse livro, em que se 

trata ―de la miseria y de la soberanía de la práctica literaria‖ (EP, p.20). Assim, a 

inserção do nazismo como um dos eixos possíveis de uma tradição americana visa mais 

apontar o modo de funcionamento do sistema literário tal como se formula nessas 

condições (na busca por suas condições próprias) do que exibir uma anomalia 

parasitária, ainda que o interesse de utilizar tal qualitativo seja justamente atrair a 

atenção para até onde poderia chegar essa disposição de se fundar, manter e legitimar 

um sistema literário securitário a todo o custo. Há aqui uma arquitetura em 

planejamento de um tipo de soberania que não apenas se espelha simplesmente na 

soberania do Estado, mas que logra armar seu mecanismo desde a literatura, para a 

literatura, como o próprio da literatura, confundindo-se com a ideia de autonomia.  

Assim, o que confere o projeto que conduz à literatura descrita nesse livro é 

menos o seu uso como meio para a divulgação de ideologias autoritárias, do que as 

pretensões que os autores têm de usufruí-la enquanto lugar de legitimação discursiva e 

social. Aqui, por menos evidente que isso possa parecer, não é a literatura que serve à 

ideologia nazifascista: são os escritores que se apropriam dela como estratégia para 

ascender aos privilégios do campo literário e mesmo para criá-lo ou mantê-lo. Não 

importa se tal filiação entra em contradição com outras, já que funcionam como 

capitalização de valores culturais ou, ainda, como um duplo investimento, caso o outro 

falhe. É como se a descrição do campo cultural de Bourdieu enquanto espaço formado e 

mantido por agentes em busca de acúmulo de capital simbólico (1996, p. 250) fosse 

assumida e incorporada cinicamente, justificada em nome da autonomização e da 

soberania dessa esfera social. De fato, a construção e legitimação do campo artístico 
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parecem convertidas em um imperativo categórico para esses autores – como 

necessidade que possibilita ao mesmo tempo em que justifica a desmedida de suas ações 

e relações. Talvez seja nesse sentido que Bolaño, em uma entrevista para o programa 

Off the Record de Chile (1998), coloque esse livro na categoria de narrativas morais: 

―La literatura nazi es una novela moral, sobre la moralidad, sobre la ética, sobre la 

práctica de la ética, o mejor dicho, sobre la práctica de la moral‖.
70

 Isto é, a 

exemplaridade dos modos de construção social da figura do ―artista‖ e do lugar desde 

onde se produz o texto literário acaba se convertendo em um modelo (um modelo de 

não-normatividade) em torno do qual giram condutas perversas. Em nome das regras do 

jogo – das regras das artes –, e em sua defesa e proteção, pois sempre se apresentam 

como ameaçadas ou nunca suficientemente concretizados, como algo a ser recuperado 

ou reparado, ao mesmo tempo em que já se fala desde esse lugar. É essa relação entre 

moral e perversão – próprias de um lugar que se constitui para além das esferas de 

normatividade de conduta – que parece dar o nó da questão aqui. 

Apesar disso, não se pode limitar La literatura nazi como uma crítica à natureza 

autoritária dos mecanismos de valoração dos textos literários (questões de cânone, de 

univocidade da história da literatura, do poder da crítica literária, sistemas de acúmulo 

de capital cultural, etc.), limitando-o a uma reivindicação pela multiplicidade de padrões 

de legitimidade e de representatividades estéticas  – o que seria estranho, já que o livro 

apresenta tal pluralismo, ou uma certa versão dele. Que tais práticas façam parte do 

problema e inclusive da estrutura do livro, a começar pelo suporte enciclopédico, não há 

dúvida.
71

 No entanto, esse texto impõe um problema formal (sobre aquilo que seria 

formal) e enunciativo (as implicações sobre um discurso que se produz e circula num 

determinado espaço estratégico) que deflagra um questionamento sobre a pertinência, 

inclusive ética, da prática literária. 

Tal como não parece haver um vínculo necessário e intensivo entre os autores e 

a ideologia a qual eles se filiam, do mesmo modo, tais como descritas no livro, suas 

estéticas não são tidas como ―formalmente conservadoras‖, ao menos não como os 

símiles dos paradigmas mais imediatos, isto é, aquele classicismo emulado em valores 

                                                           
70

 É preciso lembrar que a epígrafe do livro é retirada de ninguém menos que Augusto Monterroso, talvez 

o maior escritor de ―fábulas‖ – o formato narrativo moral por excelência – na América Latina do século 

XX.    
71 

Para algumas leituras que se detém nessa potencialidade crítica de La literatura nazi e de Nocturno de 

Chile, cf. ―Todos somos monstruos‖ de Álvaro Bisama (ESPINOSA, 2003) e ―Ficción de futuro y lucha 

por el canon en la narrativa de Roberto Bolaño‖ de Celina Manzoni (SÓLDAN & PATRIAU, 2008). 
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cristãos que se tornou a estética oficial do Reich, ou ainda, o experimentalismo 

vanguardista empreendido pelo futurismo italiano, e que está associado ao fascismo de 

Mussolini (cf. MICHAUD, 2009).   

Existe uma pluralidade de invenções artísticas que passa por gêneros e 

intervenções textuais de todo o tipo: performances, ensaios de cunho filosófico, 

narrativas criptográficas e laboratórios de escrita potencial (ao estilo Oulipo), contos 

policiais, poesia aérea, instalações, exercícios surrealistas, uso de heterônimos, ficção 

científica, romances históricos, autobiografias, literatura beat, etc. A enciclopédia 

sequer aponta tais escritos como carentes de qualidades estéticas – longe disso. Às 

vezes, a retórica ―neutra‖ sustentada na maior parte do livro dá lugar a breves 

interpolações de entusiasmo sobre as peças literárias descritas ali, e mesmo defesas da 

―boa fé‖ de seus autores enquanto artistas, o que certamente complexifica ainda mais o 

problema. Como dirá Bibiano, um dos grandes companheiros literários de Belano, sobre 

o projeto de escrever uma antologia da literatura nazista das Américas: 

  

Un libro magno decía cuando lo iba a buscar a la salida de la zapatería, que 

cubrirá todas las manifestaciones de la literatura nazi en nuestro continente, 

desde Canadá (en donde los quebequeses podían dar mucho juego) hasta 

Chile, en donde seguramente iba a encontrar tendencias para todos los gustos 

(ED, p. 52) 

  

A estratégia de múltiplas filiações também tem sua contrapartida (ou vice e versa) 

na apropriação de procedimentos estéticos variados que se instala como prática de 

produção de texto desses escritores. Um dos grandes exemplos se encontra no verbete 

dedicado à Revista Literaria del Hemisferio Sur, dirigida pelos pinochistas Ezequiel 

Arancibia e Juan Herring Lazo. O processo escritural que a dupla desenvolveu é 

descrito da seguinte maneira: 

 
No desdeñaron, como los germanistas de Pensamiento e Historia, a Pablo 

Neruda y a Pablo de Rokha, de quien estudiaron metódicamente su verso 

libre, largo, de respiración poderosa y a quienes pusieron en numerosas 

ocasiones como ejemplos de poesía combativa: sólo había que cambiar 

algunos nombres, Mussolini en vez de Stalin, Stalin en vez de Trotski, 

reajustar ligeramente adjetivos, variar sustantivos y ya estaba preparado el 

modelo ideal de poema panfleto que por necesaria higiene histórica 

preconizaron pero al que nunca, por otra parte, entronizaron en el sitial más 

elevado de la expresión poética. Execraron, en cambio, de la poesía de 

Nicanor Parra y Enrique Lihn por considerarla hueca y decadente, despiadada 

y desesperanzada. (LNA, p. 237-238).   
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Seria então tentador partir daí para novamente nos encontrarmos com a 

equalização ―totalitária‖, em que bastam algumas pequenas mudanças, umas trocas de 

nomes, para que um poema de ode ao comunismo torne-se um sobre o nazismo. Ou 

ainda, assumir essa broma como um exemplo de que La literatura nazi não passa de 

uma paródia de inimigos pessoais, como no caso bastante difundido (por Bolaño) de seu 

repudio a Pablo Neruda – ainda que o destaque para o papel do ―verso livre‖ tal como 

apontado no trecho anterior mereceria uma análise detida dentro desse conflito. 

Entretanto, tal derivação seria possível se destacássemos esse exemplo de outros, 

numerosos e muito mais problemáticos.  

A dificuldade aparece quando os autores apropriados ou mesmo plagiados, 

implícita ou explicitamente, são Jorge Luis Borges e Philip K. Dick (Harry Sibelius); 

Franz Kafka e Georges Perec (Ernesto Pérez Máson); Edgar Allan Poe (o já 

mencionado caso de Edelmira) e outros – todos declaradamente admirados por Bolaño. 

Talvez o autor que encarna esse procedimento de maneira mais sistemática seja o 

haitiano Max Mirebalais. A construção de seu projeto estético está baseada em um 

método de criação de heterônimos – que vai desde um profundo defensor da cultura 

vodu caribenha até um nazista que produz uma apologia tanto da raça ariana como da 

raça masai, ―a partes iguales‖ (LNA, p.140) –, vendo nessa tentativa de encenar e 

conciliar esses posicionamentos antitéticos uma espécie de apoteose imaginativa, uma 

proposta ―utópica‖ cujo interesse se dá justamente como exercício de potência ficcional, 

do qual se depreende, como consequência, um logro institucional, que lhe permite 

circular pelos diversos círculos literários, desde os mais conservadores até os mais 

engajados com o movimento Negritude. 

Nesse sentido, aliás, será Mirebalais quem exibirá, de maneira mais aberta, a 

expectativa dos escritores de La literatura nazi como um todo: 

 

No cabe duda que desde el primer momento quiso formar parte de ese 

mundo. Pronto comprendió que solo existían dos maneras de acceder a él: 

mediante la violencia abierta, que no venía, al caso pues era un hombre 

apacible y nervioso al que repugnaba hasta la vista de la sangre, o mediante 

la literatura, que es una forma de violencia soterrada y que concede 

respetabilidad y en ciertos países jóvenes y sensibles es uno de los disfraces 

de la escala social (LNA, 137-8). 

 

Mas o método de Mirebalais nos informa muito mais do que o desejo de 

inserção que nutre o rol de autores apresentados pelo livro. Pois é justamente essa 
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técnica de ressignificação de obras literárias alheias – como artifício literário, onde essa 

reinscrição se autoriza e se torna possível – que nos permite entender qual papel o 

nazismo cumpre na economia geral das produções desses escritores. 

Para isso, é preciso entender como trabalham os dois níveis de formulação do 

método literário de Mirebalais. O primeiro, a criação de heterônimos, é uma estratégia 

capaz de fornecer ―enunciadores‖ convenientes a cada um dos pólos envolvidos nas 

discussões referentes à situação política e cultural caribenha – e, mais que isso, é capaz 

de fazê-los encenar disputas, discussões e, por fim, reconciliações.  

 

Los años de relegamiento fueron también años de estudio. Creció la obra 

poética de Mirebalais, creció la de Kasimir, la de Von Hauptmann y la de Le 

Gueule. Los poetas se hicieron más profundos, las diferencias entre los cuatro 

quedaron marcadas con claridad (Von Hauptmann como el cantor de la raza 

aria, un nazi mulato a ultranza; Le Gueule como el hombre pragmático por 

excelencia, duro y pro militar; Mirebalais como lírico, el patriota que 

levantaba los espectros de Toussaint L'Overture, Dessalines y Christophe; 

Kasimir, por el contrario, como el paisajista de la negritud y el país natal, el 

bardo de África y de los tam-tam). También sus semejanzas: todos amaban 

apasionadamente Haití y el orden y la familia. En materia de religión habían 

puntos de discordia: mientras Le Gueule y Mirebalais eran católicos y 

bastante tolerantes, Kasimir practicaba el rito vudú y Von Hauptmann era 

vagamente protestante e intolerante. Los hizo pelearse (sobre todo a Von 

Hauptmann y a Le Gueule, que eran dos gallitos) y los hizo reconciliarse. Se 

entrevistaron mutuamente.  El Monitor publicó alguna de estas entrevistas 

(LNA, p.142).   

 

É fácil entender porque Mirebalais e suas variações autorais possuem um 

capítulo inteiro para si: juntos funcionam quase como uma versão em miniatura da 

própria La literatura nazi en América. Por isso, ―no es descabellado pensar que tal vez 

Mirebalais soñó alguna noche de inspiración y ambición con formar él solo la poesía 

haitiana contemporánea‖ (LNA, p. 84-85), desejo que está sem dúvida ligado à 

proposta de ―agotar todas las expresiones de la negritud‖ (p.142).  

Mas a elaboração de heterônimos em Mirebalais está conectada a outro 

procedimento desenvolvido ao longo de sua vida: a conscientização progressiva de que 

o seu sucesso é diretamente proporcional ao desconhecimento dos poetas apropriados 

pelos círculos literários haitianos. Mirabalais empreende então a captação e assimilação 

extensiva de poéticas alheias, de autores de outros territórios periféricos, também ex-

colônias, para constituir sua própria obra. 

 O primeiro paradoxo é que o sucesso de Mirabalais se fundamenta no 

reconhecimento, por parte de seus leitores, das reivindicações de luta anticolonial em 
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textos produzidos em territórios e situações bastante distintas, ao mesmo tempo em que, 

para possibilitar sua carreira literária, esse reconhecimento deve presumir um 

desconhecimento no Haiti de que tais obras e autores, tão marginais como próprios 

haitianos, para que não se desconfie de que são cópias. Dessa forma, a obra de 

Mirabalais se sustenta na marginalidade e na marginalização (da margem pela margem, 

inclusive), na administração entre o reconhecido e o periférico. Pois a lição desprendida 

por Mirebalais com as críticas que recebeu na sua juventude – a de que sua poesia se 

parecia demasiado com a de Aimé Cesaire – é a de que o objeto de assimilação deveria 

passar despercebido, fundando-se e propagando algum tipo de esquecimento 

disseminado, sem que, no entanto, deixasse de evocar e registrar uma linha de 

reivindicações reconhecidas como ―justas‖. E, se falamos das complicações de uma 

generalização daquilo que é da ordem da ―violência‖, podemos também apontar, nesse 

procedimento de Mirabalais, o desastre da generalidade que se coloca através de uma 

assimilação de tudo aquilo que se coloca como ―justo‖.  

A dificuldade não é apenas entender o porquê da tentativa de Mirebalais de 

conciliar negritude e nazismo – algo que inicialmente podemos atribuir à nossa hipótese 

de diferentes investimentos de capital cultural, diretamente proporcional ao número de 

heterônimos que esse autor cria, ou ainda, como ele mesmo a vê, como desafio textual, 

exercício de imaginação com grande valor ficcional –, mas que consiga, com algum 

sucesso, se apoderar de obras cujo fundamento é justamente a luta anticolonial e 

antiracista, escrita por autores que, na maior parte, foram engajados na luta e/ou vítimas 

no processo de independência e pós-independência de seus países durante a segunda 

metade do século XX, conseguindo sustentar ou inverter seus sentidos dependendo do 

heterônimo ao qual é atribuído. Assim Mirabalais toma e distorce as produções de 

escritores tais como Edouard Glissant da Martinica, Léopold-Sédar Senghor do Senegal 

(que esteve preso nos campos de concentração nazistas do norte da África), Fodéba 

Keïta da Guiné (preso, torturado e morto no campo de concentração Boiro), Lucien 

Lemoine do Haiti, mas refugiado no Senegal, devido a ameaças sofridas do regime de 

Jean-Claude Duvalier – para citar apenas alguns exemplos.  

É nesse ponto que a construção de um campo legitimado a todo o custo esbarra, 

de maneira mais crassa, numa questão sobre o que é da ordem da forma literária, da 

literatura. 
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Devemos entender o que acontece quando os dois processos empregados por 

Mirabalais funcionam concomitantemente: o conceito de ―plágio‖ aqui descrito (e que 

terá semelhanças com aquele utilizado por Bolaño em outras instâncias) não se resume à 

mera cópia, mas se estabelece por um longo e complexo processo, que se inicia com a 

atribuição a outro enunciador, disponibilizado entre os heterônimos criados e pelo 

cenário distinto nos quais esses se inserem (com toda a reelaboração escritural que se 

desprende disso). Faz sentido que nem mesmo os autores dos poemas plagiados se deem 

conta do que aconteceu: afinal, os textos de fato não são os mesmos. Há talvez, em 

Mirebalais, uma dimensão mordaz e cínica – mas também ansiosa por reconhecimento – 

que consistisse não em atacar aqueles que criticaram sua primeira poesia (René 

Philoctète, Félix Morisseau-Leroy e Serge Legagneur, fundadores do grupo Haïti-

Littéraire, são justamente alguns dos primeiros a serem plagiados), mas em instalar um 

ponto de indistinção em todo o processo, pela ressignificação dos elementos 

empenhados de suas obras, exibindo-os pela boca de um agente opressor, de um inimigo 

político (e que aqui é colocado como alguém que partilha um projeto similar, 

envolvendo também a questão da ―raça‖ e de ―justiça‖, alguém com quem se pode 

inclusive estabelecer uma relação de complementaridade) contra o qual esses 

movimentos artísticos lutam.
72

 O problema aqui não é tanto a ambiguidade – e sempre 

devemos nos perguntar se há um lugar onde ela não atua –, mas na disposição atribuída 

ao campo discursivo literário como lugar próprio e autorizado para tais experiências 

como simples ficções e demonstrações do poderio imaginativo dela.   

Essa observação, dentro de nossa problemática, possui grandes consequências 

em sua simplicidade, pois parece que aqui se interpõe uma dissociação paradoxal entre 

as estruturas e os conteúdos ―imanentes‖ dos poemas e o fato deles serem apropriados e 

inseridos dentro de um projeto literário que busca conciliar duas práticas de mobilização 

do político e do estético completamente antagônicas, sob a rubrica genérica da ―raça‖ e 

da ―justiça‖. Afinal, como é possível passar da tensão e do combate para a 

harmonização absolutamente contraditória? A confiança sobre a forma como garantia da 

eficácia escritural na qual se sustenta o texto, pelo texto, que garante imanentemente sua 

                                                           

72
  Por exemplo, já em Os condenados da terra, Frantz Fanon (2010) aponta o processo de apropriação do 

discurso desenvolvido pelos movimentos negritude como modo de legitimação da intelectualidade 

desenvolvida a partir do pequeno grupo de negros que ascende a classe alta – e, por conseguinte, ao 

aparato de manutenção da situação social geral – nos países africanos em processo de descolonização 

durante os anos 1960. 
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performatividade, começa a afundar aqui – e a tentativa de repará-la, impondo-a como 

força, buscando torná-la infinitamente eficaz só levará ao desastre. O risco passa a ser 

categoria ética em Bolaño e a responsabilidade textual uma questão que se abre como 

debate infinito de textos, entre textos.  

 

2.6 Formas históricas e historicidade da forma 

 

Tudo isso dito, a ―literatura nazi‖ aqui descrita parece guardar, a princípio, pouca 

similaridade com a ―estetização da política‖ da Alemanha dos anos 1930-40, tal como 

formulada por Walter Benjamin: não estamos no campo da técnica voltada para a 

reprodução em massa das massas, em que elas vêem seu rosto devolvido por aparelhos 

de filmagem e gravação, e cuja consequência final seria a guerra total, a autodestruição 

(2008, p. 192-194).
73

 Estaríamos mais próximos de traçar um paralelo se 

descrevêssemos o livro de Bolaño como uma versão simetricamente invertida da 

coleção Guerra e guerreiros, dirigida por Ernst Jünger, tal como resenhada pelo mesmo 

Benjamin (―Teorias do fascismo alemão‖), em que todo o discurso sobre a nobreza da 

luta e da coragem como instância de reparação das relações entre o homem e a natureza 

fosse substituído por outro, em que disposições de autopreservação e conforto são 

fundamentados numa covardia histérica em busca de um lugar apropriado – 

neutralizado – para fantasias privativas (fantasias que envolvem, muitas vezes, atos de 

coragem). 

A aporia na qual nos encontramos aqui é muito similar àquela com que se depara 

o filósofo esloveno Slavoj Žižek durante uma análise do conto ―Josefina, a cantora, ou o 

povo dos camundongos‖ de Franz Kafka.  Afinal, é possível isolar elementos estruturais 

que possamos a identificar como ―protonazistas‖ ou imanentemente nazistas? A 

resposta de Žižek é não. Mais que isso: a tentativa de fazê-lo seria, ela mesma, 

ideológica. Isso porque tal empreendimento tentaria apagar a tensão existente em toda 
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 Talvez pudéssemos ver em Hoffman/Wieder, em sua arte aérea espetacular, algum processo desse tipo. 

Porém, mesmo aqui, a constituição de uma ―massa‖ está fora do horizonte, dando lugar a um tipo de 

apresentação destinada aos escolhidos (ou aqueles que o reconhecem como o escolhido da nova arte 

chilena), num processo messiânico não do tipo benjaminiano, mas mais próximo do pascaliano, em que a 

graça é restrita, individual e pré-destinada. Como o próprio poeta-aviador diz: ―Uno por uno, señores, el 

arte de Chile no admite aglomeraciones‖ (ED, p.93).   
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elaboração discursiva não só com a estrutura em que se rearranja, mas como os 

processos de enunciação pelos quais ela está marcada.
74

 Desse modo, 

 

Nenhum dos elementos ―protofascistas‖ é per se fascista, o que os torna 

―fascista‖ é apenas sua articulação específica – ou, para colocá-lo nos termos 

de Stephen Jay Gould, todos esses elementos são ―ex-apted‖ pelo fascismo. 

Em outras palavras, não há ―fascismo avant la lettre‖, porque é a própria 

letra (a nomeação) que cria, a partir de um feixe de elementos, o fascismo 

propriamente dito (ŽIŽEK, 2010b, p. 147).  

 

Assim, assumir que objetos, métodos, suportes e técnicas pertencem de antemão 

a uma ideologia é, numa conclusão que parece paradoxal, colocá-lo num plano de 

neutralidade e de interdição, de sacralidade mesmo que diabólica, quando o movimento 

crítico necessário é o de reinseri-lo como zona de conflitos e de riscos. Afinal, a própria 

arquitetura social visionada pelo nazismo envolvia a ―recuperação‖, por meio da 

destruição de todo a ―impureza‖, dos elementos atribuídos como ―próprios‖ à ―raça 

ariana‖– coragem, força, disciplina, comunidade, liberdade (BADIOU, 2007).
75

 A 

nomeação aqui não apenas articula os elementos que são apropriados sob esse nome, 

mas, nesse caso, busca o monopólio de sua propriedade através de uma generalidade 

nunca definida, mas ao mesmo tempo futura e presente; restrita, mas apresentada como 

universal; uma promessa de diferença que se revela como uma identidade já posta e 

excludente.  

Portanto, não se trata aqui de reclamar pela recuperação de um contexto 

originário, mas de lembrar que qualquer discurso está perpassado por forças de tensão e 

contraforças de neutralização. O gesto de apropriação (ou ex-aptação, como quer o 
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 Para oferecer um outro argumento, desta vez foucaultiano, para corroborar a tese de Zizek: a tentativa 

de isolar elementos de identificação prévia da ―perversão social‖ não é o sonho de qualquer instituição de 

internação psiquiátrica?   
75

 É aqui onde se instaura a diferença entre a apropriação da noção de ―raça‖ pelos nazistas e pelos 

membros do movimento negritude e outros dele devedores. Enquanto o primeiro é a busca de uma 

essência e de um monopólio de atributos, o outro é a refutação daquilo que lhes foi atribuído como algo 

prévio, transformando a marca de sua própria opressão em operação de desentendimento político. 

Enquanto um caminha para a zona de certeza de uma instauração pura, o outro, em sua dessimetria, busca 

desarticular radicalmente o ―próprio‖ na economia desses nomes (que uma força opressora coloca para si 

mesma e para o outro). Em resumo: é desde a dissimetria entre essas posições que se busca abrir o abismo 

de suas disposições, entre a de um poder que busca instaurar continuamente um estado de seguridade por 

um processo contínuo de capitalização e neutralização, estabelecendo disponibilidades e propriedades, e o 

de uma tentativa de buscar colocar em jogo essa partilha, pondo a prova esses lugares e seu próprio lugar, 

a partir daquilo que está impropriamente atribuído a todos, repartindo-os. A violência de Mirabalais está 

justamente em confundir essas duas apropriações como consequência de um projeto que busca colocar 

um lugar discursivo e enunciativo (a literatura) em que toda a in-apropriação se coloca como apropriada.  
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vocabulário empreendido por Žižek, retirado da teoria da diferenciação das espécies)
76

 é 

apenas uma das estratégias que torna possível tanto renovar a economia desses conflitos 

como administrá-las enquanto conciliações. Assim seria preciso se perguntar sobre onde 

se localiza a diferença entre aquilo que Mirebalais e outros escritores de La literatura 

nazi fazem e o que os livros de Roberto Bolaño e Jorge Luis Borges (a quem ele, não 

por acaso, evoca tanta vezes aqui) empreendem, já que todos eles empregam 

abertamente tal tática de uso e ressignificação de textos alheios. A resposta, poderíamos 

adiantar sucintamente, está entre a determinação de propriedades, daquilo que é próprio 

e apropriável, e o gesto de demonstração de um conflito, trazendo o dissenso para o 

campo escritural, e reapresentando-o como parte do comum, já que não é propriedade 

de ninguém (seja pessoa, grupo, instituição ou mesmo prática textual). 

La literatura nazi en América emprega essa lógica de apropriação, ainda que em 

sentido trocado, apresentando apossamentos e capitalizações de ―segundo grau‖, por 

assim dizer: é o próprio nome ―nazismo‖ que é ―ex-aptado‖ aqui para exercer uma 

função que está deslocada daquela que desempenhou primeiramente na Alemanha de 

Hitler, numa tentativa de empreender valores, vínculos e poderes que legitimassem o 

campo literário ali composto. Por isso, o qualitativo ―nazista‖ (ou o do outro discurso 

autoritário em questão) aparece muito mais vinculado a essas produções como um 

―material‖ e uma ―aliança‖ contingentes (permitindo, inclusive, imaginar um ―La 

literatura bolchevique en América”, como o autor mesmo cogita).
77

 Nesse sentido, o 
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 Esse termo, que surge do livro The Structure of Evolutionary Theory de Stephen Jay Gould, indica a 

apropriação de um elemento já existente para uma nova função dentro de uma estrutura biológica, 

diferente daquela desenvolvida a partir da seleção natural. O exemplo maior aqui – tanto biológico como 

arquitetônico – é o tímpano. Zizek dá a esse termo proporções mais amplas, principalmente dentro do 

campo político. Enquanto dispositivo escritural, essa noção poderia ser colocada como em parentesco 

com a de ―enxerto‖ de Derrida (1993). A diferença estaria na direção de forças do processo, se seriam 

centrípetas ou centrífugas, por assim dizer: enquanto o enxerto assinala os nós das heterogeneidades, dos 

transplantes (outra tradução para greffe) que se enlaçam a uma escritura (que são a própria escritura, dirá 

Derrida), assinalando um processo de remissão infinita, a ex-aptação pode ser vista como a marca dos 

processos de refuncionalização constante de elementos (tendo o traço como nível mais básico) aos quais 

se atribuía um uso e um lugar dentro de certos limites (que na verdade nunca se fecham), numa 

composição que nunca funciona da maneira esperada. De uma forma ou de outra, o que ambas indicam é 

a impossibilidade de enclausurar uma ―estrutura‖ (escritural, social, biológica, escritural-social-biológica) 

em termos de composição pura e essencialista ou como agrupamento funcional determinado e orgânico, 

seja ela arbórea ou rizomática.   
77

 Cf. Entrevista a Revista Lateral Nº40 (1998). Essa declaração se torna ainda mais interessante 

comparada a um aclaramento posterior, numa entrevista realizada por Patricio Pron (2000), sobre porque 

jamais escreveria tal livro: ―Por una razón obvia: para mí los bolcheviques no pueden ser comparados con 

los nazis‖. Por um lado, poderíamos dizer que imaginar esse mesmo rol de personagens (ou um similar) 

se apropriando dos elementos bolcheviques, comunistas, seja completamente possível, por outro, no nível 

do autor, repetir esse trabalho seria eticamente irresponsável porque se re-assinalaria a equalização 

perversa que tais personagens realizam ou estão dispostos a realizar. Em outras palavras, ao invés de 
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problema proposto por Bolaño neste livro aponta para um entendimento da noção de 

forma literária que não esteja reduzida ao suporte trabalhado no texto em questão,
78

 

justamente porque esse suporte – assim como os lugares discursivos que o vão 

marcando – não é mais visto como transparência, como um receptáculo vazio, mas 

como algo constituído e posto em jogo por tensões constantes. Isto é: não há uma 

―forma nazista‖ independente (própria e apropriada) das redes de condições 

enunciativas e discursivas que se dão dentro da especificidade histórica em que essa se 

localiza. As características e técnicas normalmente associadas à arte e à 

espetacularização produzidas por essa ideologia – disciplina, culto ao corpo, modelos 

classicistas, exaltação da coragem, grandes exibições esportiva, etc. – podem produzir 

associações completamente diversas em contextos e momentos diferentes, não podendo 

restringi-lo a uma ocasião particular em que a política se estetizou, algo também 

apontado por Jacques Rancière, a partir de uma crítica a Walter Benjamin.
79

 Para 

Rancière, a noção de ―estetização da política‖ não pode ser restringida ao uso que dela 

fez o nazifascismo (o que não quer dizer que ali não haja uma especificidade de tal uso, 

obviamente), já que toda a formação social estabelece um recorte e uma distribuição de 

tempos, espaços e valores, além de uma apresentação, ―espetacular‖, daquilo que é da 

ordem da política definidora de tais partilhas. Inversamente, existe uma ―política da 

estética‖ capaz de intervir no modo como tais rearranjos estão feitos, questionando e 

                                                                                                                                                                          
realizar o conflito entre o que se passa no nível do enunciado com o da enunciação, como ocorre em La 

literatura nazi, a realização (e não a proposição) desse outro projeto acabaria por conciliá-las.   
78

  Marcos Siscar (2010), no ensaio ―Poetas a beira de uma crise de versos‖, realiza uma intervenção 

produtiva sobre a problemática da forma e do suporte na poesia brasileira (mas que me parece igualmente 

válida para a produção latino-americana recente).  
79

 Apesar de essa crítica ser constantemente elaborada por Rancière, inclusive em A partilha do sensível 

ou em Políticas da escrita, talvez sua formulação mais direta esteja numa entrevista concedida a revista 

brasileira Cult, nº 139 (2010): ―A estética e a política são maneiras de organizar o sensível: de dar a 

entender, de dar a ver, de construir a visibilidade e a inteligibilidade dos acontecimentos. Para mim, é um 

dado permanente. É diferente da ideia benjaminiana de que o exercício do poder teria se estetizado num 

momento específico. Benjamin é sensível às formas e manifestações do Terceiro Reich, mas é preciso 

dizer que o poder sempre funcionou com manifestações espetaculares, seja na Grécia clássica, seja nas 

monarquias modernas [...] Por exemplo, o nazismo, que é usado frequentemente como exemplo de 

política estetizada, na verdade também recuperou a estética de seu tempo. Pense nas demostrações dos 

grupos de ginástica em Praga nos anos 1930. Eram associações apolíticas ou absolutamente democráticas, 

com a mesma estética que encontramos no nazismo. Para mim, é preciso tomar distância da ideia de um 

momento totalitário da história marcado especialmente pela estetização política, como se pudéssemos 

inscrever isso num momento de anti-história das formas estéticas da política e das formas de 

espetacularização do poder‖. Entretanto, como a própria obra de Rancière demonstra, essa crítica a 

Benjamin se presta a ser lida como uma proposição para uma releitura radicalizadora das relações entre 

estética e política, entre técnica e forma a partir de certos pontos levantados em ―A obra de arte na era de 

sua reprodutibilidade técnica‖ e outros ensaios, expandindo os circuitos de produção e circulação nos 

quais ele estava envolvido de forma combativa para contribuir em seu entendimento.     
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pondo à prova aquilo que é da ordem do sensível, do visível e do dizível – e sob quais 

condições esses modos de ser e de fazer são possíveis (2009, p.16-17). Por isso, a 

inversão da conclusão de Rancière também é verdadeira: não há uma característica ou 

uma ―forma‖ prévia e permanente (ou, simplesmente, metafísica), infinitamente 

inapropriável, daquilo que pode ser considerado ―anti-ideológico‖, já que isso 

significaria imediatamente passar ao seu oposto: a sacralidade, o mais alto grau de 

propriedade metafísica. São as noções correlatas de próprio, propriedade e apropriado 

que necessitam ser suspensas para que outras modalidades de relação e de existências 

possam vir a surgir.  

Assim, não apenas as articulações específicas hegemônicas de determinados 

tempo, lugar e estrutura social pesam para entender como certo ato discursivo intervém 

em certa situação, mas também se torna fundamental levar em consideração a posição 

que os campos discursivos (literário, político, jornalístico, científico, filosófico, 

documental, testemunhal, etc.) ao qual tal ato está vinculado (lembrando que este 

vínculo nunca é puro, mas sempre pode ser deslocado, multiplicado, reinterpretado, re-

apropriado) ocupam na partilha geral do sensível, na economia geral dos discursos.     

Em suma: trata-se não só de historicizar a forma, mas também o conceito 

atribuído à noção de ―forma‖, de modo a pensar como ela se articula com o lugar de 

enunciação em que se constitui e do qual participa, isto é, no nosso caso, o espaço que a 

―literatura‖ mesmo ocupa ou reivindica-se que ela ocupe (lugar que jamais podemos 

descrever ou determinar exaustivamente, como contexto) na economia geral dos 

discursos. Nos termos de Rancière (2009): é preciso estar atento ao lugar que uma 

partilha do sensível, apresentada por certa estética da política (mas também reclamada 

por certa política da estética), oferece à prática da politização da estética, isto é, àquilo 

que o teórico francês costuma chamar de regime estético das artes.    

 Essa preocupação, enquanto foco do livro de Bolaño, fica clara quando 

pensamos na distinção entre antologia e enciclopédia. Que La literatura nazi en 

América seja uma compilação de entradas biobibliográficas e não uma coletânea de 

textos de autoria desses autores nazistas (como propunha o projeto inicial de Bibiano 

em Estrella distante, p. 52) não é um fator menor. Em Bolaño, a exposição de uma obra 

de arte que confia na força pura da mensagem ou na evidência daquilo que está em jogo 

(com relação ao nazismo, nesse caso) acaba, sem levar em consideração as condições de 

enunciação oferecidas, inevitavelmente em desastre. Contra essa confiança, Bolaño 
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empregará a estratégia de tematizar continuamente as condições que envolvem os 

trabalhos artísticos e os livros que aparecem ao longo de sua prosa.  

O que está em jogo aqui são justamente os mecanismos envolvidos na captação 

de ideologias como essa no sistema literário americano, e como sua escrita busca 

responder a esse jogo indesejável que ele formaliza como o surgimento de uma 

―tradição‖. Aquilo que poderia ser visto como uma apropriação irresponsável do 

nazismo, de uma equiparação rasteira entre esse e as ditaduras latino-americanas, por 

exemplo, é na verdade um livro sobre a irresponsabilidade decorrente de um sistema 

literário cujas exigências e declinações para justificar o trabalho com a linguagem 

geram, como compensação, vínculos de todos os tipos, inclusive os mais infames. 

Mais que uma forma nazista, estamos diante de um nazismo pró-forma, em que a 

tomada de discursos autoritários (e também outros discursos) se dá em defesa de certa 

ideia de forma, de uma forma que assegure as posições dos discursos, especialmente o 

estético.     

Um exemplo histórico maior dessa dinâmica de apropriações e neutralizações 

dentro do campo da estética está elaborado justamente em um ensaio de cunho 

benjaminiano, escrito desde uma posição histórica a qual Benjamin não teve acesso: 

Guerra aérea e literatura, do escritor alemão W. G. Sebald. Mais precisamente em um 

texto anexado ao fim desse livro intitulado ―O escritor Alfred Andersch‖. Nele, lemos 

uma denúncia de todas as operações empreendidas por esse autor alemão, considerado 

um dos grandes representantes da literatura do pós-guerra em seu país, que, tal como os 

escritores de La literatura nazi (e, talvez, melhor que eles) soube negociar com todo o 

tipo de instâncias de poder em prol de seu projeto literário: casou-se com uma moça rica 

de família judaica, apenas para depois se separar dela quando surgem os expurgos 

nazistas (deixando-a, literalmente, à margem dos campos de concentração), podendo 

assim se aproximar dos círculos literários de prestigio do III Reich. Quando a Guerra 

termina, aponta os papéis de seu casamento como prova de que era uma vítima do 

regime, e acaba ganhando notoriedade como um escritor de resistência, capaz de expor 

o terrível passado pelo qual passou a Alemanha. O que é importante notar é que Alfred 

Andersch não necessitou, em nenhum momento, renunciar a qualquer uma de suas 

obras: todas elas ganhavam novas camadas de sentido dependendo dos contextos 

escriturais adequados forjados pelo escritor para elas. A sagacidade da análise de Sebald 

está em perceber que o veículo obsceno que move e autojustifica esses vínculos 
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múltiplos e oportunos está totalmente baseado na necessidade de Andersch de criar 

reiteradamente um lugar de segurança como condição prévia de toda produção artística. 

Assim, conclui Sebald: "Quando um autor moralmente compromissado reivindica o 

campo da estética como uma zona franca de valores, isso deveria fazer seus leitores 

pararem para pensar‖ (2011, p.133, tradução modificada).   

O interessante é que essa conferência suplementa não só a tese posta por Sebald 

no ensaio que o precede, ―Guerra aérea e literatura‖, como certos pontos da teoria 

benjaminiana, pois mostra que os processos de memória e esquecimento de uma 

experiência coletiva traumática (Benjamin se refere às trincheiras da Primeira Guerra; já 

Sebald sobre os bombardeios que dizimaram as cidades alemãs durante a Segunda 

Guerra) não se circunscrevem às possibilidades de exposição ou recalque, isto é, de 

―silenciamento‖, no sentido fraco dessa palavra.
80

 Mesmo a denúncia dos horrores de 

uma guerra pode estar direcionada a um processo de reconciliação política e 

capitalização simbólica literária – o que nos leva a pensar os lugares de enunciação 

oferecidos para tais empreendimentos, sendo que o campo discursivo artístico parece 

estar particularmente investido como ―próprio‖ a essas operações de demonstração e 

arquivamento de violência histórica.  

E não é isso que está em jogo no momento em que os governos ditatoriais se 

encerram e se inicia esse período que conhecemos como ―democracia‖? Bolaño tem o 

cuidado de inserir uma demonstração de como a atribuição daquilo que é próprio dentro 

das artes – e da relação com um passado de violência – opera uma colonização dessa 

história, assim como tais autores haviam, num primeiro momento, se apropriado dos 

elementos do nazismo enquanto ponto de inserção e fundamentação do campo literário. 

Esse processo que está conjugado com noções como liberdade de expressão, em toda a 

sua história de relações com a noção moderna de literatura, surge na legitimação final 
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 Creio que o ponto levantado aqui é razoavelmente diferente daquela velha crítica feita a esses dois 

autores em que se citam várias exceções aos diversos casos de ―silenciamento‖. O próprio Sebald 

descreve as numerosas respostas que recebeu à sua conferência ―Guerra aérea e literatura‖, oferecendo 

textos e narrativas que descreviam o terror dos bombardeios ingleses na Alemanha durante a Guerra. 

Como resposta geral (ainda que apresente comentários específicos a algumas dessas cartas) diz que a 

exceção confirma a regra, algo que nos parece, entretanto, insuficiente. De fato, tal como no caso de 

Spivak (2010), essas objeções não parecem levar em conta que o estatuto daquilo que é da ordem da 

―fala‖ está, ele próprio, posto em xeque aqui. Talvez a vantagem desse suplemento – esse mecanismo de 

apropriação e neutralização que proponho descrever neste trabalho – é que deixa mais claro que tal 

―silêncio‖ não é uma falta, mas uma armação que constitui, produz e perpassa todas as nossas condições 

escriturais. Que o processo de neutralização se apresente como possibilidade, nesse caso, de uma fala (ou 

como reivindicação e/ou demonstração de uma possibilidade dada – de que certo ato seja seguramente 

possível), parece só reforçar o argumento geral desses autores.  
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que sofre Willy Schürholz, que Bolaño coloca, não à toa, como sucessor de Ramirez 

Hoffmann.  

 

En 1985, su fama hasta entonces restringida a los vastos círculos pictórico-

literarios chilenos se ve catapultada, merced al apoyo de un grupo de 

empresarios chilenos y norteamericanos, a las más altas cumbres de la 

popularidad. Apoyado en un equipo de excavadoras rotura sobre el desierto 

de Atacama el plano del campo de concentración ideal: una imbricada red 

que seguida a ras de desierto semeja una ominosa sucesión de líneas rectas y 

que observada a vuelo de helicóptero o aeroplano se convierte en un juego 

grácil de líneas curvas. La parte literaria queda consignada con las cinco 

vocales grabadas a golpe de azada y azadón por el poeta en persona y 

esparcidas arbitrariamente sobre la costrosa superficie del terreno. El evento 

no tarda en ser la sensación del verano cultural chileno. (LNA, 63-64) 

 

Esse reposicionamento está igualmente presente em Mirebalais, ainda que de 

maneira mais ativa, quando ―recluido al ámbito de lo pintoresco (aun en una literatura, 

la oficial del régimen haitiano, en donde todo era, por lo menos, pintoresco) Mirebalais 

intentó un último asalto a la fama o a la respetabilidad‖ (LNA, p. 85). Nessa última 

fase, encarnada pelo heterônimo Jacques Artibonito, Mirebalais abandona as diatribes 

entre negritude e nazismo, assim como o suporte ―livro‖ e o discurso dito literário, para 

atuar na canção popular – num período em que essa é umas das manifestações político-

artísticas mais significativas contra os regimes autoritários e para a reivindicação do 

modelo democrático em diversas partes da América Latina.
81

 Talvez o que haja de mais 

estarrecedor nessa fase seja não o fato de Mirebalais estava recluso a ―uma pitoresca 

literatura oficial‖, mas que tenha a sensibilidade de perceber que essa não 

disponibilizará a fama e a respeitabilidade que deseja – que é preciso passar para uma 

posição ―anti-ideológica‖ determinada. A legitimação e a segurança aqui desejadas 

estão longe da exigência de reconhecimento oficial. Para entender o que ocorre é 

preciso começar a imaginar a existência de uma articulação perversa entre noções como 

―liberdade‖ e ―crítica‖ e modos de autolegitimação prévia do discurso estético.  

                                                           
81

 Obviamente, aqui há de se ter em vista a ambiguidade que toma conta da música popular nas décadas 

posteriores, principalmente com o processo de passagem para a democracia. No caso brasileiro, tal como 

descrito em ―Sepultura e a codificação do nacional no Heavy Metal brasileiro‖ de Idelber Alvelar (2011),  

exibe a degeneração da MPB dos anos 1980, em contraste com o movimento musical independente 

gerado em Minas Gerais, em que se recusa a identificação com noções de ―brasilidade‖ e ―identidade‖ 

conciliatória, difundido no período da passagem para a democracia. Entretanto, ―em defesa‖ de 

Mirabalais, lembremos que sua incursão na música popular remonta ao período ―heróico‖ de luta contra 

os governos militares. Artibonito seria então o precursor desse movimento de degeneração da música 

popular nas Américas.  
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Digamos então que a apropriação tal como aparece articulada em Willy 

Schürholz, Max Mirabalais e pelos outros autores de La literatura nazi (mas, em outro 

contexto, também a Alfred Andersch) está vinculada ao empenho de tornar tal operação 

própria e autojustificada – isto é, apropriada à literatura. Não tanto no sentido 

normativo-restritivo, buscando designar limites e regras para definir aquilo que 

concerne essa modalidade discursiva, mas em termos de vir a propósito, enquanto 

frentes de possibilidades e também de asseguração e legitimação. Assim, o nazismo ou 

qualquer outro discurso (o fascismo, as ditaduras militares, o regime comunista cubano, 

o movimento negritude, o cristianismo, a democracia, os grupos de contracultura, etc. – 

essa generalidade do investimento é a dimensão essencial do mecanismo que opera 

aqui) pode vir a oferecer tal logro, ao ser entendido como filiação temporária, como 

material ornamental ou como exibição crítica, dependendo do caso. O prodígio desses 

autores é que suas obras estão abertas àquilo que vem a propósito. Por isso, para eles 

parece apropriado que se construa uma literatura que funcione como uma máquina de 

apropriação, que a ela todos os materiais e técnicas estejam disponíveis previamente, e 

que essa disponibilidade esteja justificada de antemão, como aquilo que lhe é próprio, 

com toda a familiaridade e a segurança que uma propriedade – uma casa, um quarto, 

uma biblioteca – pode oferecer.  

Por isso, são os pares de articulação advindos das reivindicações por condições 

(nunca) suficientes – de segurança enunciativa e liberdade discursiva, de autonomia e 

soberania, de autoridade e legitimidade –, o que estabelece o fundamento da violência 

literária (―própria‖ à literatura) descrito em La literatura nazi.  

Apesar de ser estranho, são essas articulações que permitem o uso extravagante e 

pluralizado do nazismo por tais autores, que acaba sendo trabalhando a partir de uma 

enorme variedade de tipos de procedimento artístico empreendidos pelas correntes 

literárias do século XX, mesmo quando isso os faz recair em contradições que seriam 

intoleráveis dentro das estéticas ―oficiais‖. O que ocorre, no entanto, é que essas 

contradições nunca parecem operar, segundo a descrição oferecida a nós, em níveis 

estruturais, resultando numa espécie de mero figurino. Apesar do interesse criativo 

desses empreendimentos (Mirabalais, por exemplo, encara seu projeto de ser nazista 

sem abdicar de certo tipo de negritude uma questão estética, imaginativa), tais obras não 

são capazes de operar tensões formais (justamente por colocarem seu lugar de 

enunciação como próprio e apropriado), sejam elas estéticas ou políticas, mas, em seu 
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lugar (para garantir seu lugar), administram filiações múltiplas e indistintas. Mesmo nos 

autores que trabalham dentro das maiores incongruências ideológicas ou estéticas, tais 

disparidades não derivam em conflitos, mas em investimentos de capital cultural e em 

captação de objetos para manipulação estética. Desse modo, podemos ver na ―falta de 

consciência‖ de qualquer responsabilidade desse sistema literário, compensada por uma 

gama de relações associativas (além de algumas pequenas rixas pessoais, envolvidas 

pelo gosto da polêmica) que o legitima, um ―efeito colateral‖ que se traduz na retirada 

de toda a carga de violência que a terminologia nazifascista carrega, numa 

descriminalização que se autoriza enquanto possibilidade de produção artística. 

Voltemos um pouco. Essa anistia literária não seria o processo invertido e 

complementar do ato que produz essa ―violência soterrada‖ (LNA, p. 137) que define a 

literatura, tal como se descreve no capítulo de Mirebalais? 
82

 

Pensemos afinal no que consiste o método de ex-aptação tal como praticado por 

esse personagem. Não podemos dizer que seu gesto é uma espécie de correspondente 

estrutural do processo de colonização na e pela literatura? Isto é, ―the implanting of 

settlements on distant territory‖, para usar uma definição sucinta de Edward Said (1994, 

p.9), com o objetivo de expurgar certos níveis de maior violência da exploração 

produtiva do território ―metropolitano‖.
83

 Aproveitando-se da pressuposição de algo que 

poderíamos chamar de ―uma economia discursiva baseada na equivalência universal dos 

discursos sobre a violência‖, que atinge inclusive uma dimensão ―utópica‖ sinistra ao 

imaginar um plano comum e reconciliatório entre arianismo e negritude, estabelecendo 

a literatura como zona franca para tal operação, Mirabalais torna possível a circulação 

dos textos plagiados nos diversos grupos ideológicos que participam dos campos 

literários haitianos. Essa equivalência apropriativa resulta num esvaziamento desses 
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 Anistia parece ser o conceito chave para entender as possibilidades de desmedida que Bolaño evoca 

para o continente americano nesse livro, como se fosse possível construir uma espécie de correlato, agora 

empreendido pelo e no discurso literário, desse mecanismo genérico que impregna a história da América 

Latina. Um mecanismo aplicado de modo genérico como custo possível de toda a conciliação, para 

soterramento de toda a violência, e que aqui se apresenta quase como uma tradição, em que participam os 

refugiados nazistas até os militares na pós-ditadura e as redes de corrupção democrática – e que remete 

desde a definição da ―terra livre de pecado‖ dos tempos coloniais.     
83

 Essa expulsão das formas de trabalho concreto para as colônias (ou outros espaços marginais) como 

uma ―exclusão constitutiva‖ do processo de modernização capitalista na Europa, possibilitando a 

disseminação do trabalho abstrato e da forma mercadoria, está na base de certas releituras de O Capital de 

Marx empreendidas por pensadores da teoria pós-colonial. Cf., por exemplo, o segundo capítulo (―The 

Two Histories of Capital‖) de Provincializing Europe de Dipesh Chakrabarty (2000) e o comentário sobre 

esse em ―How Many Histories of Labor? Towards a Theory of Postcolonial Capitalism‖ de Sandro 

Mazzadra (2012).  
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discursos: o que fica fora desses textos marcados com a violência é a (contra-) violência 

que esses buscavam instaurar como justiça. Assim, é possível uma circulação (violenta, 

baseada em uma equivalência geral) que deixe de fora a violência da produção (não só a 

violência das técnicas de produção, mas as produções geradas por causa da violência 

desses modos de produção, como formas de resistência a elas), sem que, no entanto, 

deixe de exibi-las, destituídas de sua significação, ficcionalizadas. 

O processo de apropriação de Mirabalais, assim como o dos outros de La 

literatura nazi, é também o de ex-propriar: o de tomar regiões, espaços, memórias – 

colonizar lugares e histórias – oferecendo-lhes uma contrapartida injusta, uma sobrevida 

desidentificada, neutralizada. 

Neste ponto é pertinente recordar a ideia desenvolvida por Adorno e Horkheimer 

em Dialética do esclarecimento de que o judeu como categoria seria uma invenção 

nazista. Uma invenção que consistiria em nada mais que a demonstração mais violenta 

do ato de apropriar, destituir marcas históricas, linguísticas e culturais compartilhadas 

diferencialmente por uma multiplicidade de comunidades que atendiam sob esse nome, 

para transformá-los em ―judeus‖ – ―objetos de dominação pura e absoluta‖ (ADORNO 

& HORKHEIMER, 2006, p. 139). No caso dessa categoria específica, voltada para a 

destruição (a morte como lugar que lhe seria próprio, apropriado), ela funciona como a 

demonstração mais crassa de uma poder maior (que se quer maior), de uma 

autoatribuição ao autoproclamado ―ariano‖ de poder dispor de uma capacidade de 

nomeação capaz de determinar aquilo que é ―próprio‖ a cada categoria por ele 

apropriada: ―Sua ânsia é a posse exclusiva, a apropriação, o poder sem limites, a 

qualquer preço‖ (idem, p. 139-140). E é por isso que a destruição, a voracidade pela 

devastação do povo judeu como demonstração desse poder, segue-se (previamente) um 

processo de preservação de sua memória, ou melhor, da memória de sua extinção – não 

por acaso o governo nazista planejava a construção de um ―Museu da raça extinta‖ 

sobre uma sinagoga na República Tcheca, num lugar que hoje é ocupado pelo Museu 

Judaico de Praga. 

Por isso, a violência cruel não possui um ―objeto‖ prévio: o nazismo não surge 

por causa dos judeus (hipótese preconceituosa, pois imputa, sub-repticiamente uma 

―culpa‖ aos judeus pelo Shoah), mas é o nazismo que tem necessidade de inventar 

categorias (―judeus‖, ―ciganos‖, ―negros‖, etc.) para poder se apropriar daquilo e 

daqueles que lhe antecedem, impondo o que é ―próprio‖ a cada um. Por isso, ―amanhã 
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pode ser a vez de um outro grupo que não os judeus, por exemplo os idosos, que 

escaparam por pouco no Terceiro Reich, ou os intelectuais, ou simplesmente alguns 

grupos divergentes‖ (ADORNO, 1995, p.153). E, cabe lembrar, é claro, que a crueldade 

não é uma exclusividade nazista, nem se resume a forma por ela concebida. Tampouco 

está restrita àqueles que ela elegeu como suas maiores vítimas. A crueldade não deveria 

ser pensada ou avaliada de forma a computar o maior ou menor grau de dignidade 

daqueles que são inventados para serem seus objetos e suas vítimas, mas pela 

disposição geral pela qual constituem modos de relação violentos (as apropriadoras 

sendo apenas um exemplo possível) ao mundo, como forma mesma de ―vida‖.  

Inventar e apropriar-se aqui equivale a tomar como ―puro objeto‖, ou seja, 

destituir os rastros da história para torná-lo propriedade, material imediatamente à 

disposição, próprio à posse, a ser ocupado.  Não à toa, a maior demonstração cínica de 

propriedade é a destruição indiferente daquilo que se diz ter – a imagem de um 

indivíduo rico que ascende seus charutos com notas de cem dólares não passa da 

imagem mais banal e mais célebre desse tipo de atitude. Por isso, tudo aquilo que é 

tomado com propriedade, tudo aquilo que é designado como próprio, está de algum 

modo morto, previamente destruído, destinado à destruição, ainda que isso seja visível 

em diferentes graus. É dessa maneira que nos acomete a posse e a propriedade.  

Assim, podemos inferir que aquilo que fazem os autores de La literatura nazi é 

um processo em reverso a esse, mas estruturalmente aparentado: tornam disponíveis 

para si todo o material que vem a sua frente – especialmente o de cunho autoritário – 

para demonstrar a infinita capacidade apropriativa da literatura, a autoridade de tornar 

tudo material seu, de tomar todos os discursos possíveis, como atributo que lhe confere 

características próprias.  

Contudo o resultado dessa (re)invenção do nazismo continua sendo a 

perpetuação duplicada da violência histórica semelhante àquela por ele praticada, e não 

uma ―violência histórica com o nazismo pré-existente‖, como alguém poderia deduzir 

falaciosamente. Paradoxalmente, a objetificação do nazismo reincide com o processo 

que ele perpetrou, uma espécie de desejo seu, pois o absolve de seus rastros, de sua 

história. O ariano também era objeto do nazismo, via-se e desejava-se como material a 

ser apropriado. Por isso, nenhuma máquina de apropriação infinita pode ser eticamente 

cogitada ao papel de vítima: pois para funcionar perfeitamente ela também quer apagar 

as marcas de si, neutralizar a violência da violência dos seus atos – daí vem sua 
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correlação com noções como ―execução humanitária‖, ―morte limpa‖, ―guerra sem 

baixas‖, ―guerra pacificadora‖, etc. E também o desejo de exceder a história e atingir 

uma ―eternidade‖, um lugar de asseguramento que lhe permita funcionar 

indefinidamente.
84

 

Para darmos mais um exemplo, em outra situação, de como esse impulso 

apropriador associado à fantasia colonizadora é persistente em La literatura nazi en 

América, poderíamos citar o caso do norte-americano Harry Sibelius, cuja obra plagia 

(nesse sentido mais amplo e mais violento que Bolaño confere a essa palavra) La 

Europa de Hitler de Arnold J. Toynbee, desdobrando um volumoso texto, construído 

sob um estilo burocrático, no qual o EUA é dominado pelas forças do Eixo. Assim, sem 

oferecer nenhuma linha de articulação entre eles, mas apenas capitalizando-os, Sibelius 

expõe em seu romance El verdadeiro hijo de Job todos os personagens destacados da 

cultura norte-americana, indistintamente, de Bambi de Walt Disney a Robert Frost, dos 

textos de Reader‟s Digest até Ernest Hemingway, passando pelos personagens de 

Faulkner, Scott Fitzgerald, Truman Capote, Gore Vidal e outros – a lista é enorme 

(LNA, p.133). E é na explicação desse procedimento que se revela o ponto mais 

sintomático desse mecanismo que vínhamos descrevendo até aqui:  

 

Sus historias, las mil historias que se cruzan sin causa ni efecto aparente en 

El Verdadero Hijo de Job, no obedecen a ningún dictado, no pretenden 

(como absurdamente supuso un crítico de Nueva York cuando la comparó 

con Guerra y Paz) dar una visión de conjunto. Las historias de Sibelius 

suceden porque suceden, sin más, fruto de un azar liberado a su propia 

potencia, soberano, fuera del tiempo y del espacio humanos, diríase en los 

albores de una nueva edad en donde la percepción espacio-temporal 

comienza a metamorfosearse e incluso a abolirse. (LNA, p.133-134) 

 

Essa talvez seja a verdadeira mercantilização das artes, o modo de mercantilização 

próprio de um regime estético: não quando elas passam a circular como mercadorias 

(seria difícil precisar em que momento histórico isso não ocorre), mas quando a 

legitimidade e a legalidade do discurso estético passam a ser fundadas como modo de 

capitalização e de monopólio sobre a linguagem, inclusive sobre a linguagem da e sobre 

a violência (em seus dizeres, silêncios, balbucios, em suas ruínas e danos). Como só se 

pudesse sofrer (ou ter seu sofrimento reconhecido) na e pela literatura. Isso opera uma 
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 Para uma ―história da eternidade‖ tal como vista pelos nazistas, interdependente do desejo de 

apropriação e destruição, cf. o livro de Elias Canetti, Massa e poder (2008), em especial a seção intitulada 

―Imortalidade‖. Logo veremos como Bolaño também afere esse desejo por um lugar no tempo assegurado 

aos autores nazi pela visão que eles constroem da literatura. 
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neutralização da dimensão ética necessária para instaurar um litígio em torno de um 

dano histórico, pois ela necessita transpassar qualquer campo textual específico, não 

pode ter lugar a não ser na suspensão dos lugares que é o comum (cf., RANCIÈRE, 

1996). Do contrário, transforma-se em exposição conciliatória, como demonstração de 

que existe um lugar apropriado neste sistema de linguagem para representar as 

violências desse mesmo sistema – sem pôr em questão a violência sistêmica desse 

modelo. 

Isso, dentro do quadro proposto para a literatura no livro de Bolaño, deveria nos 

levar a um questionamento mais profundo para repensar como por vezes o espaço 

literário é concebido como zona franca cultural de materiais discursivos, dotado de 

autoridade para tornar qualquer enunciado possível, em nome de uma liberdade estética, 

da autonomia que lhe é própria. Não se trata de encontrar o covalente do nazista na 

história dos discursos, mas como, na apropriação irresponsável da ideologia hitlerista de 

designação de propriedades, emerge uma possível crítica a certo modo mais geral de 

conceber a literatura, a linguagem e as formas de existências profundamente enraizadas 

na história, e que tem ampla repercussão na situação atual desde a qual Bolaño escreve. 

Haveria de se pensar, por exemplo, o que significou e ainda significa tomar a literatura e 

as artes ocidentais como único e suficiente modelo válido de organização discursivo 

cultural, visão que acompanha o afã modernizador e liberal que acometeu as ex-

coloniais, e principalmente, aquelas subdesenvolvidas economicamente, ao longo dos 

séculos XIX e XX. Entre outros atos derivados desse pressuposto, está a transformação 

do campo literário numa espécie de arquivo narrativo capaz de englobar outras culturas 

(seja como depositório, seja como instância autorizada a tomá-las como materiais 

próprios a serem re-apresentados), como as autóctones do continente americano, que 

possuíam outras economias discursivas, tidas como ―perdidas‖, ―extintas‖ (ou em vias 

de, antecipando o apocalipse da alteridade). A ponto de determinar que a literatura 

viesse a ser o seu único telos (e quando não, a antropologia ou, simplesmente, a 

arqueologia), passando assim a serem denominadas ―manifestações literárias‖, ―pré-

literárias‖, ―pré-modernas‖, ―sincrônicas‖ ou simplesmente ―literaturas não-ocidentais‖, 

apagando as marcas de suas formas para transformá-las em apropriadas ao nosso modo 

de dividir a linguagem e o sensível.  

Ou ainda, no campo da representação das imagens, não deveríamos estabelecer 

um paralelo estrutural com a apropriação das culturas indígenas enquanto ―pré-
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nacionais‖ (como o fizeram, de diferentes formas, românticos, teóricos da mestiçagem, 

governos populistas ou expoentes da extrema direita na América Latina), como 

―passado‖ que deve ser incorporado ou superado, mas que também anuncia e prepara a 

identidade que viria ou virá, inevitavelmente, a ser? Ao evitar aquilo que oferece 

resistência formal (pois o circuito de enunciação faz parte de sua forma) transformando-

a em algo próprio à literatura – não haveria aí uma violência, não tão distante daquela 

praticada, por exemplo, por Mirabalais? 

 Esse gesto possui uma larga história, uma história que muitas vezes é uma 

disputa pela fundação da história: saber quando começa uma literatura, ou uma 

literatura nacional, por exemplo. Uma discussão que atravessa, das mais variadas 

formas e discursos, e com sucessos diversos, românticos, modernistas, indianistas, 

nacionalistas, escritores do ―boom‖, críticos literários da modernidade, teóricos 

marxistas, pensadores liberais, poetas concretos, defensores dos valores culturais 

ilustrados, reivindicadores da democrática e dos direitos humanos, etc. Mas se a 

constituição da literatura se torna o único fim para a justiça, a única possibilidade de 

relação com a linguagem, se ela se torna o campo imperativo que garante um espaço de 

liberdade discursiva e segurança enunciativa, comportando toda a fantasia e toda a 

cultura como ficção, então o nazismo de La literatura nazi não passa de um termo entre 

os demais, capaz de ser substituído ou substituir qualquer um deles. Para fazer um 

paralelo com uma estratégia crítica que buscou pensar essas relações de outra forma, ao 

invés de uma antropofagia contraposta a próprios e a propriedades, o que temos no livro 

de Bolaño é uma fagocitose bestial de materiais e posições em função de ocupar um 

lugar apropriado na ordem (literária). 

Assim, em suma, o impulso que movimenta a história de La literatura nazi en 

América parece se desenvolver a partir do imperativo literário, da literatura, que não 

raras vezes motivou os projetos culturais nas ex-colônias como passo necessário para 

atingir uma formação moderna e um reconhecimento da civilidade como nações. O 

projeto de construção da representação identitária própria dentro dos programas de 

constituição nacionais nunca veio desacompanhado da necessidade de implantação dos 

sistemas das artes (e com eles a economia da linguagem) tal como derivado da 

configuração discursiva e social européia (cujo termo ―Ocidente‖ constitui-se como 



155 

 

hipérbole aglutinadora).
85

 O que os autores descritos por Bolaño fazem é inverter essa 

relação: o nacionalismo passa a ser uma instância a mais de possibilidade a servir para a 

construção imperiosa da autoridade e da legitimidade da literatura. 

A partir disso, poderíamos adicionar algo ao leitmotiv da crítica de Roberto 

Schwarz (2007) que interroga como e quais ideias e imagens advindas do imaginário do 

colonizador (que o proclamado ―Primeiro Mundo‖ ou ―Velho continente‖ projeta e 

propaga hegemonicamente sobre si mesmo) são deslocadas de modo inevitavelmente 

deficiente para os países subdesenvolvidos, devido ao contraste da situação social entre 

eles. Faltaria perguntar então, de modo suplementar, se a própria noção de ―sistema 

literário‖ (e da literatura própria, apropriada) como discurso privilegiado para a 

representação e para a enunciação não estaria, ela também, fora do lugar, na medida em 

que não põe a si mesmo em questão, mas simplesmente se estabelece como ―atributo‖ 

social universal do homem, por um lado, dado de antemão, e por outro, necessário de 

ser constituído (isto é, habitando o interstício entre natural/social). Sistema literário esse 

que, acompanhado desde seu surgimento pelos valores de expressão, liberdade e 

emancipação (não apenas em termos de representações em textos que se filiam nessa 

categoria, mas nessa categoria mesma como forma de discurso e enunciação), além de 

estar vinculado à constituição do espaço público e da esfera intelectual da crítica, é fruto 

mesmo do pensamento liberal cuja denuncia Schwarz quer encontrar em Machado de 

Assis. 

Tal como na proposta de Schwarz, não se trata de apontar como em 

determinados contextos e comunidades a literatura não é apropriada: mas ao tomá-la (ou 

fazê-la tomar outros como objetos literários) acriticamente, ignorando as resistências 
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 Um exemplo de como a noção de ―literatura‖ se tornou solidamente vinculada ao processo de 

reconhecimento da dignidade de comunidades ao redor do globo frente ao Ocidente pode ser encontrado 

em Comunidades imaginadas de Benedict Anderson (2013). Não a dúvidas que essa prática cumpriu um 

papel admirável nas lutas nacionais, mas que ela seja reportada de maneira a aparecer como a única forma 

reconhecível, ou privilegiada, certamente merece uma reflexão detida. Lembremos da crítica de Partha 

Chatterjee (2000), muito pertinente aqui: ―Tenho uma objeção central à tese de Anderson. Se os 

nacionalismos do resto do mundo têm que escolher suas comunidades imaginadas entre certas formas 

‗modulares‘, já colocadas a seu dispor pela Europa e pelas Américas, que lhes resta imaginar?‖ (p. 229). 

Chatterjee ainda lembra não só as tentativas de modificação de valores e estruturas de gêneros na 

literatura que passa a ser produzida em bengali pelas camadas mais pobres da população (em franco 

desacordo com as elites de literatos locais), mas a busca pela chamada ―escola de Bengali‖ no começo do 

século XX em redefinir o modo de conceber a noção de ―artes‖ e suas divisões, tal como ―modularmente‖ 

oferecidas pelo Ocidente (p. 232-234). Aliás, cabe perguntar sempre nesses casos se uma resistência à 

literatura – seja como divisão para práticas imaginárias, seja em casos de textos singulares – não pode ser 

lida historicamente como categoria de luta anticolonial, isto é, não mereceriam uma história que as 

contemplassem.  
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que se colocam frente a ela (ao seu nomeamento), sobrepondo todas as outras 

possibilidades, todos os outros discursos, existentes ou virtuais, na urgência de cumprir 

a promessa que a acompanha, corre-se o perigo de vê-la como ―falsidade‖, como modo 

de encobrir outras formas de existência discursiva possíveis. 

O que está em jogo não é uma questão de mero anacronismo, eurocentrismo 

simples ou nominalismo, de denunciar o ato de nomear impropriamente algo como 

―literatura‖ – afinal, como a crítica não cansa de lembrar, a literatura é uma ―forma‖, 

quer ser uma forma. O problema está naquilo que acompanha essa captação: tornar a 

literatura a origem e/ou o destino irrevogável de todas as formas de configuração da 

linguagem dotadas de algum valor. Ou mesmo na necessidade de antepor sua 

legitimidade para garantir sua posição e seu reconhecimento, para dotar os discursos 

que ali se formulam de certa liberdade e segurança enunciativas – qualidades que 

podem servir para a tentativa de construir, de antemão, uma posição de legitimidade 

crítica para ela e para o crítico, por exemplo. 

Da mesma forma, há uma ideia adjacente de que apenas o regime estético das 

artes tal como o reconhecemos é capaz de fornecer novas formas de constituição e 

relação justas e políticas, produtoras de dissenso. Mas, como lembrar Rancière (2005), 

esse foi apenas um modo estratégico de produção de sensível possível entre aqueles que 

a história conheceu ou poderá conhecer – e o mais bem sucedido, em certo sentido. Não 

significa que sempre será assim, onde quer que seja, ou ainda que ela possua uma 

espécie de monopólio sobre a capacidade de repensar a partilha do sensível. Ou, 

podemos lembrar ainda junto com o teórico francês, que sempre fez parte do potencial 

político (da política estética) desse regime de pensar aquilo que não lhe pertence, aquilo 

que não deve ser apropriado por ele, sem, no entanto, torná-lo outra propriedade, 

propriedade própria de outrem, mas também aprendendo ou cogitando a possibilidade 

de se suspender (idem, p.29). 

Como veremos no próximo capítulo, isso também afetará os discursos de 

enfrentamento do passado ditatorial e o repasse da violência e da derrota do projeto de 

modernização nos países de passado colonial e de modernização autoritária. Ou seja, o 

fenômeno ―fundado‖ e perpetrado que se formaliza pelos autores de La literatura nazi é 

apresentado como tendo largas consequências para a linguagem no geral – 

estabelecendo uma forma de vida da e na linguagem, impondo um modo de relação com 

o mundo, afetando-o vastamente. Isto é, a literatura pré-definida como lugar próprio 
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ficcional, de liberdade ou justiça discursiva, como telos das formas de narrativas e 

poéticas, imperativo para conquista de reconhecimento (nacional, linguístico, 

identitário, político, crítico), corre o risco de se tornar, a sua própria maneira e mesmo a 

contragosto, uma máquina de apropriação e de legitimação de autoridade própria, de 

neutralização por demandas de justiça. 

A violência da colonização latino-americana também será a verdade insuspeita 

que envolve Quemado em El Tercer Reich, romance rechaçado pelo próprio autor (foi 

publicado apenas postumamente) cujos elementos e tópicos centrais, a despeito disso, se 

imiscuem no interior das narrativas de La literatura nazi e Estrella distante. Organizado 

como um diário, escrito por um alemão chamado Udo Berger, atual campeão nacional 

do wargame que dá título ao volume, El Tercer Reich contém as notas da passagem 

desse pela praia de Costa Brava, na Espanha, enquanto, em meio as férias com sua 

namorada, busca elaborar uma nova estratégia perfeita para o jogo. Entre outros fatos, 

Berger acaba se encontrando com esse personagem Quemado, um homem miserável, 

que aluga pedalinhos na praia e cujo corpo está coberto de cicatrizes (daí seu apelido), a 

quem acaba ensinado as regras de El Tercer Reich. A partir de então, Quemado irá se 

mostrar um adversário maior e exibir uma motivação para vencer a partida contra 

Berger que parece estar fundamentada em algo muito além da mera rivalidade, algo que 

parece se dirigir contra o próprio jogo. Incapaz de entender a determinação que 

impulsiona seu adversário inesperado nesse jogo de tabuleiro que simula a Segunda 

Guerra Mundial, Berger levanta diversas hipóteses: se ele seria russo, judeu, espanhol, 

cigano, ou mesmo um alemão, isto é, coloca suas conjecturas dentro de certas 

―oposições determinadas‖ àquilo que o jogo evoca. Não lhe passa pela cabeça que 

Quemado seja um latino-americano, e se vê desconcertado quando recebe essa 

informação, ressignificando-a sob a forma de uma conspiração suspeita: 

 

La revelación del Cordero me sentó como una bofetada. Así que el Quemado 

no era español. Y no lo había dicho. Este hecho, en sí mismo intrascendente, 

me pareció de lo más inquietante y significativo. ¿Qué motivos podía tener el 

Quemado para ocultarme su verdadera nacionalidad? No me sentí estafado. 

Me sentí observado. (No por el Quemado, en realidad por nadie en particular: 

observado por un hueco, por una carencia) (TR, p.119). 

 

A partir daí, começa a sonhar com Atahualpa, último imperador inca (na versão 

dos conquistadores espanhóis), cuja lenda conta que foi capaz de aprender o xadrez 

apenas observando como seus carcereiros moviam as peças, sem trocar uma palavra 
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com eles. E começa a ver em Quemado uma espécie de reencarnação do espírito 

vingativo de Atahualpa, tendo sonhos em que confunde um com o outro (TR, p.178-

179). 

Tal sobreposição virtual dos movimentos históricos e escriturais – entre o 

nazismo, a colonização espanhola e o presente, pelo modo como esse presente emerge 

sob a forma das partidas de El Tercer Reich – desenha aqui uma temporalidade similar 

àquela pela qual se desenvolve qualquer partida profissional de xadrez ou de go: cada 

jogada reativa as marcas de todas as partidas passadas, projeta todo um arquivo de 

movimentos e estratégias, mas também as possibilidades não previstas por tal história, e 

que, no entanto, se depreendem dela como potencialidades, em direção àquilo que da 

ordem do inesperado, do incalculável.  

Por isso, na obra de Bolaño, a tentativa de captar as diversas tramas paralelas 

perpassando distintos regimes (não só os reconhecidamente totalitários), acompanhando 

os processos de circulação e ressignificação de técnicas, mecanismo e estrutura de 

organização, sempre está acompanhada de um questionamento sobre o modo como se 

posicionam aqueles que querem trabalhá-las de forma estética (seja com intenções 

críticas ou não). É por vínculos e contrastes que essas duas posições – a da história e 

daquele que se posiciona historicamente como escritor da história – vão se apresentando 

em La literatura nazi, sem se fundir totalmente: são como dois fluxos de conjugações 

entre política e estética muito próximos, mas girando em sentidos inversos. O problema 

está então duplicado, é sempre duplo: a questão não está apenas em narrar ou não narrar 

a barbárie civilizatória que corroí a história, mas desde onde essa narrativa se enuncia, 

qual o espaço que esse lugar de enunciação ocupa na rede simbólica dos discursos, e 

como o ocupa.  

Pensando na primeira dessas séries: não são esses tráficos de técnicas e discursos 

que os livros de Bolaño utilizam para traçar – sem que nunca seja possível derivar uma 

estrutura uniforme – um grande panorama dos cenários de violência histórica? Sob a 

forma de ecos e de processos de reelaboração que buscam instaurar uma disponibilidade 

prévia e neutra para monopolizar, capitalizar e justificar todas as técnicas de produção? 

Não é esse o grande ―pano de fundo histórico‖ que, longe de permanecer estático, 

atravessa todas as suas narrativas, seja por escritores-personagens que querem 

capitalizá-lo, seja por personagens-escritores que querem enfrentá-lo, cujas rotas se 

chocam diretamente com ele? 
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Esse panorama é constituído não de modo orgânico ou derivativo, mas através de 

grandes movimentos de apropriações, expropriações e tráficos de máquinas de 

violência. Pensando nas reverberações colocadas por Mirabalais ou pelo jogo de Udo 

Berger, o nazifascismo não é, ele mesmo, um empreendimento de autocolonização,
86

 

trazido para o interior da Europa, na impossibilidade de certos países de impô-la a 

territórios estrangeiros (ARENDT, 2011; MAZOWER, 1999)?  

O movimento seguinte, em que o nazismo ecoa pelos regimes autoritários latino-

americanos, também é perceptível: as ditaduras latino-americanas também fizeram seu 

proveito dos maquinários utilizados pelo Reich, pelas próprias mãos dos refugiados 

nazistas que aportaram na Argentina, no Chile, no Brasil e em outros países, como no 

notável caso de Walter Ruff, Standartenführer e chefe de regimento da SS durante a 

Alemanha de Hitler, a quem se atribui a criação do sistema de extermínio das câmaras 

de gás, e que posteriormente foi incorporado ao serviço de inteligência do governo de 

Augusto Pinochet, para o qual contribuiu projetando o campo de concentração da Ilha 

Dawson, onde permaneceu enclausurada a maior parte dos ministros e colaboradores de 

Salvador Allende.
87

 Daí surge essa estranha sensação que se desprende da leitura de La 

literatura nazi en América que deriva – em parte – dessa história de tráficos de técnicas 

e mecanismos que as ditaduras latino-americanas partilharam e ressignificaram a partir 

dos regimes populistas e do próprio regime nazista e, esse, com o processo de 

colonização desses territórios do Novo Continente, ecoando em uma larga história 

global. Assim, não é por uma metafísica da ―violência‖ que surge a relação entre esses 

regimes. Tampouco no emprego de elementos e estratégias determinadas ou de modos 

de governabilidade estruturalmente equivalentes. É nas histórias de circulação e na 

construção de modos de capitalização, apropriação e ressignificação dessas técnicas e 

desses traços – enquanto elementos disponíveis, neutros (neutralizados) – que se 

                                                           
86  Esse gesto de ―autocolonização‖, trazido para o interior da Europa, poderia entrar em contração com a 

tese de que o processo de colonização envolve uma expulsão da violência dos meios de produção para 

fora da visibilidade de um determinado território para outro. Mas lembremos o que diziam Adorno e 

Horkheimer (2006) sobre como a construção do ―judeu‖ pela ideologia antisemita alemã não tinha outro 

objetivo senão o de ocultar a dominação no âmbito da produção (p.143-145).  
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  Dos documentos que retratam a construção e o funcionamento desse campo de concentração talvez o 

mais pertinente seja o livro Isla 10, de Sergio Bitar (Chile: Pehuén, 2009 [1987]), ex-ministro da 

Mineração de Allende e ex-prisioneiro da ilha. Há uma adaptação cinematográfica realizada por Miguel 

Littín, intitulada Dawson Isla 10 (2009). 
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produzem as linhas que perpassam esses regimes de violência.
88

 A reprodutibilidade 

técnica aqui é suplantada pela questão das (re)produtividades das técnicas.  

Uma boa imagem desse processo pode ser encontrada em Die Maschine de 

Georges Perec (2009), no qual acompanhamos a construção de uma máquina de 

reprodução textual na Alemanha dos anos 1930-1940, que vai fazendo cópias de um 

poema de Goethe, introduzindo variações, na medida em que ela mesma vai sendo 

aperfeiçoada, ao longo das circunstâncias históricas e discursivas que a vão 

transformando e também sendo transformadas por ela, até o momento em que o texto do 

autor alemão se transforma totalmente em um discurso do partido nazista. O mais 

significativo é que o texto de Perec não se distingue da máquina, daquilo que a máquina 

produz – é ele mesmo que está em jogo ali. Não à toa, essa rara peça radiofônica de 

Perec é aludida num momento central de El Tercer Reich de Bolaño, onde os mesmos 

versos de Goethe parecem não querer deixar a mente de Berger. 

                                                           
88

  Essas tensões de certos traços, marcas, nomeações e o momento contingente em que elas se realizam 

estão posto de uma maneira raras vezes tão ilustrativa e complexa – e, ao mesmo tempo, tão antagônica 

àqueles exemplos perversos que vínhamos dando aqui – como aquela que arma o escritor e jornalista 

argentino Rodolfo Walsh (1927- desaparecido em 1977) ao longo de sua vida. Atuante antiperonista em 

seus primeiros anos de carreira, ligado à Alianza Nacional Libertadora até 1945, empreendeu um notável 

projeto jornalístico-literário de denúncias do terrorismo de Estado nas diversas formações que a Junta 

Militar teve a partir do golpe de 1955, momento a partir do qual passa lentamente a se aproximar do 

Peronismo del Base, extensão política das Fuerzas Armadas Peronistas (FAP), reconhecendo-o como um 

dos poucos grupos suficientemente organizados para formar uma oposição efetiva ao governo militar. 

Note-se como Walsh faz questão de sublinhas o caráter estratégico dessa aliança, frente à própria situação 

de violência em que toda a sociedade se encontra. Ao mesmo tempo, Walsh mantém uma posição crítica 

que reivindica por uma mudança nos modos de articulação dos elementos que o peronismo conseguiu 

organizar – isto é, não deixa de insistir em uma re-significação desses traços e marcas, de uma 

reorganização e uma renomeação em outro tipo de projeto político (problematizando principalmente o 

elemento populista dessa organização). Essas mudanças de posições – entre Walsh e o peronismo, do 

peronismo em relação à situação política vigente –, mas também a disputa que se instala pelos sentidos 

dos elementos ali organizados diante daquela situação (e para além dela), devem ser vistas como uma 

complexa e múltipla trama formal. Sem dúvida o melhor modo de acompanhar essa série de reflexões e 

redimencionamento das suas próprias posições se encontra ao longo dos diversos prefácios e codas que 

ele mesmo vai agregando a cada nova edição de Operación Masacre, até chegar à fatídica ―Carta aberta a 

Junta Militar‖. Obviamente a história do peronismo não acaba aí, e novas ressignificações e apropriações 

foram se dando nas décadas de 1980 até hoje, no uso extensivo de suas imagens empregadas na 

administração do casal Kirchner. Entretanto, poderíamos dizer que essa necessidade de repensar seus 

vínculos políticos, que não se traduz em simples adesão, é complementada pelo profundo corte que Walsh 

irá operar em seu lugar de enunciação. De certo modo, essa distância entre projetos em frente ao mesmo 

conjunto de elementos é homóloga à distância que Walsh toma do jornalismo como atividade que busca 

denunciar e eliminar as informações falsas, intrusas, externas, daquelas que são consideradas fatos, ao 

mesmo tempo, em que se recusa a essa ―outra prática‖ disponível e a ele atribuída, isto é, a de fazer 

literatura, desvincular-se também dela, mesmo que certos recursos fundamentais em Operación Masacre 

ou ¿Quién mató a Rosendo? sejam usualmente vinculados a esse tipo de discurso. Só pondo certa 

economia dos lugares de enunciação possíveis (e não apenas pulando de um para outro ou somando os 

recursos de ambos os discursos, como se eles estivessem simplesmente disponíveis, como uma caixa de 

ferramentas) que Walsh vê possibilidade de construção textual de um ―comum‖ daqueles que vivenciam 

(em vários graus) a violência na Argentina durante aqueles anos.  
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E, ainda, poderíamos continuar pensando na implantação dos primeiros modelos 

de política econômica neoliberal durante o regime de Pinochet no Chile pelos chamados 

Chicago boys, financiados pela Ford Fundation e o governo dos Estados Unidos. O 

processo que parece conter uma ―incoerência‖ extrema – a capitalização de um discurso 

liberal por um estado autoritário, e vice e versa – é justamente o que tornou possível não 

só a legitimação do regime ditatorial chileno (e, também nesse sentido, preparando os 

elementos que irão definir a democracia futura do país), mas de um modelo que voltará 

aos próprios EUA e então será mundializado. 

Nesse ponto faz-se necessária uma reflexão sobre o papel dos escritores norte-

americanos em La literatura nazi. Numa entrevista, aparece o seguinte diálogo:  

 

 - Y entonces apareció La literatura nazi en Latinoamerica 

 -… en América: es todo el continente. Hay vários autores norteamericanos. 

Te lo aseguro. 

 - Estoy convencido 

 - Es que muchas veces lo he visto escrito como La literatura nazi en 

Latinoamérica, no nazi en América. Lo que pasa es que no hay ninguno 

canadiense. Tenía pensado un quebequés y al final salió por falta de mérito. 

(BB, p.42)  

 

 

Há uma espécie de duplo lapso significativo nesse diálogo. Por um lado, há uma 

percepção significativa no lapso do entrevistador: o foco do romance parece ser a 

América Latina e os regimes autoritários que nela tiveram lugar durante o século XX. 

Por outro lado, ao excluir o canadense, o livro de Bolaño só parece reforçar que tal 

proposta só é possível com a inclusão dos EUA no romance, como para lembrar que tal 

história não se pode limitar pela terminologia geopolítica, senão pelas linhas de poder e 

relações de constituição conjunta (ainda que totalmente assimétrica) que desenham esse 

continente. 

Com isso, esses regimes não só estão integrados com a história dos modos de 

produção e circulação capitalistas, mas também por uma ―governabilidade capitalista‖, 

que se constitui por modos de capitalização e autorização de técnicas e métodos por 

meio de lugares que lhe são próprios e apropriados, e que neutralizam as marcas e 

tensões que acompanham esses elementos.
89

 

                                                           
89 Essa relação entre disponibilização de materiais e discursos e a tentativa de estabelecer um lugar seguro 

como base para certas formas de vida certamente está em sintonia com os temas de dominação da 

natureza e razão instrumental trabalhados por Adorno e Horkheimer. Entretanto, queríamos sublinhar o 

processo de circulação e ressignificação dessas técnicas, que participam da composição desses métodos 

de dominação, algo que não está contemplado em Dialética do esclarecimento, já que tal fator só poderia 
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Bolaño irá convergir todos esses processos numa terrível e já consagrada imagem 

de seu ensaio ―Los mitos de Cthullu‖ (que, não nos esqueçamos, é um texto sobre as 

relações entre o estado atual da democracia no mundo e certo impasse da literatura 

contemporânea): ―Latinoamérica fue el manicomio de Europa así como Estados Unidos 

fue su fábrica. La fábrica está ahora en poder de los capataces y locos huidos son su 

mano de obra. El manicomio, desde hace más de sesenta años, se está quemando en su 

propio aceite, en su propia grasa‖ (GI, p.168). 

 

 

2.7. Tráficos de violência 

 

Obviamente, não procuramos tratar tais casos como meros acasos – de fato, é 

preciso muito mais que um sargento da SS escondido nos Andes para fazer funcionar 

um campo de concentração. Mas devemos lembrar que tais alianças, vínculos, 

apropriações e semelhanças não permitem deduzir uma essência, ou mesmo uma 

disposição de elementos isolados, daquilo que define o ―mal‖. Sequer podemos 

imaginar um modelo estrutural fixo, já que, mesmo no interior do nazismo, se nos 

limitarmos a ele, já houve uma dinâmica de suspensões e subversões de sua própria lei 

aparente. Aquilo que entendemos como ―mal‖ – e essa talvez seja a grande contribuição 

de Bolaño ao tema – possui sua própria maleabilidade, é capaz de produzir suas próprias 

especificidades.
90

 Uma das características que aparecem e reaparecem nos autores 

                                                                                                                                                                          
ser pensado quando se leva em consideração a participação dos eventos que ocorrem fora da Europa ao 

longo dos séculos, notoriamente, os processos de colonização ao redor do globo. A pergunta que se 

coloca é se uma reflexão sobre essa circulação, (re)produção e ressignificação dessas técnicas, instituições 

e modos de discursividade (incluindo, é claro, as produções estéticas), que ocorre quando postas em 

choque com outros espaços sociais, seria apenas uma processo complementar desses e outros estudos de 

Adorno e Horkheimer, ou se algo da noção de ―forma‖, principalmente ―forma estética imanente‖, não 

necessitaria ser repensada a partir daí. Observemos que bastou um pequeno passo para fora do eixo 

central das relações entre estética e política na Europa (isto é, lançar olhos para o que ocorria na Praga 

dos anos 1930) para que Rancière estabelecesse um problema para o modo como Benjamin define a 

―estetização da política‖ como especificidade da Alemanha nazista. Do mesmo modo, foi um 

deslocamento do mesmo tipo que obrigou Adorno a reformular seu diagnostico sobre a impossibilidade 

da poesia após Auschwitz – ao tomar conhecimento da obra de Paul Celan, alguém que apresenta sua 

produção desde um lugar deslocado da Europa (a tradição e a língua romena sempre aparecem como 

marcas). O que acontece quando processos e lugares muito maiores são levados em consideração?  
90

 E eis aqui um dado fundamental do discurso de Bolaño sobre o mal: ele não vem nunca em oposição a 

uma ideia de ―bem‖. Isso não se deve a algum pessimismo fundamental, mas ao simples fato de que 

somente dispensando esse binarismo é que se pode descrever uma ideia de mal que não seja devedora de 

uma moral normativa, mas capaz de vislumbrar a própria maleabilidade aparente da crueldade que ele 

evoca, advindas de situações históricas distintas. Certamente, a primeira tarefa decorrente disso é a 

própria dispersão de qualquer referencial ético posto de antemão – algo que em Bolaño se vê claramente 
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citados no início do texto, é justamente a tentativa de representar e de investigar os 

motivos que levaram certos indivíduos ao colaboracionismo e mesmo à participação 

como agentes de violência dos regimes ditatoriais, assim como a questão da conivência, 

da falta de resistência, adicionando um elemento de responsabilidade comunitária sobre 

aquilo que ocorreu (como no caso de Villa de Gusmán, Dos veces junio de Martín 

Kohan ou Estrella distante e Nocturno de Chile de Bolaño). Igualmente característica é 

a perspectiva planetária e histórica de largas proporções, exibindo uma economia da 

violência que leva em conta não só o contrabando de maquinários e métodos, mas os 

próprios modos de ressignificação e reestruturações que tais elementos sofrem, 

colocando os regimes autoritários latino-americanos num fluxo de brutalidade que 

extrapola seus próprios limites territoriais, temporais e governamentais, conjugando-os 

com outros regimes, outras formas de violência criminal (o narcotráfico, por exemplo, 

ou a violência policial que ocorre no interior da democracia) ou ainda com passados 

mais distantes, como o já mencionado processo de colonização das Américas ou ainda 

da África (como ocorrem em En busca de Klingsor de Jorge Volpi, El testigo de Juan 

Villoro, La fidelidad presunta de las partes de Jaime Collyer ou 2666). Tais 

movimentos – a apreensão da singularidade do opressor, a disseminação da 

responsabilidade e o acompanhamento dos tráfegos das técnicas de violência desde um 

amplo panorama histórico e geográfico – não deveriam ser vistos como estratégias 

distintas, como movimentos em direções opostas, mas como intrinsecamente ligados, 

parte de um mesmo esforço diante do problema das relações entre técnica e violência 

histórica.
91

 Há uma partilha do normativo e do perverso, para a regra e a ―liberdade‖, 

                                                                                                                                                                          
pela exibição de uma desconfiança continua sobre a própria literatura enquanto lugar ao qual é atribuído 

uma série de possibilidades críticas e valores prévios. Esse movimento estratégico para a reflexão ética 

não é exclusivo de Bolaño, mas está presente em diversos pensadores contemporâneos que se debruçam 

sobre o tema, tal como Alain Badiou (em L‟Éthique, essai sur la conscience du mal, 2003), Slavoj Zizek 

(On Belief, 2001), Terry Eagleton (On Evil, 2010) e outros – ainda que possamos retomar os seus germes 

dede Derrida (ao menos, no Derrida mais crítico às reflexões de Levinas) e Lacan. 
91

 Tal movimento é extremamente significativo, já que põe uma distância e uma problematização com 

relação ao termo ―pós-ditatorial‖ descrito por Idelber Avelar (2003), se quiséramos utilizá-lo para 

designar Bolaño ou mesmo outros autores do grupo afim a ele. Ao contrário de Ricardo Piglia, Diamela 

Eltit e outros, muitos dos escritores listados, e em especial, Bolaño, não colocam a questão das ditaduras 

restritamente num campo relacionado às tentativas de modernização dos países latino-americanos (e 

certamente a designação ―pós-ditatorial‖ só reforça isso), mas adiciona uma outra série de marcos, 

destacadamente o processo de ―fundação‖ das Américas, pela colonização espanhola/portuguesa. Não à 

toa, reaparece, por exemplo, a figura do indígena em Bolaño, inclusive, como já vimos em El Tercer 

Reich, relacionada diretamente aos dispositivos de violência do século XX (tanto na Europa, como na 

América Latina), para citar apenas um exemplo entre muitos. Digamos que, em Bolaño, a designação 

―pós-ditatorial‖ não faria sentido simplesmente por excluir ou por não explicitar o seu caráter ―pós-

colonial‖, ou ainda de uma série de outros marcos de brutalidade histórica mundial. Na verdade, talvez 
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uma distribuição de espaços apropriados, que podem ser reformulados na medida em 

que vem a propósito. 

Por isso, regimes tão distintos – nazistas, ditaduras latino-americanas, regimes 

comunistas, estados democráticos, etc. – podem fazer uso delas, exportando técnicas e 

métodos entre si. A pergunta que se deve fazer é como tais indistinções operam nesses 

diferentes marcos, buscando entender o caráter distinto de operar as indistinções, como 

cada um deles autoriza tal possibilidade, de que modo e em que medida as hierarquiza, 

monopoliza e as distribui. Em outras palavras: como cada um constrói um processo de 

ressignificação e legitimação prévia e opera suas formas próprios de partilha do 

normativo e do ―livre‖, desde onde e quando se opera a regra ou sua perversão, a partir 

de lugares e tempos próprios e apropriados. Praticar uma equivalência das formas de 

autoritarismo por meio de uma noção genérica de violência (até porque nem toda a 

violência é autoritária, e nem toda a violência injusta vem de regimes ditos 

―autoritários‖, mas não só por isso) corre o risco de passar por uma tautologia dentro 

desse sistema. Transformar o ―nazismo‖ em uma designação metonímica de toda a 

violência – como que com isso oferecendo um primeiro e último nome para ela, 

querendo conferir à denúncia (e àquele que a realiza) de uma violência uma força, 

pressupondo uma autolegitimidade e um lugar de segurança inquestionáveis daquele 

que assim a nomeia
92

 – é colonizar a possibilidade de pensamento sobre a violência.
93

  

                                                                                                                                                                          
devêssemos tomar esse problema de maneira ainda mais ampla: o que Bolaño faz é lembrar que não há 

como restringir ou controlar os fantasmas das violências constituintes de temporalidade que 

metonimicamente chamamos ―presente‖. Parafraseando Nietzsche/Deleuze, através de um fantasma, 

sempre atravessam outros fantasmas. Não à toa a figura das videntes (Auxilio em Los detectives salvajes e 

em Amuleto, Florita Almada em 2666) seja tão presente nos núcleos dos romances de Bolaño: 

personagens vivem/visualizam diversas temporalidades que atravessam o presente, ou que suspende 

qualquer ideia de um presente como ponto determinado, determinável ou próprio. 

Inesperadamente, essa observação permite recuperar certos elementos envolvidos no projeto dos 

escritores aos quais se atribuíram historicamente o ―boom‖ latino-americano. Afinal, para além da crítica 

desenvolvida por Avelar, que certamente possui grande relevância e acerto, é preciso enxergar que o 

enfrentamento do passado colonial (e não somente sua denegação) abriu um campo de discussões 

importantes que perderam espaço dentro das obras ―pós-ditatoriais‖. Que as estratégias utilizadas para 

isso possam ser, dentro da singularidade de cada uma das obras, postas em questão, não há dúvidas. Por 

isso, talvez seja hora de recuperar as discrepâncias internas ao chamado ―boom‖, não só entre autores, 

mas mesmo dentro do caminho percorrido por cada um deles. O que dizer de figuras como Arguedas, ou 

Rulfo e Onetti, por exemplo – não por acaso, três autores que se colocaram à margem do processo de 

profissionalização desenvolvido durante o ―boom‖? Creio que essa reflexão está em consonância com 

aquela exibida pelo próprio Bolaño em suas apologias e suas críticas – muitas vezes, extremamente 

violentas – a autores como Cortázar, José Donoso, Gabriel Garcia Marquez e outros. Para tanto, seria 

interessante começar na diferenciação que ele realiza dentro da produção desses autores (tal como Bolaño 

mesmo sugere em um texto sobre Vargas Llosa, EP, p.295) Ou ainda aquilo que está designado sobre o 

nome de ―boom‖, de modo homogeneizante ou generalizante.  
92

 A crítica à representação sacralizada de Auschwitz, como o absoluto apocalíptico, hiperbólico e 

inenarrável tal como empreendida por Georges Didi-Huberman (2003) em oposição a Agamben e outros, 
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 Nesse ponto reaparece a breve distância entre os processos de colonização 

históricos de territórios expropriados sobre os quais se comentou a pouco, no qual se 

destina como próprio para a violência necessária para manter os meios de 

governabilidade e de produção em questão, e o gesto de Mirebalais e seus 

companheiros, mas também o de Udo Berger, em que se coloniza a própria relação com 

violência, destinando-a um lugar próprio seja para enunciá-la ou para denunciá-la. Não 

se trata de esquecimento, nem de uma denegação simples, mas da construção do próprio 

espaço mnemônico e discursivo dado como disponíveis, oferecidos sob a forma de 

condições de possibilidade. É por isso que o jogo de Berger também é infame: porque 

ele autoriza sua temática e sua forma – mesmo que a reconheça como traumática, 

carregada com um peso histórico, ativando todo um processo de recuperação dessa 

história (muitos jogadores são descritos como dotados de um ―impulso documental‖ 

(TR.270)) – como sendo somente um ―jogo‖. Ou melhor: por assumir inocentemente 

que jogos não têm consequências, denunciando-o sem se arriscar. Não é a estrutura das 

peças, nem das regras de El Tercer Reich que o tornam problemáticos, mas sim a 

aceitação e reivindicação desse lugar textual destinado para algo denominado ―jogo‖, 

com todas as autorizações ficcionalizantes que se projetam sobre esse espaço autônomo 

dentro da rede simbólica de nossos discursos, de modo a autorizá-lo e, ao mesmo 

tempo, neutralizá-lo.  

                                                                                                                                                                          
é extremamente pertinente aqui. Seria possível ver como essa sacralização também desliza para as 

instâncias de representação tidas como privilegiada da impossibilidade de representação, como a ―forma 

literária‖ (e, por conseguinte, o ―trabalho crítico‖ que aponta nela aquilo que ela não pode representar).  
93

 Cabe aqui voltar aos parâmetros que Derrida (2008b) propõe para o estudo necessário e urgente que ele 

propõe em torno da obra de Paul de Man, depois que vieram à tona seus textos publicados num jornal 

belga colaboracionista da ocupação alemã, durante os anos de 1940-1942. Ao expor os possíveis atos de 

má fé, de impedimento a colocar em discussão o problema, de tomar responsabilidade pela questão, 

Derrida aponta ao mesmo tempo duas questões: 1) a impossibilidade de encerra uma descrição exaustiva 

daquilo que compõe o sistema nazifascista, ou um outro governo totalitário, sem que se possa apontar 

uma unidade total, ―pura‖, que a defina, nem elementos que pertençam exclusivamente a sua lógica 

(p.230-231), tal como já foi discutido a partir da Rancière, e 2) por outro lado, a mera generalização que 

seria capaz de ver uma continuidade, uma corrupção original e disseminada por todos os lados (p.ex., em 

toda a obra de Paul de Man, do começo ao fim), uma mácula que marca tudo aquilo que com ela esteve 

relacionado (p.ex., a desconstrução), como mera continuidade que estabelece a ―pureza‖ daquele que 

acusa (p.234). Como Derrida mesmo aponta, são essas posições que em maior medida partilham dos 

elementos totalitários que elas mesmas estão preocupadas em denunciar. Adicione-se a observação de que 

esse duplo procedimento parece ganhar cada vez mais um refinamento nas políticas de guerra praticadas 

pelos países ocidentais, principalmente os Estados Unidos. Ao negar-se o nome político do inimigo, 

oferecendo no lugar denominações genéricas (―terroristas‖, por exemplo), sem deixar de reconhecer a sua 

―singularidade‖ cultural (―árabe‖), revela-se que cada vez mais a verdadeira estratégia totalitária 

hegemônica atual é disseminação de generalidade no próprio reconhecimento da diferença. Esse modelo 

não está longe daquele que invocaremos mais a frente, quando discutirmos ―La biblioteca de Babel‖ de 

Borges.  
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Nesse sentido, não apenas as marcas que são neutralizadas para que as técnicas e 

os traços possam ser apropriados por uma prática de escritura. A própria escritura tem 

sua capacidade de gerar tensões suspensa quando passa a ser vinculada com esse lugar 

que lhe garante, de antemão, suas condições de possibilidade.  

A violência específica que La literatura nazi en América enfrenta em sua 

formalização é justamente esse duplo movimento envolvendo a violência colonizadora e 

a colonização do discurso sobre a violência a partir de uma tematização dos modos de 

tráfegos e reinscrições que ecoam por e entre esses regimes, formando os rastros de uma 

longa história, e o profundo questionamento sobre o lugar de enunciação que se permite 

(que é oferecido) para trabalhar essa violência. 

E aí que reside a radicalidade dessa operação de criar uma genealogia retroativa 

do processo de legitimação discursiva da literatura dentro desse ―presente‖ que é 

evocado em seu livro. Ao recriar essa história da literatura latino-americana, inclusive 

preenchendo o espaço estético dos regimes autoritários – muitas vezes descrito como 

―vazio cultural‖ –, o livro de Bolaño não está tanto voltado ao modo como se formula 

uma comunhão de projetos entre escritores conservadores que apoiaram os regimes 

totalitários (como a arte pode operar como instrumento de certas políticas autoritárias ou 

simplesmente o fato de certos escritores apoiarem politicamente tais formas de 

governo), mas está focado nos tipos de legitimação que serão construídos para o espaço 

discursivo literário posteriormente, a partir dos métodos de apropriação das ruínas 

deixadas por esses regimes, construindo um espaço que lhe é, ao mesmo tempo, externo 

e seguro, livre e crítico. Assim, o gesto tenso de Bolaño não está baseado numa 

derivação de um modelo de arte reacionária a partir de uma leitura alegórica ou paródica 

de modelos históricos, mas em lançar sombra sobre a própria prática tal como se dá 

dentro das condições de possibilidade próprias do presente, através de elaboração 

ficcional (como todas as tensões que ele coloca em relação à transparência dessa 

―ficcionalidade‖) de uma formação pérfida de certos valores operantes atribuídos 

hegemonicamente ao discurso literário no período pós-ditatorial/democrático liberal. 

Não seria tentador repetir aqui o gesto de Derrida ao listar a rede de nomes 

(eidos, telos, deus, consciência, homem, essência, existência, substância, etc.) ao 

privilégio da presença, em ―A escritura, o signo e o jogo no discurso das ciências 

humanas‖ (1967b, p.411)? Não se passa algo similar numa história de tentativas de 

legalizar uma liberdade prévia ao discurso literário por meio de uma série de 
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propriedades que a definiriam, que definiriam os textos exemplares que se vinculam ou 

são vinculados a esse tipo de discurso? Um conjunto de discursos que, em distinção aos 

outros, em seus contrapontos determinados (científico, jornalístico, sociológico, 

histórico, antropológico, documental, etc.), seriam ―mais complexo‖, ―mais abstrato‖, 

―mais humano‖, ―mais universal‖, ―mais singular‖, ―mais real‖ e, por isso, mais capaz 

(se não quando a única capaz) de falar sobre a experiência, sobre a história, sobre a 

linguagem, sobre a violência que as marcam, falar a própria violência? Não à toa, na 

história da literatura e da crítica latino-americana, essas definições pela autonomia da 

literatura/dos estudos sobre literatura sempre estiveram vinculadas à defesa da liberdade 

de expressão, reconhecimento de grupos periféricos e reivindicação pela democracia e 

pelos direitos humanos – o que, obviamente, desde suas condições de enunciação (que 

teve seu auge, ainda que sob diversas variações, entre as décadas de 1950-1980, nos 

períodos marcados pelo populismo e autoritarismo, mas que reverberam para muito 

além dele) deve ser vista como uma estratégia louvável por justiça social. A pergunta 

que se coloca, desde a obra de Bolaño e de outros escritores citados, é: o que ocorre 

quando essas definições e reivindicações se desprendem e se convertem em elementos 

de pura legitimidade e seguridade de uma forma de discurso, chegando até a 

apropriação da e pela situação que se interpõe desde a hegemonização de certo tipo de 

economia discursiva ―democrática‖? Daí vem a pertinência de repensar essa particular 

―metafísica do próprio‖ (DERRIDA, 1967a, p.41), ―própria‖ à literatura. 

E como se esse sistema e essas formas literárias de La literatura nazi surgissem 

como um efeito colateral do velho tropos da historiografia latino-americana, no qual, 

assumindo a necessidade da literatura como elemento imprescindível para a constituição 

de uma cultura moderna, não pode senão – devido ao parâmetro mesmo que toma para 

si – apontá-la como ―insuficiente‖, ―frágil autonomia‖, ―dependente‖, ―dissimétrica‖, 

―menor‖, com ―falta de condições‖, ―ausência de instituições‖, ―carência de 

legitimidade e reconhecimento‖, ―ameaçada constantemente por outros campos do saber 

[aí há uma infinidade de variantes ao longo do tempo: sociologia, filosofia, história, 

estudos culturais, economia, engenharia]‖, etc.. Termos que aparecem, com maior ou 

menor destaque, com maior ou menor distanciamento crítico, nos melhores teóricos da 

modernidade estética deste continente – de Antonio Candido (p.ex., 2013, p.11-12) a 

Idelber Avelar (p.ex., 2003, p. 32-33 ou 41), de Angel Rama (1985) a Julio Ramos 

(p.ex., 2008, p. 16-18), passando por Beatriz Sarlo (2003), Rodrigo Naves (2011, p. 15-
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42) e tantos outros. É como se esses estilhaços conceituais constituíssem um imaginário 

que fosse tomado, apropriadamente, para a justificação permanente de um estado de 

emergência literário, em nome da sua constituição e proteção, a todo custo.  

 Isto é: os autores de La literatura nazi tomariam essa ―falta‖ como elemento não 

a ser propriamente superado ou simplesmente assumido (ainda que o impulso pareça ser 

esse – o de estar à altura, o de ser reconhecido, o de ter a literatura reconhecida como 

própria), mas administrado, para elaborar uma estratégia específica de formação da 

autonomia, justificando assim os meios e métodos de suas obras em nome da própria 

literatura e do que é próprio da literatura. Assim, a promessa da liberdade e segurança 

aferida à literatura nunca é suficiente, ainda que sempre posta, de antemão – 

autorizando todo o tipo de violência apropriativa ou captação de capital cultural. Eis um 

exemplo de como o diagnóstico incessante de imunodeficiência dispara e alimenta o 

mecanismo de autoimunidade.  

Ademais, não poderíamos deixar de assinalar que ao longo da sua história os 

escritores de La literatura nazi são capazes de apreender e se remodelar em torno de seu 

projeto (os das variações em torno do desejo que compartilham). A questão da 

instauração da literatura como lugar próprio e apropriado não se limita à modernização 

e à modernidade, mas também é capaz de rearticular-se, extravasando-se, operando 

inclusive como estéticas de vanguarda, iconoclastas, simulacros de lutas emancipatórias, 

encenando trabalhos de luto por aquilo que se perdeu, e mesmo a denúncia das 

injustiças pelos regimes que eles mesmos se associavam (cujo exemplo maior será 

encontrado em Sebástian Lacroix de Nocturno de Chile), etc. Isso faz pensar em como o 

imperativo literário ou a tentativa de colocar a literatura como prática cultural dotada de 

antemão de privilégios é muito mais perene e assume modos mais variados do que 

aquela ―vontade de modernidade‖ demonstrada pelos escritores do ―boom‖, por 

exemplo (AVELAR, p.2003, p. 41-43). Uma dessas formas, a que alçará a condição de 

―presente‖ na e para a obra de Bolaño, irá se configurar em conjunção com isso que 

chamamos de ―democracia contemporânea‖.  

Aqui podemos recuperar o desafio de Natali (2006), que, lembrando a afirmação 

de Marx em A ideologia alemã, de que numa sociedade comunista não haverá pintores, 

porque a concentração de talento em certos indivíduos é análoga à concentração de 

riqueza no capitalismo, propõe: 
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Esse exercício de esboçar um além da literatura pode ainda nos levar a uma 

pergunta ainda mais perversa, que espero não estar fora de lugar aqui. A 

expansão da literatura é exaltada, por muitos críticos, por sua função política, 

sua contribuição para a justiça social e seu papel na formação de cidadão, 

porém certas celebrações parecem ser justificadas hoje apenas desde o 

interesse da própria literatura. O que aconteceria se, em um cenário 

hipotético, aquém ou além do literário, a literatura não coincidisse com a 

justiça? Em outras palavras, se tivéssemos que escolher entre justiça e 

literatura, onde ficaria nossa fidelidade? (p. 42-43) 

 

 

A verdadeira sacralização da literatura (ou do campo das artes tal como se 

formula via Ocidente) ocorre quando essa passa a ser vista como lugar próprio onde se 

concentra toda e qualquer possibilidade de interferência no sensível, isto é, em que 

todos os materiais e discursos para ter algum valor estético-político necessitam ser 

próprios a esse campo ou apropriado por ele, como se apenas pela e na literatura fosse 

possível um questionamento sobre partilhas do sensível. É na administração entre a 

promessa e a condição posta de que ali tudo pode ser dito, por qualquer um, de antemão, 

é que ocorre o seu congelamento, a perpetuação de certa economia da linguagem (ainda 

que suas ―mercadorias‖ possam ir e vir, estão a propósito e a disposição), e não mais 

pela intocabilidade e canonização de obras e autores.  

 Por isso, a instauração impulsiva do campo discursivo literário como lugar 

apropriado e autolegitimado torna-se algo suspeito para Bolaño. Dito isso, o problema 

formal-estético posto aqui acaba se perguntando não só pela possibilidade ou não de 

uma representação da violência (e isso inclui os espaçamentos, os silêncios, produzidos 

por ela), mas desde onde e sob quais condições essa representação se apresenta como 

possível. O que nos faz passar necessariamente pelo questionamento do lugar que a 

―literatura‖ (e a literatura como lugar) ocupa numa economia discursiva como aquela na 

qual nos encontramos na história e no ―presente‖ das sociedades latino-americanas ditas 

democráticas, que possuem atrás de si não só um passado ditatorial, mas também 

colonial.
94

 

                                                           
94 Não haveria aqui um risco de uma indistinção das especificidades das histórias que compõe essa 

América Latina, justamente o risco que vínhamos apontado até agora? Não há dúvidas. Mas esse gesto se 

interpreta (quer ser interpretado) mais como uma convocatória para se pensar as especificidades das 

violências do que como uma busca essencialista pelo núcleo delas. Uma interpretação crítica (que se 

deseja crítica), em sua finitude, sempre se lança a essa abertura e, mesmo, à possibilidade de seu próprio 

desastre e falibilidade. Por isso, as críticas de larga escala como aquelas empreendidas por Derrida, 

Adorno e outros se faz possível. Ou ainda: um conjunto de estudo que se denomina baixo uma questão – 

―pós-colonial‖, ―pós-ditatorial‖, para voltar a alguns nomes já mencionados – funcionam (ou deveriam 

funcionar) mais como um chamado, uma marco operacional crítico, do que uma categoria descritiva. Do 

mesmo modo, a demanda que se propõe aqui é a de pensar uma violência específica – a violência que se 

coloca pela demanda de lugares de seguridade enunciativa prévia e liberdade enunciativa, especialmente 
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E aqui é onde se exibe os limites da busca genealógica dos poderes que 

constituem o presente, e começa o problema da enunciação dessa crítica, das condições 

oferecidas e dos mecanismos envolvidos para que essa relação com o passado seja 

possível. É aqui que a estrutura enciclopédica de La literatura nazi deixa de ser um 

suporte e passa a ser uma forma de enfrentamento da questão arquívica que envolve a 

prática literária.  

 

 

2.8 Voltar aos começos: Borges e Bolaño 

 

Por isso, esse problema não se limita ao genealógico, nem ao epocal ou ao 

epistêmico, sequer pode ser contornado por um matricídio ou um parricídio (ainda que 

esse não deixe de produzir importantes tramas narrativas em Bolaño) ou por uma 

demanda da transparência das relações e associações forjadas pelos atores de certo 

campo para legitimá-lo. A questão desliza da constituição a todo custo de uma 

instituição, de um campo discursivo, para a legitimidade dos campos discursivos nos 

quais se dão as relações entre linguagem e memória, tal como proposto pela nossa 

economia discursiva contemporânea.  

Esses dois elementos – o lugar e o discurso que tem lugar nesse lugar – unidos 

enquanto condição de possibilidade pelos escritores e obras nazi, são colocados em 

conflitos pela própria tensão que existe entre o suporte e a forma (a ideia de forma, a 

modificação estratégica da noção de forma) no livro de Bolaño. Em La literatura nazi 

(mas não só nela), a narrativa da tentativa de formação do campo cultural se instaura por 

uma organização enciclopédica que implica na problematização do literário dentro de 

uma lógica biblioteconômica. Assim, a direção genealógica que se ensaia nesse livro 

não acaba cumprindo o seu designo enquanto tal, impedida em seu próprio projeto, 

como se fosse uma alegoria genealógica e uma genealogia da alegoria. Pois é no lugar 

de onde se parte, nas condições que se oferecem como apropriadas para a realização 

dessa genealogia literária do literário, que se interpõe o problema aqui apresentado, na 

                                                                                                                                                                          
quando levamos em conta como as relações entre a prática literária e uma economia democrática-liberal 

dos discursos – para (re)convocar, como fizeram todas as outras produções teóricas acima citadas e tantas 

outras mais, a necessidade de repensar as violências. Para usar uma terminologia de Alain Badiou (2003): 

o Um, a ―universalidade‖, não está no ―objeto‖ sobre o qual nos debruçamos, mas na convocatória aberta 

de um projeto partilhado.  
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medida mesma que dispõe tal processo como possível. É contra a condição de 

possibilidade que se dá de antemão para a escrita literária, que a escrita (fatidicamente) 

literária de Bolaño busca se contrapor.  

Por isso, neste ponto, é preciso voltar ao começo – ao ―começo‖ que La 

literatura nazi en América constitui e ao começo do nosso texto, onde está Bolaño, mas 

também Jorge Luis Borges. Esses dois pontos se cruzam enquanto pontos de partida, 

naquilo que o começo opera em cada um deles, em toda a problemática que carrega a 

palavra grega ―arkhê‖. Lembremos com Derrida (2001), as forças que perpassam esse 

termo: 

 
Arkhê, lembremos, designa ao mesmo tempo o começo e o comando. Este 

nome coordena aparentemente dois princípios em um: o principio de natureza 

ou da história, ali onde as coisas começam – princípio físico, histórico ou 

ontológico –, mas também o princípio da lei ali onde os homens e os deuses 

comandam, ali onde se exerce a autoridade, a ordem social, nesse lugar a 

partir do qual a ordem é dada – princípio nomológico. (p.11) 

 

Teríamos então que nos perguntar sobre esses começos, sobre como eles se 

entrecruzam, disseminam e confrontam uma história, suas próprias histórias, com aquilo 

que se quer se oferecer como o próprio de suas histórias. 

É claro que a ligação entre Bolaño e Borges, pensada a partir de La literatura 

nazi, estabelece-se de modo mais visível com Historia universal de la infamia. A 

começar, talvez, com a estrutura de coleção de vidas imaginárias, mas também pelas 

citações diretas, como aquela encontrada no título que dá nome a seção dedicada a 

Hoffman, apelidado justamente como ―o infame‖. Mas poderíamos ir mais além. Por 

exemplo, podemos observar que, tal como já apontava Sarlo (2003, p.49), no livro de 

Borges os epítetos carregados por cada um dos personagens são sempre contraditórios: 

pensemos, por exemplo, em ―El impostor inverosímil Tom Castro‖ ou ―El incivil 

maestro de ceremonias Kotsuké no Suké‖. Isso porque as ações pelas quais são 

denominados se constituem, invariavelmente, através de máscaras e falsidades, acabam 

sempre em acidentes, em como contradições patéticas ou, mais precisamente, em atos 

abjetos que, por mais que sejam anunciados, nunca, de fato, se realizam. Os pretensos 

infames de Borges são impostores, encenando gestos que nunca se concretizam, pois 

são bruscamente interrompidos, derivando suas identidades desse entremeio de 

máscaras e fracassos, como bem aponta Sylvia Molloy (1999, p.43-47). Aqui, tal como 

as ideologias conservadoras para os personagens de La literatura nazi, os epítetos de 
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História universal de la infamia visam dotar os personagens com uma falsa imagem de 

coragem e crueldade que lhes permite conquistar uma posição privilegiada para 

administrar suas organizações e negócios ilegítimos, servindo mais como subterfúgios 

visando estabelecer alguma respeitabilidade do que como históricos de práticas de 

violência (de certo tipo de violência).  

Longe de inocentá-los, essa covardia e seus resultados muitas vezes patéticos, 

essa criação de máscaras a partir de narrativas de valentia cruel, parece também ser uma 

das faces da violência histórica. Há uma dessimetria entre os precedentes evocados e as 

peripécias narradas nesses textos – inclusive desde o título, que dá uma impressão 

desmedida do que ali será miseravelmente narrado.   

Isso fica evidente no início do primeiro relato, dedicado a ―El atroz redentor 

Lazarus Morell‖, com um levantamento exaustivo e exaurido que, a semelhança do que 

fará Bolaño em sua obra, irá percorrer os tráficos de violência e apropriação históricos 

que ecoam nessa biografia criminosa. Esse preâmbulo está dividido em três partes ―La 

causa remota‖, ―El lugar‖, ―Los hombres‖ – antes de chegar a Lazarus Morell, em ―El 

hombre‖. Citemos a primeira dessas seções: 

 

 
En 1517 el P. Bartolomé de las Casas tuvo mucha lástima de los indios que se 

extenuaban en los laboriosos infiernos de las minas de oro antillanas, y 

propuso al emperador Carlos V la importación de negros que se extenuaran 

en los laboriosos infiernos de las minas de oro antillanas. A esa curiosa 

variación de un filántropo debemos infinitos hechos: los blues de Handy, el 

éxito logrado en París por el pintor doctor oriental D. Pedro Figari, la buena 

prosa cimarrona del también oriental D. Vicente Rossi, el tamaño mitológico 

de Abraham Lincoln, los quinientos mil muertos de la Guerra de Secesión, 

los tres mil trescientos millones gastados en pensiones militares, la estatua 

del imaginario Falucho, la admisión del verbo linchar en la décimotercera 

edición del Diccionario de la Academia, el impetuoso film Aleluya, la 

fornida carga a la bayoneta llevada por Soler al frente de sus Pardos y 

Morenos en el Cerrito, la gracia de la señorita de Tal, el moreno que asesinó 

Martín Fierro, la deplorable rumba El Manisero, el napoleonismo arrestado y 

encalabozado de Toussaint Louverture, la cruz y la serpiente en Haití, la 

sangre de las cabras degolladas por el machete del papaloi, la habanera madre 

del tango, el candombe. 

Además: la culpable y magnífica existencia del atroz redentor Lazarus Morell 

(BORGES, 2007, p. 347).  

 

Ademais, ambos os livros se encerram com um relato sobre a covardia e o mal,
95

 

ou melhor, em que a covardia e o mal ganham o primeiro plano, deixando de focar na 

                                                           
95

 Lembremos que, para Bolaño, esses dois elementos, covardia e o mal, estão intrinsecamente ligados: 

―todo mal es, por definición, cobarde‖ (BB, p.122).   
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máscara de encenação da violência para exibir a encenações da violência da máscara: 

esse é o papel que cumprem tanto ―El hombre de la esquina rosada‖ quanto ―Hoffman, 

el infame‖. Afinal, esses dois relatos giram em torno da fuga e da incapacidade de 

estabelecer um conflito, não contra um inimigo específico, senão contra a própria 

condição que está oferecida aos protagonistas. Esses dois relatos compartilham a 

condição de formalizarem para seus autores um posicionamento literário em algum 

momento por eles tomado e que jamais querem ver repetido, como algo extremamente 

repudiável. Para Borges, esse conto sobre covardia e violência será sempre algo 

incomodo e problemático, já que o estabelecerá tanto como ―começo‖ de sua obra 

ficcional, mas também como ―mera excentricidade‖, como o texto sob sua autoria que 

mais o desagrada (cf. GALASSO, 2012, p.129-130), ainda que nunca o retire de sua 

bibliografia, tal como o fez, por exemplo, com os três livros de ensaios escritos entre 

1925-1928. Já Bolaño irá incorporar essa rejeição, essa noção de ponto de partida 

indesejado desde ―Hoffman, el infame‖, como formalização de uma condição da escrita 

a ser enfrentada. Que o escritor argentino alce ―El hombre de la esquina rosada‖ como 

algo a ser continuamente encarado, sem apagá-lo, é um gesto que podemos reler 

significativamente através (atravessando) a obra de Bolaño.  

Para entender esse processo, devemos buscar uma leitura de Borges, dessa 

disjunção que se estabelece entre sua História e suas Ficções, entre a mudança de 

estratégias fornecida pela mudança de posições e condições do próprio campo literário 

que se estava formando, pelos sentidos desse campo literário. Assim, poderemos tecer 

uma interpretação mais produtiva que leve em conta a evocação do autor argentino por 

Bolaño, e, principalmente de como isso ecoa no conflito entre a forma (a coragem como 

forma) e o suporte enciclopédico e entre lugar e discurso. 

Assim, parece existir outro modo possível de estabelecer um ponto de partida 

para Borges, um começo que se contrapõe a esse primeiro começo (ou esse começo que 

se quer primeiro, anterior como condição): que não reivindica uma legitimidade 

igualitária frente a outras modalidades de discurso, sustentando-se em formas de 

distinção social (de construção de legitimação social que lhe anteceda), mas que põe a 

necessidade de questionar certa economia discursiva, desde esse espaço que se oferece a 

escrita borgeana – e, poderíamos dizer, literária. Um movimento em direção contrária, 

que põe em suspensão e busca reativar a tensão que uma ―ruptura‖ em forma de 
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construção de um lugar securitário (isto é, de certa integração, ao fim e ao cabo), de 

uma autoridade, não pode oferecer.   

Pensemos então em outros começos, nos começos não-pontuais, históricos, 

discursivamente atravessados por temporalidades, inclusive por começos, lá onde a 

genealogia desaba frente ao problema do seu lugar próprio, do arquivo.  

E qual poderia ser então esse outro ponto de partida para Borges? A resposta não 

poderia ser mais significativa, já que ela se apresenta pelas figuras maiores do 

imaginário borgeano: a biblioteca e a enciclopédia (essa biblioteca de pobres, como 

Borges a chamava). E é aqui que se passa do começo, do arkhê, para o arquivo – para 

esse ponto de partida em que perpassam e entram em conflito as mais diversas 

temporalidades e discursos, onde se constitui historicamente, sob a forma de um lugar 

para a história, modalidades discursivas e temporais de história. 

Tal cômodo, e os livros que o compõe e encontram lugar nesse cômodo, funde 

economia discursiva e espaço doméstico, privado (que para Borges foi doméstico 

mesmo quando era público: sua vida não só corria o risco de ser sintetizada em uma 

entrada numa enciclopédia ou seus livros destinados a uma prateleira, mas boa parte de 

sua existência foi vivida entre enciclopédia e prateleiras, durante todos os anos que 

habitou na biblioteca de seu pai, na Biblioteca Municipal Miguel Cané e na Biblioteca 

Nacional). Chega a ser impressionante especular até onde a biblioteca e a enciclopédia 

foram pontos de partidas para seus contos. Há, é claro, aqueles em que essa se 

estabelece abertamente, como ―La biblioteca de Babel‖, ―Tlön, Uqbar, Orbis Tertius‖, 

―El congreso‖ e outros mais. Há outros em que ela aparece como um detalhe, ainda que 

determinante, como em ―La espera‖, ou como objeto de investigação para o 

entendimento de uma obra, das leituras de um autor e dos livros por ele escrito, como 

em ―Pierre Menard, autor del Quijote‖ ou ―Examen de la obra de Herbert Quain‖. Mas 

há casos insuspeitos, de ―piadas privadas‖, como Borges as chamava (BORGES, 2011, 

p.162), como em ―La loteria en Babilonia‖, cuja fonte surge de uma pequena anedota 

histórica envolvendo a antiga sede da Biblioteca Nacional Argentina (localizada na calle 

México, 564), a qual Borges frequentou e depois foi diretor (na verdade, foi sob sua 

direção que houve a mudança para a atual sede – para seu desgosto), e que 

originalmente estava destinada a ser o prédio da Loteria Argentina. O prédio manteve 

diversos resquícios de sua função original, como os pomos encontrados nos balaústres 

das escadas que, para o leitor incauto, pareciam imagens de tons alegóricos da esfera 
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terrestre, quando na verdade não passavam de representações dos globos giratórios para 

sorteio de números (GONZÁLES, 2011, p.305). Contudo, e olhando para toda essa lista 

de textos borgeanos que acabamos de elencar, o que mais surpreende é justamente como 

Borges coloca o espaço biblioteconômico como algo indesejável (a biblioteca de Babel 

que equivale ao inferno, a enciclopédia de Orbis Tertius que desemboca num possível 

plano autoritário, etc.), a despeito de todas as declarações de amor e fascinação pelos 

livros e pelas coleções de livros, transformada muitas vezes em um fabulário inocente e 

neutralizante na fortuna crítica sobre o autor, que prefere conservar a imagem de um 

velho sábio recluso e rodeado por velhos tomos. Resumir isso num impasse entre vida e 

escrita é apenas perpetuar a visão de um Borges covarde, incapaz para a vida, indisposto 

a inventar outra forma para o viver. Visto de outro ângulo, poderíamos ver esse 

constante conflito dos escritos de Borges com o lugar para eles destinado como uma 

tensão, uma luta contra aquilo que lhe é oferecido, que é oferecido aos seus livros, como 

lugar de segurança, preenchido de segurança e sentido. Ficciones não é um título que 

leva a marca da destinação contra a qual todos os textos ali inclusos tentam lutar? O 

código preconcebido na prateleira, assegurado no arquivo. 

Para continuar o duelo, para transformá-lo em duelo a partir de sua própria 

prática, a escrita de Borges se volta contra sua própria garantia, deve dar um passo em 

direção ao conflito que lhe retira sua segurança. 

Ora, a biblioteca e a enciclopédia serão os lugares mesmo desde onde se dará, 

contra os quais se dará, o duelo escritural de Borges. É Alan Pauls (2004) que expõe 

melhor essa tensão: 

 
Así es, en realidad, como las bibliotecas y las enciclopedias se presentan. Así 

están dadas; eso – la quietud y el confort del orden, el placer de la fobia 

satisfecha – es lo que son de hecho, y en ese sentido, efectivamente, la 

―solución borgeana‖ para las inclemencias del mundo (convertirse en un 

ratón de biblioteca) parece tener la mezquindad de las estrategias puramente 

reactivas. Pero lo que a Borges le interesa – lo que le interesa profundamente, 

esto es: con la profundidad suficiente para que quiera transformarlo en 

literatura – no es lo que la biblioteca y la enciclopedia son de hecho, sino 

todo lo que, de derecho, pueden ser, y todo lo que son capaces de hacer 

siendo fieles al derecho que las rige. Qué rápido se resquebraja entonces el 

amparo, y cómo se desmoronan la tranquilidad, la asepsia, la inaccesibilidad 

– las dichas un poco viles del reactivo – cuando esas dos instituciones, 

engolosinadas con su propia lógica, dejan ya simplemente de ―estar ahí‖ y 

ponen a funcionar, a crear, a ―maquinar‖… Y cómo cambia el ratón de 

biblioteca cuando deja de apostar todo a la seguridad, cuando es él, con sus 

patitas de miope, el que empuja el orden hacia el desorden más loco, la 

regularidad hacia la excepción, la previsibilidad hacia el accidente, la 

familiaridad hacia el siniestro… 
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La biblioteca ya no es tierra de asilo sino laberinto […] (p. 93-94) 

 

 

Lembremos inclusive que Bolaño, ao apontar o caráter valente de Borges, nunca 

deixará de atrelá-lo imediatamente à atividade de bibliotecário – ―El bibliotecário 

valiente‖ (EP) é nome de um de seus ensaios sobre o escritor argentino –, opondo-se 

àquelas leituras que veem o desejo pela coragem nas representações que aparecem nos 

textos de Borges, como uma demonstração de frustração, de impossibilidade do ato de 

coragem desde a biblioteca – presumindo (e é essa presunção que é problemática) de 

que esse é um cômodo seguro, um lugar literário, próprio para Ficções. No entanto, é 

partindo da biblioteca, a partir dela, é que Borges buscará um gesto de coragem contra a 

mera representação que se pré-legitima como própria da coragem – por isso, jamais 

desistirá, na contramão de todos os grandes romancistas e poetas europeus do pós-

guerra, do gênero épico (que os nacionalismos fizerem lugar próprio para a 

representação da coragem, de apropriação do valor coragem – isto é, como uma máscara 

de violência tal como aquela dos personagens de História universal e também de La 

literatura nazi).
96

 

Afinal como ler esse incômodo com esse cômodo próprio para a leitura? Aqui 

temos que redobrar nosso exercício e nos perguntar como podemos ler Bolaño através 

de Borges, e Borges através de Bolaño, como podemos traduzi-los e retraduzi-los um ao 

outro, sem tentativas de equivalência (e por extensão, de comparação), senão pelo 

idioma da coragem e do enfrentamento. Assim, não seria possível reler ―La biblioteca 

de Babel‖ como a pré-figuração do desejo dos escritores de La literatura nazi, e essa 

como um modelo menos fortuito para o assalto do imaginário realizado por ―Tlön, 

Uqbar, Orbis Tertius‖?  

Seguindo nessa proposta: não seria a sociedade secreta de Orbis Tertius a 

precursora dos projetos que se entrelaçam nas páginas de La literatura nazi en América? 
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 Não é aqui que se instala um ponto de confronto frontal entre a política da escrita de Borges e a estética 

da política nacionalista de cunho totalitários dos anos 1930 e 1940? Não coincide essa mudança da 

representação para a formalização da coragem, da literatura como lugar próprio para sua representação 

para o questionamento da legitimidade da literatura na ausência de gesto de coragem que a ponha em 

risco, com o turvo momento em que os episódios históricos exemplares de ―valentia‖ passam a ser 

apropriados pelos discursos nazifascistas europeus e nacionalistas na Argentina? Esse movimento é a 

diferença indelével que se coloca entre os escritos de Borges e a construção das estratégias autoritárias 

desse período: enquanto para aquele, a coragem significa pôr-se em risco, para os segundos a 

representação da coragem significa encontrar provas de segurança do projeto vindouro, de que o sacrifício 

terá garantia (será uma troca equivalente, uma tentativa de suborno do próprio movimento histórico e 

mesmo biológico) de que outra situação redentora virá.  
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Voltemos à epígrafe borgeana que encabeça este capítulo: não encontramos ali um eco 

daquilo que viria a ser esse sistema literário que Bolaño descreve? No entanto, alguns 

pontos diferenciais necessitam ser colocados. Enquanto que no conto de Borges essa 

conspiração de homens e mulheres anônimos busca substituir o mundo, substituindo sua 

ordem por uma ordenação própria a eles, em La literatura nazi é a condição mesma para 

a criação de mundos próprios é que está sendo reivindicada e construída como modo de 

administração e participação da ordem do mundo. É como se os projetos de arquitetar 

formas de vida (e que levaram tentativas de destruição das formas anteriores, como 

lembra Borges ao comparar o projeto de Tlön com o nazismo e o comunismo stalinista) 

fossem substituídos pela criação de um lugar próprio para administrar os restos desses 

mundos, desses projetos de mundo e das ruínas deixadas pela tentativa de instaurá-los. 

Se em ―Tlön, Uqbar, Orbis Tertius‖, uma ficção pode ocupar o mundo para reordená-lo, 

apropriando-se da legitimidade prévia do suporte enciclopédico, em La literatura nazi é 

a ficcionalização das relações com a linguagem e a memória, da capacidade de 

apropriar-se delas como estando (mesmo que em potencial, mesmo que sem figura) já 

disponíveis, que permite a criação da legitimidade de um campo discursivo enquanto 

espaço próprio. Aparentemente, já não interessa tanto o discurso como controle 

normativo do mundo, mas sim como mundo da oferta daquilo que é possível, de 

disponibilidade da liberdade dos atos e dos discursos sob condições asseguradas.   

É significativo que essas duas sociedades estejam ligadas pelo modo como 

compartilham seus sistemas de reprodução, ainda que a primeira (re)produza objetos 

ficcionais no mundo para poder se impor, enquanto a segunda baseada na possibilidade 

de multiplicação e capitalização discursiva, de produzir e reproduzir associações, 

vínculos, modos de legitimação. O modo como são postos no mundo os escritores de La 

literatura nazi não está distante daquele desencadeado no estágio mais avançado de 

―Tlön, Uqbar, Orbis Tertius‖: os objetos reduplicados chamados hrönir. Isso parecerá 

ainda mais claro quando pensamos naquele escritor interiorano do México chamado 

Horacio Guerra, que aparece tanto em Los detectives salvajes como em 2666, Se os 

objetos reproduzidos em Tlön são ―un poco más largos‖ (BORGES, 2007, p.524) que o 

original perdido, aquele é também ―doble exacto‖, “pero en pequeñito‖ do escritor 

Octavio Paz (DS, p. 569) – incluindo a mesma formação institucional em torno dele, 

ainda que em proporções mais regionais –, sendo um dos termos de uma série de 

variações (inclusive no nome) que compõe um sistema que se quer seguro de qualquer 
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perda. Aqui, a infinita variação da regra não a compromete, não a perverte – é a 

possibilidade de sua multiplicação e de sua reprodução, de seu funcionamento em 

fractal, que constitui a fonte de seu poder.  

Aqui é válido o velho adágio dos heresiarcas (note-se que o fato dessa ser uma 

doutrina herética) de Uqbar, e que está presente em toda a obra de Borges, para quem 

―los espejos y la cópula son abominales, porque multiplican el número de los hombres‖ 

(2007, p. 513). Como Molloy (1999, p.147-148) observa, os simulacros em seus contos 

podem ser meras reproduções do mesmo, ao qual o texto busca interromper, seja pela 

desarticulação de um dos termos, seja pela adição de um elemento a mais, isto é, pela 

interpolação da regra. Isso, inclusive, está válido para a própria posição discursivo-

enunciativa de Borges, cujos volumes, assinaturas e declarações também são termos 

entre termos que terminam numa Biblioteca (como veremos a seguir).  

 Por outro lado, esse modo de armação e reprodução ganha sua dimensão 

complementar na imagem de uma biblioteca absoluta, de um arquivo que encerra como 

disponíveis todas as possibilidades discursivas como se já estivessem dadas ou como 

promessa, garantindo-a no próprio tempo – afinal ela é eterna e infinita –, tal como 

aparece em ―La biblioteca de Babel‖.  Esse ―inferno‖ – é assim que o bibliotecário que 

narra o conto a descreve – retira sua força da lei que fornece sua clausura, isto é, na 

ideia de que, em algum lugar deve existir um ―livro dos livros‖, um ponto metonímico 

que vai para além da própria lei que rege esse lugar, isto é, um excesso próprio à lei. 

Entretanto, tal possibilidade, que rege as formas de vida que percorrem esse universo, 

como bem percebe o narrador, simplesmente não existe – sempre haverá outro volume 

para desmenti-lo. Ou seja, é na promessa exaustiva de todas as possibilidades narrativas 

da experiência que se encontra o poder disseminado dessa biblioteca, no modo como 

essa economia constitui as noções de memória e de linguagem como já acessíveis (ainda 

que não necessariamente a mão). Nesse lugar, a singularidade (cada livro é único) e a 

repetição (a biblioteca é periódica) se imbricam e se anulam, resultando nos atributos 

dessa arquitetura cósmica – a (má) eternidade e a (má) infinitude, infinitamente 

calculáveis (DERRIDA, 2004; HEGEL, 1968). É nesse fundamento que a lei da 

biblioteca é exercida e, ao mesmo tempo, legitima-se. 

 A imagem simbólica descrita em ―La biblioteca de Babel‖ e as demandas dos 

escritores biografados em La literatura nazi parecem coincidir: se os elementos que 

participam da construção de um arquivo (e também uma biblioteca), que formam sua 
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domiciliação enquanto topologia privilegiada, enquanto topologia do privilégio, são as 

noções de lugar, autoridade e consignação (DERRIDA, 2001, p. 13-14) – que o texto de 

Borges imagina no limite máximo, sendo ilimitada, detentora de todo as possibilidades 

de escrita e periódica –, os autores de La literatura nazi vão reformulá-los em seus 

próprios termos, correlativos: seguridade, legitimidade e propriedade. Tudo isso de 

antemão, tal como esse tipo de biblioteca pode oferecer. A literatura, tal como pensada 

por esses autores, pode ser vista justamente como, ao mesmo tempo, a construção dessa 

biblioteca e também o lugar de sua habitação – com a diferença de que não há 

necessidade alguma de encontrar a sua saída, senão de buscar a sua entrada. Não à toa, o 

atributo da eternidade, que a biblioteca detém, é o mesmo que desejam os escritores de 

La literatura nazi, não como uma ―vivência eterna‖, mas como uma legitimidade 

infinita, anteposta e a salvo de qualquer apagamento.
97

 

 Por último, e isso é vital para entender a associação possível, nessa releitura de 

Borges via Bolaño, através do suporte enciclopédico-biblioteconômico, existente entre 

os dois contos, como se o projeto de Tlön e o aparato babélico fossem, na realidade, 

dois dispositivos móveis de um mesmo processo. Essa conexão é explicita quando 

encontramos rastros do idioma de Tlön – a expressão axaxaxas mlö transformado em 

título de livro – nas estantes da Biblioteca (2007, p.564). E para que esse ordenamento 

do mundo ganhe sua eficácia é preciso que ele ocupe um lugar anterior, é preciso ter 

como condição a construção dessa condição anterior, que advêm de um tempo que é o 

da própria fundação (ficcional) do arquivo. Assim, não é apenas o suporte enciclopédico 

e a legitimidade institucional que permitem re-escrever o mundo: é a economia 

discursiva ali construída, como se toda a memória já tivesse lugar possível (ainda que 

não esteja presente, a mão), que rege essa apropriação violenta da memória e da 

linguagem.  
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 É significativo que Bolaño, em suas declarações sobre a situação ―miserável‖ da literatura 

contemporânea, intercambia o desejo por imortalidade e eternidade com o de respeitabilidade e êxito a 

todo o custo. Cf., por exemplo, BB, p. 94 e 96; ou ainda EP p. 86-87. Pelo lado inverso, perder essa 

dimensão de possível perenidade, ver a escrita como efemeridade, abre a possibilidade para o ato ético: 

―Pretender aspirar a la posteridad es el mayor absurdo imaginable, son trabajos de amor perdidos, como 

diria Shakespeare. Pero precisamente por esto tiene también su lado hermoso, ya que perder la certeza de 

nuestra grandeza inmortal nos lleva a crear cosas mucho mejores, como el valor, la dignidad, la ética, la 

moralidad, la bondad, que desaparecen en nosotros y tienen un radio de acción tan mínimo como heroico‖ 

(BB, p.97). Note-se que a certeza de imortalidade é justamente aquilo que está na ordem do dado, como 

ponto de chegada previamente definido, e contra a qual o ato ético se opõe, como incerteza e 

efemeridade.  
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 É num caso como este em que a diferença entre o conceito de ―arquivo‖, tal 

como empregado por Foucault (2012) e Derrida (2001) mostra-se pertinente: enquanto 

no primeiro, trata-se de saber com o arquivo o que a lei permite dizer, no outro a 

interrogação sobre o arkhê foca-se em como a lei está se produzindo, qual é o lugar, a 

casa, desde onde se (re)produz a lei, constantemente. Ou ainda: qual é a lei do lugar, 

como um lugar próprio à lei compõe sua eficiência hermenêutica sobre as propriedades, 

sobre o próprio e o apropriado.
98

 Por isso há uma questão econômica no arquivo da lei e 

da lei do arquivo que extrapola o genealógico e o arqueológico, é suplementar a eles, 

como Derrida (idem, p. 10-15) tantas vezes aponta. 

 É entre ―Tlön, Uqbar, Orbis Tertius‖ e ―La biblioteca de Babel‖ que se torna 

possível entrever outro modo de compreensão das possibilidades de apropriação do 

passado de violência, e da violência dessa apropriação, a partir de um sistema que se 

apresenta e se capitaliza a memória do mundo. Isto é, onde toda a possibilidade de 

enunciação, e principalmente de enunciação da violência, seja ela passada, presente ou 

futura, converte-se em legitimação do ―presente‖, devido às condições de possibilidade 

que ele oferece como se lhe fossem próprias e apropriadas. Aí reside o entrecruzamento 

e a especificidade da democracia frente ao seu próprio tempo e a temporalidade que a 

constitui e a perpassa.  

Por isso quando Bolaño, relendo Borges para compor essa genealogia da historia 

e da historiografia da literatura (latino-)americana, toca na questão do arquivo, do lugar 

e do tempo da literatura neste arquivo e enquanto arquivo,  num ponto fundamental para 

a disjunção entre a prática literária latino-americana e a construção desse campo 

discursivo chamado literatura (cf. GONZÁLEZ ECHEVARÍA, 2000).  Questão que 

assombra a produção literária desse continente que, apropriando e expropriando a 

própria memória, descrimina lugares próprios para a memória. 

 As diversas temporalidades que transpassam esse problema podem ser lidas 

como constituintes da história da literatura latino-americana. Se a alegoria foi tão 

representativa como estratégia discursiva por tanto tempo, isso se deve, além de uma 

necessidade formal advinda desse material histórico sempre arruinado, sempre fora de 

domínio, ao fato dela também se confundir com a reivindicação continua e sempre 

insuficiente da legitimação desse sistema de discursos por seus atores. Isto é: o outro 
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 Para uma boa contraposição entre esses dois conceitos de arquivos (e de procedimentos críticos), e suas 

consequências para a crítica pós-colonial, cf. SHETTY & BELLAMY (2000), em especial, p. 25-26. 
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lugar necessário para a constituição da alegoria, esse outro tempo sempre presente 

(mesmo que nunca esteja propriamente presente) nesses textos, em suas diversas 

versões estético-políticas (desde a soberania literária que substitui a soberania 

autoritária ou a falta de soberania própria presente nos escritores do ―boom‖ até mesmo 

a negatividade utópica dos autores pós-ditatoriais ou ainda a distopia perversa de La 

Comarca de Lamborghini), foi também uma alegoria da reivindicação da legitimidade 

do lugar social da literatura.
99

  

Essa interrupção do alegórico por Bolaño e outros autores também pode ser 

encarada como uma posição que visa responder à atribuição do alegórico como destino 

literário e da literatura latino-americana: não só pelo processo de modernidade e 

modernização derrotadas, mas pela insuficiência permanente com a qual é designada 

sua ―própria‖ literatura (como a vê Frederic Jameson (1986), por exemplo, interpretação 

que teve largo respaldo em parte da crítica da América Latina, inclusive a de Idelber 

Avelar). Com isso, também se produz uma resposta contra a transformação da alegoria 

em clausura – algo que vai diretamente contra seus potenciais críticos estéticos que 

carregam muitas vezes uma demanda por justiça histórica.
100

 

Diante das novas condições e do desenvolvimento de certas apropriações que 

surgem dessa outra configuração da economia discursiva (ao qual Bolaño irá chamar, 

                                                           
99 Do mesmo modo, esse conflito referente ao alegórico na América Latina não pode ser colocado num 

quadro maior, ligado ao papel do Barroco nesse continente? Em sua constante trajetória na qual se 

mesclam a função de ideologia colonizadora católica até ressignificações estratégicas como aquelas 

fornecidas por Severo Sarduy, César Vallejo, Lezama Lima, Jorge Luis Borges, Haroldo de Campos, 

Néstor Perlongher, e, mais ambiguamente, Osvaldo Lamborghini, entre outros. Lembremos – a não ser 

que queiramos cair numa lógica progressista – que o sucesso ou o valor de tais empreendimentos não 

apaga as violências deixadas pelo primeiro, e que ainda hoje tem larga repercussão nesse continente. O 

conflito, pelo visto, prossegue e seria possível dar-lhe um novo capítulo, em especial, pelos textos 

―cristãos‖ de Roberto Bolaño, que, a sua própria maneira, também são ―barrocos‖, como Nocturno de 

Chile ou ―Dos cuentos católicos‖ de El gaucho insufrible. 
100

 E não é uma ―interrupção‖ que Derrida (2008b) busca instalar no conjunto de escritos assinados por 

Paul de Man, quando se redescobrem seus textos colaboracionistas durante os anos 1940-1942? Mais que 

uma simples continuidade ou divisão, o que é preciso realizar aqui é uma ruptura que não seja 

esquecimento, uma interrupção alegórica que combata a apropriação da alegoria de Paul de Man para que 

seja dado um lugar próprio a sua obra, seja como expurgo, seja como simples apagamento da parte que 

não convém. Por isso, Derrida propõe ler uma ―cadeia de rupturas‖ de sua obra, ao invés de uma ―cadeia 

de relações‖ (mesmo que assimétricas) (p.234). Assim, para impedir que se leia o conceito de alegoria 

como prefigurado (os primeiros escritos de Paul de Man prefiguram o conceito posteriormente elaborado) 

ou como redenção pura do passado (o conceito alegórico exorciza o fantasma passado), é preciso 

interrompê-lo para então re-armar o seu sentido ético. Digamos que esse é um dilema similar pelo qual 

também passamos aqui, ainda que tomando caminhos diferentes. É como se tivéssemos tomado como 

ponto de partida aquela hipótese, muito provável, de que associar-se ao discurso colaboracionista era 

encarado pelo jovem Paul de Man como a maneira única de ter condições e legitimidade – ter um lugar – 

para realizar seu trabalho de crítico cultural (DERRIDA, 2008b, p.177). 
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novamente invocando Borges, de ―canalha sentimental‖),
101

 no justo momento em que 

ele é apresentado como concretizado, ainda que sempre insuficientemente, sempre posto 

ao mesmo tempo em que deve ser infinitamente reivindicável como direito próprio, e 

como lugar próprio ao direito, é que Bolaño irá apresentar sua La literatura nazi como 

uma história (uma forma de constituição da historicidade e da temporalidade literárias) a 

ser enfrentada, partindo dela, como a história daquilo que se oferece violentamente 

como possibilidade de escrever seu próprio relato, armar a experiência derivada da 

violência. É para lutar contra essa condição de possibilidade (essa condição ficcional 

que se apresenta como condição de possibilidade) que Bolaño resolve tocar o problema 

do arquivo, para interromper essa temporalidade dada e a economia discursiva que 

oferece o lugar próprio a ela e nela.  

 Para entender essa passagem, em que a reivindicação por segurança e liberdades 

começa a integrar o direito e dá legitimidade à lei democrática, precisamos enfrentar 

essas duas figuras de ―transição‖, que elevam a radicalidade das demandas dos autores 

de La literatura nazi durante a passagem entre os regimes autoritários na América 

Latina em direção à democracia, isto é, justamente aqueles que realizam mais 

detalhadamente a passagem entre um e outro, modificando e conservando as estratégias 

de um período para sobreviver ao outro, e, ao mesmo tempo, fundamentá-lo, sendo 

simultaneamente herdeiros e heranças. Devemos enfrentar então esses dois monstros 

para entender o que está em jogo – e que tipo de jogo perverso está sendo proposto por 

essas duas figurações do mal que atendem pelos nomes de Carlos Wieder e Sebastián 

Lacroix. 
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 Bolaño usa esse termo em diversos contextos, mas sempre ligados a uma literatura (uma ideia de 

literatura) que faz uso de imagens de violência e injustiça histórica como temas que a dotam de uma 

legitimidade prévia, uma legitimidade apropriada para a literatura. Isso também é válido para a posição 

política de esquerda (e de escritores ditos de esquerda), já que ―en Latinoamerica […] los escritores son 

vistos como elementos subversivos hasta que no prueban lo contrario, cosa que la mayoría de los 

escritores no tardan en hacer con un esfuerzo digno de mejor causa‖ (Entrevista Patricio Pron, 2000). 

Para um exemplo do uso desse termo, Bolaño o utiliza em sua resposta a questão de se seria possível um 

romance sobre os presos e desaparecidos durante as ditaturas latino-americanas: ―Sí, es posible. El único 

problema es quién y cómo. Porque escribir sobre ese tema para que al final tengamos, por ejemplo, una 

novela de las así llamadas de denuncia, bueno, mejor no escribir nada. O una novela plagada de guiños a 

lo que Borges llamaba ‗la canallada sentimental‘. Ése es el riesgo y el escollo. Para escribir sobre esto 

sería necesario que el novelista se planteara, dentro de la misma novela, el actual vacío en el discurso de 

la izquierda o la necesidad de reformular ese discurso‖ (BB, p. 78). Ao fim, La literatura nazi não é mais 

que um romance sobre o que se pode tornar essa ―canalla sentimental‖ na e para a literatura. 
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3. A PERVERSÃO COMO FUNDAMENTO DA LIBERDADE DE EXPRESSÃO 

EM ESTRELLA DISTANTE E NOCTURNO DE CHILE 

 

 

Primero mataremos a todos los subversivos, luego mataremos a sus 

colaboradores, después a sus simpatizantes, enseguida a aquellos que 

permanecen indiferentes y, finalmente, mataremos a los tímidos. 

– Ibérico Saint Jean (1977), governador da província de Buenos Aires 

durante o último período da ditadura militar na Argentina. 

 

Se até o penúltimo instante, La literatura nazi en América apresenta-se como um 

romance de formação do campo literário, com escritores escalando estratégias e 

artifícios de todos os tipos para dotar o discurso artístico de legitimidade e segurança, 

tornando qualquer material, discurso ou forma de vida própria à literatura, apropriada a 

ela de antemão, então o último capítulo, intitulado ―Hoffman, el infame‖, e sua 

expansão, Estrella distante (1996), exibem o auge desse processo, aquilo que, dentro do 

pensamento que toma a garantia da autonomia e da autoridade do discurso enquanto 

imperativos, seria sua versão mais bem acabada. E tal realização (que nunca irá se 

contentar com seus resultados, que nunca se contentará em estar realizada) coincidirá 

com uma aproximação daquilo que Bolaño, ―humildemente‖ acredita ser o ―mal 

absoluto‖ (EP, p.20). Um mal radical porque não pode ser isolado ou determinado, já 

que constituiu o modo próprio de nossas vidas, agindo não de maneira a normatizá-las, 

mas afetando-as como parte da ossatura, ofertando-lhes suas existências (próprias, 

apropriadas e, por consequência, também reapropriáveis).  

 À diferença de seus precursores e antecessores, que ainda direcionavam seus 

desejos para academias, instituições, universidades, alianças ou prêmios que 

sustentassem o exercício das artes (e lhes dessem igualmente sustento financeiro), isto 

é, instâncias que atestassem o reconhecimento puro e simples de suas condições como 

escritores, Ramírez Hoffman/Carlos Wieder procurará estabelecer essa legitimidade 

pela demonstração de força, na tentativa de pôr e reiterar continuamente esse estatuto de 

autoridade e liberdade para a literatura, estando disposto a sublimar qualquer vínculo 

que se interponha a esse projeto, para instaurar tais condições para as artes como 

garantidas e evidentes em si mesmas. Ou seja, Wieder praticará ações brutais que se 

constituem como a demonstração mais imediata daquilo que seria da ordem do literário, 

daquilo que seria próprio às artes. No fundo, o fator que o distingue dos outros autores 
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presentes na infame enciclopédia é que ele se ergue como uma espécie de corajoso entre 

medrosos, uma coragem (e não nos esqueçamos dessa palavra – pois ela constitui um 

valor com o qual o próprio Bolaño/Belano irá buscar se identificar, como um valor 

suplementar ético-estético) fria, gélida, da qual nunca saberemos de quanto é capaz, 

porque sua brutalidade consiste em sempre estar disposto a colocar um fator a mais no 

cálculo da necessidade. Uma coragem que chegará ao extremo de seu inverso, a 

covardia, em sua necessidade de blindar-se – tornando indistinta uma da outra. 

 

La relación del arte con el mal es numerosa. O del mal con el arte. Yo he 

conocido, supongo que como todo ser humano, algunas encarnaciones del 

mal. Hay un mal, digamos, ―cobarde‖, aunque todo mal es, por definición, 

cobarde. Pero también hay un mal ―valiente‖. Un mal que se trasciende a sí 

mismo. Un mal que puede llegar a parecernos extraterrestre. Es decir: la 

alteridad total. Un mal que persigue lo épico y lo trágico, pero que en 

realidad persigue el blindaje perfecto. Para no emplear los términos de valor 

y cobardía, digamos que hay un mal frío y otro caliente. El caliente es 

neutralizable. El frío, no. El mal frío es como la sombra de la humanidad y 

nos acompañará siempre. A menudo es difícil diferenciarlos (BB, p. 122). 

 

 Essa frieza que acompanha a humanidade não deixará de ser também uma 

sombra para Belano – ou talvez, o que é pior, faz de Belano a sua sombra, o seu 

espectro. Entre o silenciamento e a oferta de um testemunho possível, entre o sofrido e a 

possibilidade de expor esse sofrimento, entre o estado policial e o direito à declaração 

do ocorrido, Wieder surge atuando como um par de Belano, como alguém com quem 

partilha um lugar, que ocupa o lugar por ele constituído para essa fala integra, a qual se 

exige integridade em um sentido menos moral do que narrativo, discursivo ou 

enunciativo. 

 Junto ao corajoso covarde, surge então um segundo personagem: um covarde 

crônico, a tal ponto que nos perguntamos como ele tem a coragem não apenas de 

realizar certos atos, mas de relatá-los em seu discurso. Esse indivíduo formará um par 

estranho com Wieder, complementar, ainda que pareçam antitéticos. Trata-se do 

sacerdote católico Sebastián Urrutia Lacroix de Nocturno de Chile (1999). Será ele 

quem converterá os fios legados pelo projeto tempestuoso e destruidor de Wieder em 

partes de um estado de paz, como peças de um processo perpétuo de redenção pela e na 

literatura, na e para a democracia, cuja chegada ele nunca cansa de anunciar. Digamos 

que, após batizá-lo – sob o pseudônimo H. Ibacache, é um dos primeiros a saudar e 

nomear a poesia praticada por Wieder, por meio de sua coluna no jornal El Mercúrio, 
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enchendo-a de aconselhamentos e pequenas reprimendas (ED, p. 45-46) –, Lacroix 

também se dará ao trabalho de oferece a todo o projeto sua extrema-unção, 

recomendando menos a alma do aviador (e de outros tantos colegas) aos céus do que 

pedindo perdão pelos próprios pecados, para que assim possa ascender a essa nova vida, 

a esse novo corpo social que se avulta, salvando a si mesmo. E a resposta sobre quais 

seriam esses ―novos tempos‖ que a poesia de Wieder e a crítica de Lacroix juntas 

promulgam sempre está em suspenso. Mesmo que a tentação mais imediata seja a de 

tomá-los como sendo a ditadura pinochista, essa afirmação nunca é determinada, 

podendo se referir igualmente ao período que virá depois dela ou simplesmente a um 

retraso infinito, um tempo que já é, mas que nunca o é plenamente. A verdade é que 

tanto o assassinato do primeiro quanto a confissão do segundo – isto é, esses dois atos 

sincrônicos de término, de fechamento, que tem lugar no final da década de 1990 – são 

sentidos no texto de Bolaño mais como momentos de assentamento de uma determinada 

condição do que como interrupção ou distinção, como acontecimentos que permitiriam 

encerrar um tempo e iniciar outro ou confrontar a forma da história num ato de justiça. 

O autossacrifício e a penitência aparecem como partes integrais das composições tanto 

de Wieder como de Lacroix, o que faz com que o martírio e o lamento apareçam como 

parte da consolidação de um estado que buscavam atingir, não só para si mesmos, como 

também para o discurso literário, a qual estaria subordinada a linguagem em geral, 

ficcionalizada. Assim, juntos, compõem o anticlímax da novela iniciada em La 

literatura nazi, mas certamente não o seu fim. O terrível não está tanto na perspectiva 

de que um ou outro levantem do seu santo sepulcro, retornem para assombrar a terra – o 

verdadeiro horror vem da possibilidade de que este mundo que habitamos já seja o reino 

dos céus que eles tanto profetizavam.  

 Com isso, a violência e o perdão já não se contrapõem, mas se pressupõem. De 

tal forma que o mecanismo de confissão e testemunho, passando como cauterização 

benevolente, unguento expiatório, transforma as chagas abertas pela ditadura militar 

chilena em imagem perpétua do corpo social, em eterno estado de recomposição, de 

administração farmacológica. Isto é, fazendo indistinta a lesão do procedimento de cura, 

convertendo ambos em um novo tipo de dano coletivo, impossível de diferenciar – 

indiferente – daquilo que se chama ―vida‖.  

 Com isso, podemos dizer que o papel dessas duas novelas – Estrella distante e 

Nocturno de Chile – é o de se produzir um questionamento sobre trauma e também 
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sobre o processo terapêutico que lhe foi recomendado, a partir do tipo de oferta que se 

põe para poder narrá-lo (e talvez menos que isso), expor suas marcas, desde um lugar 

próprio e apropriado, assegurado de antemão. Isto é, pensar no dano não apenas das 

feridas e dos legados deixados pelo período ditatorial nas Américas, mas também 

naqueles resultantes de uma promessa de justiça social através de certos procedimentos 

de avaliação e retratação histórica, que, no entanto, converter-se-ão, a meio caminho, 

em dispositivos de suborno, de subordinação ao presente. Com isso, Bolaño lembra que 

as feridas, os fantasmas e os restos também estão na história, transformam-se, 

ressignificam e são ressignificados, podem se metamorfosear, infeccionar, disparar um 

sistema autoimune agressivo devido ao excesso de cuidados – não sendo apenas os 

resíduos daquilo que já passou e resiste incólume e indubitavelmente ao tempo e ao 

presente. Portanto, a violência histórica aparece aqui (no mínimo) duplicada, no modo 

mesmo como se propõe a reconhecê-la e geri-la – algo cujo sintoma passará, muitas 

vezes, a ser justamente o não-reconhecimento da dor, a neutralização do sofrimento, lá 

onde se coloca a possibilidade de enunciá-la, prescrever como garantida, igualmente, 

para todos. Uma indiferença pela e na linguagem que a reduzirá à sua função fática, que 

se diz (ou da qual se ouve) apenas a si mesma, em seu direito (por seu direito) em dizer-

se. Lá onde ruído e significação se diluem um no outro.  

 Por isso, assim como acontece com Wieder, Belano também estará posto como 

um (possível) duplo de Lacroix, enquanto aparição que persegue e incomoda o 

sacerdote, a qual o chama de ―o jovem envelhecido‖.102 A fala ininterrupta do padre 

parece destinada a encobri-lo, a desmenti-lo, sem deixar de expressar seu desejo em 

ouvi-lo, expô-lo, admiti-lo, de querer colocar-se no seu lugar – de falar não só a ele, mas 

por ele, por causa dele, ao ponto de derramar-lhe lágrimas (NC, p. 41). Novamente, essa 

sombra sinaliza uma dobra que se coloca sobre o autor, uma dúvida sobre desde onde se 

pode narrar o testemunho e a confissão de sua experiência com a ditadura chilena sem 

que ela reincida nesse pedido de redenção para a plenitude da linguagem anunciada por 
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 Essa imagem do jovem envelhecido é bastante comum na literatura dos pós-guerras (tanto da Primeira 

quando da Segunda): podemos encontrá-la tanto em um conto como o ―The Curious Case of Benjamin 

Button‖ de F. Scott Fitzgerald, como em O tambor de lata de Günter Grass. Sobre o aspecto traumático 

envolvido nessa imagem ambivalente cf. o quarto capítulo de Catherine Malabou (2014). Na literatura 

latina clássica ela já estava presente, para o qual E. R. Curtius dedica toda uma seção de seu Literatura 

européia e Idade Média latina, logo após comentar a tópica do ―Mundo às avessas‖ (2013, p. 142-145). 

Que, como diz Curtius, esse estranho sujeito esteja vinculado à figura da salvação e do perdão (p.145), 

não é algo pouco significativo. Não à toa, Lacroix quer se identificar com ele (NC, 149-150). No fundo, 

sabe que de alguma forma já o é, já tem seu perdão assegurado: pois é, simultaneamente, confessor e 

agente de perdão. Eis aí a convergência terrível entre a vítima e o algoz sobre a qual irá girar esses livros. 
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Lacroix e prometida, como direito, pela democracia. Isto é, como seria possível recusar 

esse suborno discursivo, no qual o literário aparece como confessionário indistinto, 

possibilitando a enunciabilidade exclusiva de tais narrativas, garantindo sua 

asseguração, em troca de um estatuto exemplar para a liberdade de expressão.  

Além disso, nessa travessia, que, tal como propomos aqui, pode ser pensada 

como uma ponte entre La literatura nazi até Los detectives salvajes e 2666, Bolaño 

levantará um questionamento sobre a literatura que imediatamente assumiu o papel de 

enfrentar criticamente esse período. Não por acaso, tanto Estrella distante como 

Nocturno de Chile, estarão, de alguma forma, situados em contraposição a Ricardo 

Piglia, a Raul Zurita e a Diamela Eltit. Talvez esse constitua o território mais difícil de 

reflexão sobre esses dois livros – onde eles não só questionam a violência explicita do 

passado e sua apropriação pelo presente, mas também onde põe em pauta a si mesmo e 

os autores que partilham o mesmo inimigo, por assim dizer. 

A contraposição a esses autores – Piglia e Eltit – é mais explicitamente realizada 

por Bolaño em textos ensaísticos. Sobre o primeiro podemos encontrar fortes críticas na 

palestra intitulada ―Derivas de la pesada‖, no qual, junto com Osvaldo Soriano e 

Osvaldo Lamborghini (esse seguido por César Aira), formam aquilo que chama de ―os 

três pontos de referências‖ da literatura argentina atual. A propósito deles diz: ―Os três, 

de alguma maneira, são reações antiborgeanas. Os três, no fundo, representam um 

retrocesso, são conservadores e não revolucionários, ainda que os três, ou ao menos dois 

deles, postulem-se como alternativas a um pensamento de esquerda‖ (EP, p. 25). 

Quanto a Eltit, temos ―El pasillo sin salida aparente‖, onde, não podemos esquecer, logo 

após a cena em que descreve seu jantar na casa da escritora e de seu marido Jorge 

Arrate (ministro do governo Allende e depois, na redemocratização, de Alwyn e Ruiz-

Tagle, além de candidato à presidência em 2009), apresenta-se o primeiro esboço de 

Nocturno de Chile, relatando as circunstâncias do caso da escritora Mariana Callejas e 

do seu marido Carlos Prats, agente da DINA – armando entre os dois episódios uma 

simetria perturbadora.103 Muitas vezes, essas declarações foram tomadas na chave da 
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 De acordo com o relato de Bolaño, quem lhe dá notícias dessa história pela primeira vez é Pedro 

Lemebel (EP, p.77-78). O caso, que veio à público em meados dos anos 1990, resultando na condenação 

de Mariana Callejas a 10 anos de prisão em 2003 (e posterior anulação em 2010, substituindo-a por uma 

pena de cinco anos cumpridos em liberdade), provocou uma sombria repercussão no Chile já que diversos 

dos jovens autores, que caracterizam o período democrático no Chile, tais como Gonzalo Contreras, 

Carlos Franz e outros, iniciaram suas carreiras no ateliê organizado por essa escritora. Para os detalhes 

desse ocorrido, a melhor fonte é o dossiê realizado por Cristóbal Peña (2010) para o Centro de 
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burla e da polêmica gratuita, senão como sinais de certo infantilismo, ansioso para 

ocupar uma posição à altura no campo literário.104 Mas essa visão corre o risco de 

basear-se em dois preceitos: a de que a ―boa‖ literatura é uma acumulo de gestos 

críticos atemporais, uma série heterogênea de obras que se posicionam contra as 

mesmas coisas, do mesmo modo; e por outro lado, a de que uma contraposição entre 

autores limita-se a questões de legitimidade, e não de honestidade ética, de fidelidade ao 

problema, para além da consagração literária e da literatura. Até porque esses conflitos 

de estéticas não pressupõe uma inimizade destrutiva – a Piglia, pelo menos, Bolaño não 

deixa de declarar respeito e admiração em mais de uma ocasião, chegando a encenar 

uma troca pública de emails com ele (―Extranjeros del Cono Sur‖, BB). Como dirá em 

―Derivas de la pesada‖: ―entre os solipsistas e os menino maus da pesada, fico com os 

últimos‖. Ainda que complemente: ―Mas apenas como mal menor‖ (EP, p. 28).  

Assumir essas declarações em si mesmas seria uma atitude sem dúvida ingênua, 

bordejando ao fetichismo pelo autor. Contudo, ignorá-las ou neutralizá-las como mero 

polemismo seria igualmente confortável. A melhor maneira de lê-las, creio, esteja 

baseada em entendê-las como posicionamento estratégico, para enfatizar uma 

modificação de paradigmas importantes no modo de encarar questões de políticas 

estéticas. Assim, trata-se de um convite a ler Bolaño em paralelo a esses autores, não 

para descartá-los, superá-los, mas para a compreensão daquilo que se enfrenta, de como 

esse ―monstro‖ ou ―monstros‖ se metamorfoseiam ao longo da história, convocando 

uma vez mais à luta.  É por esse caminho tumultuoso que tentaremos seguir, sem apagar 

as tensões nele presentes. 

 Para tanto, tentemos apurar no que consistem as estratégias e os projetos formais 

de Wieder e Lacroix, em como tanto um como o outro compõe os extremos da cadeia 

apresentada em La literatura nazi en América. 

 

 

3. 1 A covardia da coragem... 

 

 

                                                                                                                                                                          
Investigación Periodística de Chile. Cf. também a crônica de Lemebel (2010) intitulada ―Las orquídeas 

negras de Mariana Callejas (El Centro Cultural de la Dina)‖ de 1994. 
104 Cf., para um exemplo oportuno, as defesas que correm em direção a Eltit contra Bolaño, como a de 

Julio Ortega no livro Diamela Eltit: redes locales, redes globales (BOLÌVAR, 2009, p.54-55).  
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Comecemos por aquele que foi capaz de provocar uma distorção na estrutura 

enciclopédica de La literatura nazi en América, abalando-a sem rompê-la, elevando-a a 

outros patamares, afetando inclusive aquele que compunha tais registros, a ponto de 

trazê-lo para o interior da pesquisa que empreendia. Esse poeta-aviador conhecido como 

Carlos Wieder, mas também Ramirez Hoffman, Alberto Ruiz-Tagle, Juan Sauer, R. P. 

English, Octavio Pacheco ou Jules Defoe – e outros tantos nomes, multiplicando-os até 

sumir na autoevidência, na dissolução de suas obras, tal como desejado por seu projeto 

estético. 

O portfólio desse poeta que leva o epíteto de Estrella distante se dá a conhecer 

pelo testemunho de Arturo Belano, seu colega num ateliê de poesia durante os tempos 

em que Salvador Allende era ainda presidente do Chile (ED, p.13). Num primeiro 

momento, trata-se apenas de um jovem escritor, do qual muito se fala ser a grande 

promessa das letras latino-americanas. Passado o golpe de 1973, esse rapaz se associa às 

Fuerzas Aereas de Chile e começa a trabalhar em sua poesia performática, desenhadas 

com fumaça por um avião nos céus de Santiago, e que Belano presencia desde o pátio 

de uma prisão, detido em circunstâncias ―banais, quando não grotescas‖ (ED, p.34). No 

ano seguinte, após uma malfadada apresentação próxima ao Pólo Sul,105 Wieder anuncia 

um novo feito artístico, uma instalação realizada em sua casa, dentro de um quarto. 

Uma festa é realizada e comparecem várias pessoas associadas tanto ao exército quanto 

ao meio cultural, incluindo o tenente Muñoz Cano, que depois irá relatar essa 

experiência num livro, fonte pela qual Belano terá conhecimento desse episódio. A obra 

se revela uma composição de diversas fotografias de vítimas – a maioria mulheres – 

torturadas e assassinadas por Wieder. A exposição causa a repulsa dos presentes e 

indignação do governo, que imediatamente envia agentes para recolher o material. Essa 

será a ruptura da associação entre o poeta e o regime. Ao poucos, vão escasseando as 

notícias sobre ele e, após a transição democrática, seu nome desaparece totalmente. No 

entanto, em circuitos subterrâneos, continuará publicando em fanzines dos mais 

variados tipos (neonazistas, ocultistas, satanistas, vanguardistas) por toda a América e 

                                                           
105

 A apresentação de Wieder ocorre mais de dez anos antes da chamada operação ―Estrella polar‖ das 

Forças Aéreas Chilenas, de 1984, que consistia em realizar sua primeira aterrissagem aérea bem-sucedida 

no Pólo Sul – feito de difícil realização não só por causa das condições climáticas, da falta de superfície 

apropriada, mas também devido à proximidade do pólo magnético, algo que afetava o funcionamento dos 

sistemas de navegação. Esse empreendimento – na verdade uma manobra para reforçar a presença e a 

soberania do governo sobre a chamada ―Antártida chilena‖ – teve larga repercussão propagandística 

oficial no país, conseguindo certa aclamação popular e colocou o Chile na posição de ―vanguarda‖ aérea 

mundial. 
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Europa (incluindo Oriental). Desenvolve sua própria linha de wargames nos EUA e 

trabalha como câmera de filmes pornôs hardcore na Itália, até assassinar a maior parte 

da equipe.106 Chega a filiar-se a uma seita francesa de ―escrita bárbara‖, que propõe a 

uma ―verdadeira aproximação‖ à literatura, em rituais de profanação de livros, no qual 

se despeja secreções corporais sobre eles. Por fim, é assassinado em Barcelona pelo 

detetive particular Abel Romero, contratado para realizar uma vendetta pessoal, 

contando com a ajuda de Belano para encontrar o seu alvo. 

O relato de Belano, é claro, consiste em muito mais que isso: narra algumas das 

vidas afetadas e tiradas por Wieder, ou ainda por circunstâncias violentas análogas, 

aparentadas com aquelas produzidas pelo torturador. Detém-se também sobre as 

repercussões dos atos de Wieder no cenário literário, em como críticos e colegas o 

celebram, enquanto ele e seu amigo Bibiano discutem sobre a sombra sinistra que 

parece emanar de sua poesia, antes mesmo de imaginarem os atos de terror que 

cometeria.  E, diante da revelação dos atos de tortura e assassinato, da perplexidade 

diante desses atos, mas também em fidelidade aos que pereceram mantendo a dignidade 

de seus projetos (como os três poetas Juan Stein, Diego Soto e Lorenzo), pergunta sobre 

o estatuto ético desse sujeito que narra o texto, e desse texto que se coloca como 

literário, com toda a carga que essa palavra e essa prática adquirirem depois de Wieder 

(e da qual Belano não se esquiva, mas vê com horror). Tomar como foco as suas ações é 

estratégico para entender o porquê do relato de Estrella distante não deixar de ver-se 

assombrado por uma sensação de conivência com Wieder, como parte de seu projeto, ou 

ainda, como devedor dele. Não por acaso, mais que se deter sobre as motivações de 

Wieder (ainda que o faça), Belano preocupa-se em descrever cada passo que toma na 

investigação para encontrá-lo – o processo de leituras, de acesso às informações (a 

maior parte fornecidas por seu amigo Bibiano), as circunstâncias do encontro e da sua 

execução. Ou seja, colocando um acento em como a história que reconstitui de Wieder é 

toda ela fruto de seu adentramento num labirinto de circulação e transmissões composta 

por escritos, fotografias, testemunhos, boatos, incertezas. Fora duas ou três 

circunstâncias, com as quais tem contanto apenas como mero observador, todo o seu 

conhecimento de Wieder é indireto e passivo. E, no entanto, pelo lugar que ocupa, por 

sua posição como escritor frente a esse turbilhão de signos, pela posição que ocupa em 
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 A história desse assassinato – e suas repercussões – será retomada no conto ―Joanna Silvestri‖ (LT) e 

também em ―Prefiguración de Lalo Cura‖ (PA) – para seguir caminho em sua rota de tráfico até 2666. 
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seu relato, Belano estabelece um elo com esse poeta que parece ser perturbadoramente 

íntimo. 

Tal como ocorre em La literatura nazi en América, a dificuldade não reside em 

denunciar os vínculos infames tecidos com a ditadura ou com grupos neonazistas por 

Wieder para explicar com suficiência o terror de seus atos. O desafio se impõe nos 

momentos em que essas ligações são cortadas em justeza a seu próprio projeto estético. 

Retrospectivamente, a associação de Wieder com Pinochet parece estar direcionada à 

mera busca por ―materiais‖ e circunstâncias oportunas (aviões, corpos humanos, o céu 

chileno). Isto é, condições e contextos estratégicos visando à realização de suas obras. 

Para esse artista, a poesia-aérea, o discurso messiânico e a prática da tortura não 

parecem ser mais que partes de um processo de instauração e afirmação de uma 

―autonomia literária‖, não estando submetidos à propaganda oficial, nem mesmo ao 

projeto ditatorial – na verdade, seus atos estão prenhes de esforços para reiterar a força 

de um discurso que permanece irredutível à interdição da lei, ou da Lei como interdição. 

Para Wieder, a ditadura não passa de um meio ou de um período de transição até o 

estado que sua poesia prenuncia e, ao mesmo tempo, coloca para si, tomando a si 

mesma como exemplo. 

Se Carlos Wieder aproxima-se da figura da polícia é porque busca estabelecer 

um tipo de enunciabilidade que faça coincidir presença e força, ser e lugar próprio, 

garantindo-as e garantindo-se pela reiteração – cada vez mais desproporcional, 

desmedida – da violência que encarna. Tal definição é levantada por Bolaño em um 

ensaio intitulado ―Exilios‖, no qual definirá o policial como aquele que ―somente é‖, em 

oposição ao poeta que trabalha, onde quer que seja, em qualquer situação. 

 

Nadie te obliga a escribir. El escritor entra voluntariamente en ese laberinto, 

por múltiples razones, claro está, porque no desea morirse, porque desea que 

lo quiera, etc., pero no entra forzado, en última instancia entra tan forzado 

como un político en la política o como un abogado en el Colegio de 

Abogados. Con la gran ventaja para el escritor de que un abogado o un 

político al uso, fuera de su país de origen, se suele comportar como pez fuera 

del agua, al menos durante un tiempo. Mientras que a un escritor fuera de su 

país de origen pareciera como si le crecieran alas. Esa misma situación la 

podemos trasladar a otros ámbitos. ¿Qué hace un político en la cárcel? ¿Qué 

hace un abogado en el hospital? Cualquier cosa, menos trabajar. ¿Qué hace, 

en cambio, un escritor en la cárcel y en el hospital? Trabaja, en ocasiones, 

incluso, trabaja mucho. Y no digamos los poetas. Por supuesto, se puede 

aducir que en la cárcel las bibliotecas son lamentables y que en los hospitales 

son a veces inexistentes. Se puede argumentar que el exilio presupone en la 

mayoría de los casos la pérdida de la biblioteca particular del escritor, entre 

otras pérdidas materiales, y en algunos casos incluso la pérdida de los papeles 
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del escritor, manuscritos inacabados, proyectos, cartas. No importa. Es mejor 

perder los manuscritos que perder la vida. En cualquier caso, lo cierto es que 

el escritor trabaja esté donde esté, incluso cuando duerme, algo que no ocurre 

con los otros oficios. Los actores, se puede aducir, siempre trabajan, pero no 

es lo mismo: el escritor escribe y tiene conciencia de escribir, mientras que el 

actor, en una situación límite, sólo aúlla. Los policías siempre son policías, 

pero tampoco es lo mismo, una cosa es ser y otra cosa es trabajar. El escritor 

es y trabaja en cualquier situación. El policía sólo es. Lo mismo se puede 

aplicar al asesino profesional, al militar, al banquero. Las putas, tal vez, sean 

las que más se acercan al oficio de la literatura. (EP, p. 55-56) 

 

Em outras palavras, enquanto advogados, políticos, assassinos profissionais e 

banqueiros necessitam de um lugar apropriado que garantam seu trabalho e seu próprio 

ser, o escritor e a puta põem-se no exílio de si, recusando constantemente os espaços 

que lhes são oferecidos (inclusive o exílio estanque, o exílio onde um escritor pode ser), 

por meio de um trabalho ininterrupto. Nessa lógica, o policial ocuparia uma posição 

mais vinculada ao primeiro modelo, com um porém: ele é aquele que, independente do 

lugar, não trabalha, mas apenas é. 

Seguindo a linha do discurso de Bolaño, podemos dizer que o policial ocupa 

uma posição distinta, criadora e ameaçadora, entre os dois modelos: isso porque a 

polícia leva o lugar que ocupa aonde quer que vá, sua posição coincide ou quer coincidir 

inteiramente consigo mesmo, sem que necessite trabalhar para isso, por apenas 

apresentar-se. Não só possui um lugar próprio, mas também os distribui – põe as coisas 

em seu lugar, por assim dizer. O mecanismo que assegura, que blinda esse ser, 

defletindo toda a dúvida sobre aquilo que é próprio e apropriado, só pode ser a 

demonstração da violência, como exibição de força (da lei) de presença (policial). 

Assim, a polícia não confere segurança, mas faz da segurança condição, assegurando 

sua força como própria, como apropriada e apropriadora. 

Podemos dizer então que os personagens de La literatura nazi são aqueles que 

querem ser (poetas), e Wieder, aquele que chega mais próximo de sê-lo. Se o hífen é o 

sinal que, ligando palavras, enfatiza a necessidade da conexão de dois termos para 

definir um único, realizando uma ponte para definir aquilo que é nessa ligação, então 

podemos dizer que tais autores descritos por Bolaño praticam uma poesia-policial, na 

qual sua enunciação garanta e seja garantida pelo lugar ontológico que ocupam (ou 

ocupariam), por aquilo que são (ou seriam): poetas.107  

                                                           
107

 Aqui já se desenha outra problemática que possui larga repercussão em Bolaño: a parte da sua obra 

designada como ―poesia policial‖. Essa se difere (ou tenta se diferir) dos ―poetas-policiais‖ justamente 

porque busca abrir um caminho de fuga entre a poesia e a policia (lá onde se querem juntá-las, 
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Essa tentativa de premeditar um ―ato performativo puro‖, que ―não precisa 

prestar contas a ninguém e diante de ninguém‖ é muito próxima daquela que Jacques 

Derrida (2007, p.84) descreve como próprio da figura da polícia, em que o gesto 

perlocutório se quer ver concretizado plenamente, estabelecendo como única condição 

para a realização de uma ordem o simples ato de articulá-la (isto é, não só palavra e ato 

coincidiriam, mas o que seria performatizado seria o direito pleno dessa palavra e desse 

ato se transformarem em ordem, sendo essa força violenta sua única condição). Esse 

poder, como diz Derrida, ―só pode enunciar-se sob a forma de ordens, de ditos, de 

ditados prescritivos ou de performativos ditatoriais‖ (idem, p. 106). Fundação e 

condição passam a se sobrepor pela força – isto é, tais atos são (ou tentam ser) 

fundações de condições e condições de fundação em si mesmos. Assim, tem-se como 

condição a suspensão da lei, para que toda a palavra possa vir a ser lei, só possa ser lei, 

onde as forças de fundação e de conservação da ordem se tornam indistintas, míticas, 

simplesmente são (fazendo, possuindo, apropriando, ordenando – pode-se dizer que 

aqui esses verbos se confluem, pois todos eles são). Nesse sentido, a polícia do estado 

ditatorial chileno está para a ordem, assim como Wieder está para a liberdade em 

relação à arte – como algo natural, posto, mas que paradoxalmente, necessita ser 

continuamente reassegurado, a todo custo, o que autoriza a dimensão perversa e cruel 

dessa estrutura. Ironicamente, esse é o motivo mesmo pelo qual essas duas instâncias – 

o Estado pinochista e a arte de Wieder – devem se mostrar excludentes, ainda que 

componham partes ou estrados diferentes de uma mesma Lei, por assim dizer. 

Por isso, mais que uma tentativa de coincidir significante e significado, para 

utilizar o velho esquema linguístico, a ordem não traz mensagem nenhuma, a não ser a 

de fazer sentir a sua presença – independente se seu enunciado é ou não realizado, é isso 

que ela realiza com e pela violência. De fato, mais que mensagens, os espectadores de 

Wieder sentem que ele escreveu alguma coisa, sofrem esses textos independente de seus 

sentidos, pela imposição de sua presença: ―los fieles que permanecían abajo no 

entendieron nada pero entendieron que Wieder estaba escribiendo algo, 

comprendieron o creyeron comprender la voluntad del piloto y supieron que aunque no 

entendieran nada estaban asistiendo a un acto único, a un evento importante para el 

arte del futuro‖ (ED, p.91-92).  

                                                                                                                                                                          
transformá-las em um bloqueio através de uma junção, do mais mínimo traço de cumplicidade – tão 

mínima quanto um hífen), traçando uma rota em oposição a uma política de direitos próprios e 

assegurados. Retomaremos essa questão no capítulo VI desta tese. 
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Esse vínculo entre mal e arte (do mal como arte, e da arte como mal) seguirá tão 

de perto, como uma sombra, a história da literatura que irá se constituir pelas mesmas 

figuras que simbolicamente tiveram grande importância para a constituição da 

autonomia literária, na modernidade, na vanguarda e para além dela. Assim, os jogos de 

tabuleiros, o quarto fechado, o detetive, a teologia profana, a independência artística e 

inclusive o conflito com órgãos de censura estatal não serão encenados simplesmente 

como parte das estratégias de uma literatura emancipatória de si e da linguagem, da 

demonstração de um sistema de regras e valores que lhe são próprios e 

autorregulados,108 mas como componentes de uma construção estética capaz de 

legitimar e legitimar-se pela tortura, pelo assassinato, pela violência pura de uma 

linguagem que se quer integralmente realizada e, por fim, pelo simples oferecido de 

lugares próprios a cada um, constituídos nas bases mesmas dessa destruição, em 

aparente contraposição a ela, como situação pacífica de direito. Portanto, não podemos 

rechaçar as realizações de Wieder como submetidas ou comprometidas com interesses 

externos ao campo das artes, empregando binarismos cômodos como literatura e 

Literatura, instrumentabilidade e linguagem artística, texto literário e instituição 

literária, etc. – já que ela se acomoda justamente pela e na autonomia estética. Nesse 

ponto, Bolaño dará um passo decisivo, mas ao mesmo tempo, inevitável: questionará a 

legitimidade ética da enunciação literária que constitui e dá lugar ao seu relato. Isso fica 

visível na relação que se estabelece entre o narrador e sujeito da enunciação 

Belano/Bolaño e Hoffman/Wieder, tomando-os como doppolgänger, pelo simples fato 

de ambos serem poetas. 

                                                           
108 Seria quase impossível fazer o arrolamento de toda a repercussão que essas figuras têm para a 

constituição de uma posição estratégia que configuraria a noção de literatura como discurso de 

intervenções estratégicas. Apontaremos apenas alguns nomes, mais imediatamente oportunos em nosso 

contexto. Basta lembrar então da importância do xadrez e do jogo de damas para Poe, ou ainda, no campo 

teórico, para Claude Levi-Strauss, Walter Benjamin, Jacques Derrida e Giorgio Agamben, devido, por um 

lado, a capacidade de instaurar regras independentes e também um sistema de variações que remete ao 

funcionamento do tempo e da escritura. A teologia profana tem um importante papel num marco teórico 

da poesia moderna A estrutura da lírica moderna de Hugo Friedrich. Mas também tem enorme papel para 

as poéticas de vanguarda e também para a política da Agamben. Quanto ao quarto fechado, essa é uma 

imagem que Adorno utiliza de modo privilegiado para ilustrar a noção de ―autonomia artística‖. Basta 

lembrar o seguinte trecho da Teoria estética em que compara esse conceito com o de ―espaços interiores 

fechados‖ (1982, p. 135-138). Já o detetive, em seu papel de praticante da lei, mas heterogêneo a ela, a 

margem do sistema policial, remete a Piglia, retomando-a de Poe a Borges, e de certo modo a Derrida e a 

Benjamin, ambos pensando sobre Kafka.  
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Aquela ansiedade demonstrada pelos autores de La literatura nazi chega ao 

extremo aqui: trata-se de uma tentativa de re-fundação (que também seria uma 

realização teleológica) da arte enquanto espaço enunciativo pleno, no qual a 

possibilidade performativa da linguagem fosse total, culminando, como Wieder mesmo 

define, em uma ―poesía visual, experimental, quintaesenciada, arte puro, algo que iba a 

divertirlos a todos‖ (ED, p. 87). 

 O caráter vanguardista de Wieder reside justamente nesse intento: a tentativa de 

preconizar e instaurar o novo, de realizar os desígnios sobre ele depositados como 

destino. Em vários momentos, e ainda nas primeiras participações nos ateliês de poesia 

de sua juventude, Wieder é chamado de voz da ―nova poesia‖ (ED, p. 25), ―o grande 

poeta dos novos tempos‖ (p.45), alguém que iria ―revolucionar a poesia chilena‖ (p. 30). 

Intervenção imediata e anunciação, reconstrução e inauguração, o excesso como prova 

da realização, a tomada do presente tornada construção intempestiva – esses são os 

termos que operaram nos procedimentos que caracterizaram as vanguardas do início do 

século XX na Europa (BADIOU, 2007, p. 199-222). Parte desse papel será cumprida 

pelo discurso messiânico da poesia de Wieder, enfatizado com um suporte de largas 

proporções, para que essa ação textual mostre-se capaz de sustentar-se sozinha, não 

dependa de nada mais do que de si, por meio de uma exibição da disponibilidade de 

técnicas, como se tudo aquilo que viesse ao seu propósito já residisse, de uma maneira 

ou de outra, em seu interior, já lhe pertencesse, de antemão – não importa que sejam 

aviões, céus ou pessoas. 

Com um Messerschimitt109 – o mesmo modelo de avião que os alemães 

empregaram extensivamente na Segunda Guerra –, Wieder desenha nos céus do Chile e 

da Antártida mensagens de fumaça com citações da Vulgata (ED, p. 36-39) ou ainda 

versos do seguinte tipo: ―La muerte es amistad / La muerte es Chile/ La muerte es 

responsabilidad/ La muerte es amor/ La muerte es crecimiento/ La muerte es comunión/ 

La muerte es limpieza/ La muerte es mi corazón/ Toma mi corazón/ La muerte es 

resurrección” (ED, p. 89-91). 

De certo modo, o que está no horizonte estético aqui é um ato linguístico que 

deveria se fundar e ser fundador de sua própria força comunicativa e performativa, 

tornando-as indistintas. Algo que não vem desacompanhado de gestos de 

(auto)sacrifício e (auto)destruição na tentativa de conciliar e fazer una a obra e sua 

realização, o novo tempo que ela quer anunciar e instaurar e a emergência da 
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imediaticidade desse anúncio, que não deve perdurar nem mais nem menos que o tempo 

que leva para ser proferido (sem prescindir de uma prova, geralmente fotográfica, de 

sua realização). Assim, Wieder tomará performativamente a sua predição para que a 

morte seja imperativa para a ressurreição do Chile: atirando corpos ao mar pelo 

compartimento de bombas de seu avião, registrando tais ―Voos da morte‖, para utilizar 

a denominação que essas ações ganharam na Argentina.109 

Toda essa montagem performática de Wieder está impregnada de referências, 

não apenas à ala fascista da vanguarda italiana, mas também à arte chilena não dos anos 

1970, mas sim a dos 1980 – isto é, está no ponto simetricamente invertido em relação às 

produções que tiveram lugar durante a abertura democrática. A começar pelo ato do 

poeta aviador, símile daquele realizado nos céus de Nova York (até mesmo a geografia 

parece privilegiar um espelhismo invertido) em 1982, documentado no livro 

Anteparaiso de Raul Zurita. Os versos escritos por esse na ocasião – intitulados ―La 

vida nueva‖ – foram: 

 
MI DIOS ES HAMBRE 

MI DIOS ES NIEVE 

MI DIOS ES NO 

MI DIOS ES DESENGAÑO 

MI DIOS ES CARROÑA 

MI DIOS ES 

MI DIOS ES CÁNCER 

MI DIOS ES VACÍO 

MI DIOS ES HERIDA 

MI DIOS ES GHETTO 

MI DIOS ES PARAÍSO 

MI AMOR DE DÍOS (ZURITA, 1982, p. 16-19; 46-51; 86-91; 134-137; 166-

171) 

 

Haverá ainda muitas outras similitudes: a escrita bárbara e a intervenção 

―masturbatória‖ de No puedo más (1979), realizada na galería Cal de Santiago, diante 

de uma tela de Juan Dávila, ou mesmo as fotografias de Wieder que ressoam a certos 

princípios estéticos propagados pela chamada ―Escena de Avanzada‖, em especial o 

grupo CADA, do qual faziam parte Zurita, Diamela Eltit, Juan Castillo, Carlos 

                                                           
109

 Para um relato sobre essa prática durante a Guerra suja argentina, cf. o livro-reportagem El vuelo 

(1995) do jornalista e escritor, companheiro de imprensa clandestina de Rodolfo Walsh, Horacio 

Verbitsky. Em certo momento, o entrevistado Adolfo Scilingo, que participou das execuções, recorda que 

esse tipo de prática foi elaborada pensando em dar aos presos políticos ―uma forma bastante cristã de 

morrer‖ (p.13) – clara evidência de que muitas vezes o suplemento para a crueldade está em constituí-la 

como demonstração de piedade.  
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Altamirano e outros.110 Assim, muitas das definições para esse movimento elaboradas 

pela sua mais expressiva teórica – Nelly Richard (2002) – poderiam ser tomadas como 

igualmente válidas para o poeta-aviador de Estrella distante, como por exemplo: o 

desejo por ―desobedecer às designações convencionais de formato, determinados pela 

tradição artística‖ (p.15); a busca pela ―experiência do limite‖ (p.16), na qual ―o corpo, 

fisicamente castigado pela violência, converte-se em outro suporte privilegiado de 

intervenção artística‖ (idem); o uso da perfomance, de fotos e da intervenção urbana 

(p.17), com seu ―jogo de manipulação de signos‖ oficiais (p.20) propiciando uma 

―poética da ambiguidade‖ (idem) e do ―acontecimento‖ (p.24).111 Ou ainda: 

 
A reposta das obras da avanzada à autoridade do regime não é clandestina; 

pelo contrário, ela pretende fazer-se estrategicamente presente nos lugares 

que a autoridade controla (por exemplo, tratando-se de arte, no Museu 

Nacional de Belas Artes). As obras da avanzada trabalham contra as regras 

da ditadura, porém inseridas nos campos de visibilidade onde essas regras 

operam; por isso correm tantos riscos de serem manipuladas pelo dispositivo 

de interpretação oficial (p.19). 

 

Muitas das obras da avanzada tiveram, inclusive, que fingir falar a língua da 

cultura dominante para se colocar momentaneamente a salvo, ainda que, a 

rigor, o que faziam era torcer seus significados mediante um complexo e 

paródico trabalho de inversão/perversão/subversão que se desatava no 

reverso dos emblemas oficiais (p.20). 

 

 

Entretanto, como já havíamos colocado no capítulo anterior, não é exatamente 

pela identidade paródica que Bolaño opera essas relações. Não se deve ignorar que 

                                                           
110

 Para uma relação das alusões que Bolaño invoca nesse livro, desde a vanguarda européia (a começar 

pela ideia de ―arte aérea‖, já presente nos discípulos de Marinetti) até as neovanguardas latino-

americanas, cf. JENNERJAHN (2002). 
111

 Posteriormente, Zurita será talvez o mais rechaçado dos poetas que faziam parte do grupo CADA (cf., 

THAYER, 2006 ou AVELAR, 2003, p. 196). Mesmo Richard (2004) escreverá critica as suas obras 

monumentais no deserto de Atacama, no começo dos anos 1990, porque, apesar de trazer elementos 

típicos da Escena de Avanzada, fá-lo ―sem produzir um violento qualquer gesto anti-institucional‖, 

permanecendo acrítico à democracia (p.35). Essa poderá ser a crítica de Richard, mas certamente não será 

a de Bolaño. Na verdade, como veremos, há algo nessa ideia de uma liberdade que se produz pelas 

constantes quebras institucionais desde o seu interior (inclusive daquela produzidas pela arte, para a arte), 

aproximando delas para denunciá-las e revertê-las, que estará mais próximo ao tipo de projeto que Wieder 

configura e que parece concentrar uma espécie de exemplo modelar da ideologia liberal democrática. 

Curiosamente, poderíamos denunciar Richard por não basear sua crítica numa ―leitura formal‖ da obra de 

Zurita – no fundo, sua crítica tem origem, sobretudo, nos agradecimentos do poeta em La vida nueva (seu 

livro de 1994, posterior ao poema de mesmo nome que acabamos de citar) a diversas figuras oficiais, 

incluindo Patricio Aylwin, presidente de Chile entre 1990 e 1994. Ainda que isso não deixe de ser 

perturbador, limitar-se a esse fato não é justamente subordinar totalmente o valor de qualquer ato estético 

e político à sua configuração institucional? Não é aí que se deixa submete ao poder exclusivo dela – 

quando passamos a acreditar na sua integralidade como dispositivo de significação, tanto para 

construirmos uma ideia de ―libertação‖ quando de ―conservação‖? Diga-se de passagem, o foco excessivo 

na denuncia de Zurita – e somente na de Zurita, o que não é pouco sintomático – nas leituras que se fazem 

de Bolaño solapa boa parte das questões literárias, para a literatura, trazidas por Estrella distante.  
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Wieder é colocado com um precursor de Zurita e de seus companheiros, não sua cópia. 

De que aquele é um algoz da ditadura militar, enquanto esses a sofreram. Recapitulemos 

que Bolaño é o primeiro a desmentir a identidade entre um e outro – sem deixar de 

enfatizar e rechaçar o aspecto messiânico, originário e escatológico de sua poesia: 

  

En Chile se hizo una lectura del personaje Wieder, de Estrella distante, 

que escribe versos en el aire, como una parodia a Raúl Zurita, que hizo 

algo similar en Nueva York. ¿Es una ironía? 

No, tal vez inconscientemente... Cuando escribes, nunca sabes hasta dónde 

quieres llegar. Evidentemente, Zurita nunca se ha subido a pilotar un avión. 

Sé lo que hizo en el cielo de Nueva York, pero él pagó para que lo hicieran. 

La diferencia fundamental con Wieder es que Wieder es piloto y además es 

un muy buen piloto. 

 

Pero al momento de escribir, ¿pensó o no en Zurita? 

Yo sabía que Zurita había hecho eso. Lo que pasa es que el sueño del piloto 

que escribe artículos de la Biblia en el cielo, es un sueño que tuve hace 

muchísimo tiempo, pero si yo digo que vi a Wieder escribiendo versículos en 

el aire antes de que Zurita contratara sus aviones neoyorquinos para escribir 

aquella frase, no me va a creer nadie y tampoco tiene la menor importancia, 

porque no creo que mi novela se sustente en eso. Mi discurso no tiene 

absolutamente nada que ver con el discurso de Zurita. Soy una persona no 

mesiánica. 

 

¿Zurita le parece mesiánico? 
Zurita me parece absolutamente mesiánico. En sus referencias a Dios, a la 

resurrección de Chile; él en su poesía busca la salvación de Chile, que supone 

va a llegar mediante claves místicas o no racionales. Zurita le da la espalda a 

la ilustración e intenta, formalmente, llegar a la raíz primigenia del hombre. 

Poéticamente, resulta muy seductor, pero yo la verdad es que no creo en esas 

escatologías. (BB, p.112-113) 
 

Questão é que ao inserir um pedaço a mais na história chilena, Bolaño produz 

uma problematização retrospectiva do presente – é importante que Wieder o tenha feito 

antes de Zurita. Mas não é o discurso manifesto na arte – o enunciado que tem suporte 

na literatura – que simplesmente se repete. Há um pressuposto artístico – ou um 

pressuposto para a arte – que parece sincronizar essas situações, e que parece ser 

justamente o nó ético-estético que o livro de Bolaño parece apontar, tendo em vista a 

situação que se oferece pelo presente e pela história. Pois, não há mera repetição de 

regimento político – seria difícil defender aqui uma equivalência pura e simples entre 

ditadura e democracia (o que não exime nenhuma delas de suas próprias violências). 

Nem tampouco Zurita que se converte em um assassino ou tirano. Mas instala-se na 

democracia, ou nos autores dessa democracia, um dispositivo cuja especulação 

genealógica faz com que se possa imaginar alguém como Wieder atuando na ditadura 
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militar. De certo modo, reprojeta-se Wieder desde a democracia, como precursor dela, 

tal como uma obra como a de Zurita passa a se produzir nela, por ela – ambos de forma 

messiânica, a comemorar a chegada do novo tempo de plenitude e restituição.112 Se uma 

obra como Anteparaiso vem tentar restituir aquilo que se acredita ―censurado no Chile‖, 

isto é, liberdade e laço comunitário (CANOVAS, 1986, p. 61), evocando para tanto 

imagens bucólicas da paisagem chilena (montanhas, rebanhos, neve, pastos, etc.), então 

Wieder é justamente esse que inventa ou preconiza uma ideia de liberdade e equidade, 

que as promete e garante como estado de glória de um novo tempo, onde cada qual terá 

aquilo que lhe é próprio. 

Se a equivalência, a identidade entre um e outro não pode ser afirmada, não quer 

ser afirmada por Bolaño, por outro lado, é justamente no ponto onde uma ―igualdade‖ 

se estabelece entre os dois (ou entre os três – é preciso incluir Belano na relação) é que a 

violência da representação ocorre. Assim como o termo ―liberdade‖ já não se opõe no 

livro de Bolaño ao regime autoritário, a igualdade não será um termo de contraposição, 

senão de manutenção perversa da (in)justiça. (E logo veremos como essa noção de 

―igualdade‖ está no bojo do projeto complementar de Estrella distante que é Nocturno 

de Chile).  

Entretanto, se algumas das vanguardas históricas mais conhecidas se esforçavam 

para pôr o novo através da negação ou depuração do ―velho‖, Wieder opera de um 

modo sensivelmente diferente: não é o processo de destruição e de desvelamento que 

faz emergir o novo ―natural‖, a potência oculta ou prometida da natureza humana e 

artística, mas é a perda em si que mostra o poder investido no trabalho estético 

―revolucionário‖. Não há que pôr o novo: é a repetição dos ciclos de promessa, 

fundação, devastação e vigília que caracteriza a liberdade enunciativa que Wieder 

procura reiterar indefinidamente, porque se trata sempre de algo irrecuperável (os 

―materiais‖ empreendidos no processo se perdem, se arruínam) e, ao mesmo tempo, 

inatingível (já que a força de seu processo nunca é posta, reciclando-se 

                                                           
112

 Cf. ―El Golpe como consumación da la vanguardia‖ de Willy Thayer (2006). Nesse texto, o crítico 

aponta como a ―vontade de acontecimento‖ da vanguarda chilena (e, em especial, na obra de Raul Zurita) 

pode recair numa espécie de inversão conservadora ao tratar a possibilidade de uma mudança estrutural 

como sempre presente sob os mesmos preceitos, ainda que em diferentes tempos, inclusive após o 

governo interditado de Allende e o pseudo-acontecimento da ditadura pinochetista, passando a investir na 

democracia como novo ponto de consumação – sem admitir ou se responsabilizar pelo fato de que os 

outros fatos anteriores também foram investidos de tais expectativas. Sem dúvida muitos dos problemas 

apresentados por Thayer estão em consonância com o que busco apresentar neste texto – ainda que 

buscando um plano mais geral, que não concerne apenas à obra de Zurita, mas o estatuto mesmo da 

linguagem e a literatura.  
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indefinidamente). A mudança de seu nome – de Alberto Ruiz-Tagle para Carlos Wieder 

–113 já condensa essa operação, como explica Bibiano em detalhes exaustivamente 

filológicos (sendo que o último deles será de grande interesse posterior): 

 

Wieder, según Bibiano nos contó, quería decir «otra vez», «de nuevo», 

«nuevamente», «por segunda vez», «de vuelta», en algunos contextos «una y 

otra vez», «la próxima vez» en frases que apuntan al futuro. Y según le había 

dicho su amigo Anselmo Sanjuán, ex  estudiante de filología alemana en la 

Universidad de Concepción, sólo a partir del siglo XVII el adverbio  Wieder  

y la preposición de acusativo Wider se distinguían ortográficamente para 

diferenciar mejor su significado. Wider, en antiguo alemán Widar o Widari, 

significa «contra», «frente a», a veces «para con». Y lanzaba ejemplos al 

aire: Widerchrist, «anticristo»; Widerhaken, «gancho», «garfio»; Widerraten,  

«disuasión»; Widerlegung,  «apología», «refutación»; Widerlage,  «espolón»;  

Widerklage, «contraacusación», «contradenuncia»; Widernatürlichkeit,  

«monstruosidad» y «aberración». Palabras todas que le parecían altamente 

reveladoras. E incluso, ya entrado en materia, decía que Weide significaba 

«sauce llorón», y que Weïden quería decir «pastar», «apacentar», «cuidar 

animales que pastan», lo que lo llevaba a pensar en el poema de Silva 

Acevedo, Lobos y Ovejas, y en el carácter profético que algunos pretendían 

observar en él. E incluso Weiden también quería decir regodearse 

morbosamente en la contemplación de un objeto que excita nuestra 

sexualidad y/o nuestras tendencias sádicas (ED, p. 51). 

 

 Repetição que se projeta não só no futuro, mas como futuro do presente, futuro 

já presente, que quer colocar a violência da força performativa por meio da 

capitalização de condições postas (ou a serem postas) como prova de liberdade a ser 

reiterada indefinidamente, de modo cada vez mais brutal.114 Não é à toa que após cada 

uma de suas exibições, os espectadores descrevem que, apesar da sensação de ter 

assistido a um acontecimento, tudo permanece igual. Assim ocorre na apresentação dos 

primeiros poemas escritos nos céus de Concepción, em 1973, sobre a qual o narrador 
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 Aqui, novamente o jogo das insinuações e simetrias referenciais de Bolaño entra em operação aqui: 

não é extremamente sugestivo que o primeiro sobrenome de Wieder – Ruiz-Tagle – seja exatamente igual 

ao do presidente do Chile (Eduardo Frei Ruiz-Tagle, 1994-2000) nos anos em que o livro foi lançado 

(1996)?  Como se a existência de Wieder – ou de seus atos – estabelecesse uma série de elos, de idas e 

vindas, da democracia para a ditadura, da ditadura para a democracia. Se bem que se fale tanto em 

círculos e voltas, a imagem desse movimento mais parece a de espirais – tais como aquelas deixadas pela 

fumaça de um avião em queda. 
114

 Essa relação com o tempo reverbera naquilo que parece ser um pequeno detalhe estranho em La 

literatura nazi: algumas datas ali apresentadas (ano de falecimento de escritores e de publicação de livros) 

se projetam ligeiramente no futuro (a referência mais distante é a do ano 2030) tanto da enunciação como 

do enunciado do livro (1996). Isso significa que a situação do sistema literário descrita no livro não é 

apenas uma ―paralisia‖ de acontecimentos, no sentido que o ―nada ocorre‖ ou de um mero ―presentismo‖: 

trata-se da apropriação não de um tempo, ou por certo tempo, mas da própria dinâmica do tempo. Tal 

conexão entre permanência e mobilidade, entre conservação e aniquilação, pode ser inferida inclusive 

pelo modo como o autor relaciona os dois livros: ―Estrella distante es el siamés, el siamés superrápido y 

letal, de La literatura nazi, que es um siamés gordo, lento y torpe: una mole enciclopédica de uma quietud 

bestial” (BB,  p.113).     
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conclui que ―Había ocurrido algo pero en realidad no había ocurrido nada‖ (ED, p. 

40). Ou após a exposição das fotos que encerra sua parceria com o regime pinochista, 

quando os repórteres surrealistas ali presentes afirmam ―que allí, en el fondo, no había 

ocurrido nada, entre gente de mundo, ya se sabe‖ (ED, p. 100).  

Esse acontecimento sem acontecimento não é exatamente a antítese de uma 

revolução ou a um processo de justiça social? Isto é: lá onde claramente se promete 

mudanças, exibem-se modificações e se instaura ações ditas das mais extremas, nada 

acontece, a não ser uma perpétua queda em ―crises‖, ―ameaças‖, ―traições‖, 

―degenerações‖ e ―sabotagens‖ que retroalimentam os atos de violência. Ou seja: o que 

separa a ―normalidade‖ política (a normalidade que se fez conhecer até hoje, 

hegemonicamente) e uma ditadura militar (por exemplo) é apenas uma questão de grau, 

e não uma diferença qualitativa, como lembram Walter Benjamin em sua ―Para uma 

crítica da violência‖ (2011) e Alain Badiou em L‟éthique (2009), ainda que a 

configuração própria de cada um desses estágios deve ser levado em consideração, já 

que indica o movimento dos processos de dominação. Entre um caso e outro transita a 

figura do policial. Cabe agora pensar como isso se resolve em termos de linguagem – 

não só como a polícia interfere na linguagem, como a policia interdita-a, mas o que 

seria, por direito, uma economia discursiva policial. 

 Seria improfícuo tentar delimitar se o relato sobre Wieder funciona ou não como 

denúncia direta das vanguardas ou das neovanguardas – latino-americanas ou não – por 

parte de Bolaño. Muitas páginas já foram gastas nisso, tanto na tentativa de condená-las 

como de resguardá-las através dessa novela.115 Bolaño, no entanto, é muito mais 

impiedoso e muito menos preocupado em delimitar o mal, em estabelecer um lugar 

próprio para o mal (buscando, por exemplo, saber se Wieder seria simplesmente uma 

corrupção da vanguarda ou seria produto de sua própria ―essência‖), do que verificar 

como ele afeta o paradigma mesmo das artes – afinal, em literatura, ―tudo mancha‖. Por 

isso, Estrella distante ou Nocturno de Chile não se propõem a fazer apenas um retrato 

da ditadura, mas levam em conta os re-tratamentos feitos dela com o objetivo de 

denunciá-la no discurso das artes, assim como as políticas de retratação social que 

                                                           
115

 Para alguns episódios dessa disputa, cf. o texto de Quílez & Martín-Estudillo (SOLDÁN & 

PATRIAU, 2008), no qual se defende que as ações de Wieder não podem ser moralmente associadas ao 

projeto de vanguarda. No mesmo livro, no texto de Jeremías Gamboa (―¿Siameses o dobles? Vanguardia 

y postmodernismo en Estrella distante de Roberto Bolaño‖) defende a posição inversa. Entre essas 

posições, poder-se-ia organizar uma boa quantidade dos estudos sobre a obra de Bolaño. 
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foram ―necessárias‖ – como os anistiamentos e outras medidas referentes ao que se 

chamou de ―transição‖ – para a constituição do presente democrático. Não por acaso, a 

fotografia possui um papel tão importante em Estrella distante – tanto nas obras de 

Wieder, como na investigação de Belano. Não só como imagem congelada, mas como 

processos de captura de imagens pelas quais ela passa. 

Por isso, Estrella distante faz com que o movimento de volta assombre ―de 

novo‖ e ―mais uma vez‖ cada uma dessas tentativas de dar outro tratamento a ditadura 

militar chilena. Primeiramente pelo ciclo de violência que a obra de Wieder realiza cada 

vez que busca expor, pôr em definitivo, a liberdade da arte. Em seguida, porque faz das 

obras da vanguarda e da neovanguarda chilena uma repetição, um retorno a Wieder, 

colocando Raul Zurita e o restante de Escena de avanzada como seus devedores, 

mesmo estando em lados politicamente contrários. E, por último, no movimento que 

cada capítulo de Estrella distante realiza, avançando em círculos, fazendo rota em 

espirais. Ou ainda, na volta que todo esse livro constitui, como repetição independente, 

rompendo e conservando, a estrutura desenhada em La literatura nazi, lutando pela ou 

contra ―a validade de muitos parágrafos repetidos‖ (ED, p. 11). É como se as ações de 

Wieder repercutissem de tal modo na linguagem que a história da literatura chilena 

arrisca a dobrar-se sob a forma por ele proposta, tomando-a como modelo.  

 Como conciliar então esse movimento de retorno e de não-acontecimento com a 

realização performativa artística que Wieder tenta imputar, a de colocar o novo, como 

estado de liberdade para a literatura, assegurada de antemão? Ora aí reside o paradoxo 

de Wieder, a contradição constitutiva, dual, de seu empreendimento: anunciar e realizar, 

num ato-acontecimento em que nada acontece. O caráter destruidor e brutal de sua arte 

não vem exatamente da realização do enunciado, mas na tentativa de manter a 

possibilidade infinita e reiterada de sua enunciabidade performática soberana, 

suplementando-a com violência. Se Wieder consumisse seu prenuncio, se finalmente os 

novos tempos chegassem (mas eles já chegaram!), o ato e as condições desse ato se 

encerrariam – mas o que tal ato quer, o que ele de fato e de direito pretende realizar, é a 

manutenção de sua própria condição de poder realizar o que quiser, manter o lugar 

ontológico de sua liberdade e privilégio discursivo. Requerendo cada vez mais 

condições, demonstrando cada vez mais que é dotado de todas e quaisquer condições, 

que é capaz de pô-las para si, incondicionalmente. Entre a frustração do ato e da 

perspectiva de vê-lo plenamente realizado, de ver que ele já está feito, Wieder busca 
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manter em aberto a promessa desse novo tempo que se anuncia e que realiza, que está aí 

e, ao mesmo tempo, nunca chega. Por isso há um componente melancólico em suas 

obras: não deixa de lamentar pela violência ocorrida, por sua liberdade artística que não 

pode ser sustentada, a não ser por novos atos de violência, cada vez mais desmedidos. 

Assim, nesse que é o mais paradoxal dos atos performativos, ele não faz nada, a não ser 

sustentar a condição de fazer o que quiser, sem nunca o fazê-lo. Por isso o polícia não 

trabalha, não faz nada, por assim dizer – apenas é, quer ser, plenamente. A violência é o 

verbo transformado em substantivo, o puro performativo que busca se imiscuir como 

condição do ser, como pura presença. 

E assim podemos chegar à primeira definição daquilo que seria uma 

neutralização: um ato que faz sem fazer, monopolizando a violência da transformação, 

da redefinição daquilo que é (im)possível ser feito. Que faz sem fazer, para realizar-se 

sem nada realizar, para sustentar as condições que lhe permitem realizar um anúncio – 

permanentemente. Poder tudo fazer, fazer a qualquer custo, a não ser aquilo mesmo que 

anuncia – um evento. Fazer para monopolizar o ato, para monopolizar e bloquear a 

capacidade mesmo de que esse ou qualquer evento se realize, porque ele já ocorreu 

(estando ainda para ocorrer).  

 Tal como um regime de estado de exceção faz suspender a lei de um Estado em 

nome da própria lei, Wieder é capaz de encenar um uso de força com o propósito de 

mudar tudo, sem que o faça, apenas para demonstrar, para garantir, o lugar de sua 

soberania e o processo perverso que legitima sua liberdade. Transformá-la em seu 

estado, em Estado da Arte (e não o Estado como obra de Arte). Contudo o indício mais 

alarmante é que o faça pelo lamento mesmo da não-realização calculada de tal desígnio. 

A arte de Wieder é melancólica e destruidora ao mesmo tempo, porque, na 

impossibilidade de converter a palavra em pura força, em pura realização, ativa um 

mecanismo em que esse fracasso sempre exige mais força, mais demonstração da 

liberdade artística, de privilégio discursivo e força enunciativa, até torná-las 

autoevidentes. Não é a totalidade que caracteriza um estado autoritário – mas sim que, 

diante das falhas dessa pretensão de totalidade, ela possa prescrever e justificar, uma 

vez mais, uma ação perversa, infinitamente. 

Como já enfatizaram Franz Neumann (2009) e Adorno (1964) e, mais tarde, 

Peter Sloterdijk (2012), Žižek (1997) e Vladimir Safatle (2011), uma situação 

autoritária não se constitui de uma totalidade ordenada, de uma regulação de todos os 
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modos de vida – ela deve ser suplementada por lugares próprios de desvario arbitrário, 

de pura ―liberdade‖. Isso se aplica ao policial, mas também, como veremos, a certa 

encenação de proibição e de subversão calculados, onde a crença da censura se 

exponencia lá onde se crê na inocência do censor, ao deixar-se enganar por ―mensagens 

cifradas‖, possibilidade com a qual se identifica a noção de ―liberdade‖. Ou ainda 

quando se acredita que o Estado crê na inocência de seus ―cidadãos‖, tentando ―enganá-

los‖ com mensagens oficiais, quando a mensagem – ou a violência encarnada na 

enunciação da mensagem e não tanto em seu enunciado – é bastante clara. Esse jogo de 

―consciências esclarecidas‖, neutralizadoras, está no bojo de Estrella distante e de 

Nocturno de Chile, e também em El Tercer Reich. E também aí que a diferenciação 

entre suas problemáticas e as das chamadas ―literaturas pós-ditatoriais‖ tal como 

descritas por Richard ou Avelar coloca mais claramente. Voltaremos a isso mais a 

frente. Por enquanto, lembremos dos apontamentos de Adorno e Žižek sobre o papel 

―não-oficial‖ do humor no nazismo, mas também nas sociedades democráticas 

neoliberais, e colocando-as lado a lado com as constantes alusões de Wieder ao 

―humor‖ (combinado com a melancolia) de suas obras. Como, por exemplo, quando 

escreve, sob o pseudônimo Masanobu, em 1979, em uma revista chama Girasoles de 

carne, um ensaio onde 

 
habla sobre el humor, sobre el sentido del ridículo, sobre los chistes cruentos 

e incruentos de la literatura, todos atroces, sobre el grotesco privado y 

público, sobre lo risible, sobre la desmesura inútil, y concluye que nadie, 

absolutamente nadie, puede erigirse en juez de esa literatura menor que nace 

en la mofa, que se desarrolla en la mofa, que muere en la mofa. Todos los 

escritores son grotescos, escribe Wieder. Todos los escritores son Miserables, 

incluso los que nacen en el seno de familias acomodadas, incluso los que 

ganan el Premio Nobel (ED, p. 105-106). 

 

Wieder parece dotado de um humor tão sinistro, que quase nos passa 

despercebido, confunde-se com a seriedade de seu horror, porque não se configura 

numa imagem clara de um rosto (de fato, Wieder parece não possuir uma imagem, um 

rosto reconhecível – o livro, pelo menos, não oferece nenhum descrição física dele), 

ainda que seja por esse elemento que Belano identifique os poemas de sua autoria: ―Era 

el humor terminal de Carlos Wieder. Era la seriedad de Carlos Wieder‖ (ED, p. 143). 

Há ainda uma série de outras referências a essa caráter risonho, caricatural ou 
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humorístico do poeta-torturador, ou das obras sobre ele (cf. ED, p. 87, 105, 117-118, 

157).116 

Por isso, o que caracteriza os atos de Wieder num primeiro instante não é a 

ordem normativa, mas a liberdade – uma liberdade que, no entanto, funciona como 

excesso mesmo dessa ordem. Isto é: há dois planos em operação nesse cenário, dois 

tipos de atuação que necessitam encenar um antagonismo para que nada possa 

acontecer. Explodindo e implodindo em si mesma, como promete a advertência de 

Estrella distante (p.11). 

 

 

3.2 ... e a coragem da covardia 

 

O roteiro traçado por Sebastián Urrutia Lacroix corre em paralelo ao de Carlos 

Wieder: mostra seu desenvolvimento e sua atuação nas Letras desde os anos anteriores a 

Allende até chegar à democracia, reconstituindo todo esse período sob o foco de seu 

interesse, isto é, a literatura.   

Contudo diferente do relato que temos sobre o aviador (e da autobiografia de 

Belano), prenhe de pontos-cegos e lapsos, a narrativa proferida em Nocturno de Chile 

tem por objetivo cobrir integralmente a vida do sacerdote cristão. Mais que isso: tem a 

pretensão de ocupar freneticamente todo o espaço discursivo e enunciativo a ele 

oferecido, como que para mostrar sua plenitude (a do próprio espaço e, por indução, a 

dele, como sujeito que se constitui graças a esse espaço). O resultado é um fluxo 

escritural formado por um longo parágrafo que domina todo o livro, mais uma única 

sentença final: ―Y después se desata la tormenta de mierda‖ (NC, p. 150). Conclusão 

ambígua, pois aquilo que soaria logicamente como um arremate, uma suma de todos os 
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 Como é possível ver na definição dada a esse humor de Wieder, não significa que a ―seriedade‖ seja o 

pólo seguro a ser defendido. Nem mesmo Adorno (2003), deixa de ver certo potencial latente no riso e no 

humor, quando voltados contra si mesmos, quando não são conciliadores, tal como o humor negro de 

Samuel Beckett (cf. ―Intento de entender Fin de partida‖ e ―¿Es jovial el arte?‖). ―Humor negro‖ também 

será uma expressão bastante cara a Bolaño (p.ex., ―El humor en el rellano‖, EP). Seria possível retomar o 

uso dessa estratégia em sua obra e em vários outros com os quais se coloca em sintonia, que também 

praticam um riso irônico desestabilizador de si (lembremos do conceito de ironia de Paul de Man (―The 

Rethoric of Temporality‖, 1993)) tal como em Borges, Cortázar, Puig e Parra ou ainda 

Cervantes,Voltaire, Diderot e Lichtenberg. Como diz em uma entrevista: ―O humor nem sempre entra no 

processo de escrever como algo prazeroso ao escritor. Muito do humor que aparece em Los detectives 

salvajes é produto de uma rachadura, e não é precisamente um humor prazeroso. É um humor negro e, em 

certas ocasiões, doloroso‖ (BB, p. 93).  
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ocorridos contados pelo clérigo – seu envolvimento com a Igreja, a intelectualidade 

chilena, as forças de inteligência estrangeiras e o regime de Pinochet, e o envolvimento 

entre elas –, na verdade postula que toda a sujeira se encontra para além desse corpo 

textual criado por Lacroix, que Lacroix quer que seja o seu próprio corpo, evacuado de 

toda a mácula, a ponto de destacar, separar de si, a sentença desse estado de coisas, 

como se não pertencesse a ela. 

 A construção de sua carreira não é diferente daquela empregada pelos autores de 

La literatura nazi en América. Porém com ele tais estratégias parecem atingir um 

(outro) ápice ou sofrer uma ―otimização‖, para utilizar um vocábulo caro aos livros de 

administração. Afinal, Lacroix exibe sua capacidade de capitalização de autoridade 

discursiva por meio de uma série de instâncias legitimadoras – religiosa (é sacerdote da 

Opus Dei), acadêmica (leciona na Universidad Católica), política (exerce trabalhos para 

Augusto Pinochet, como ministrar aulas sobre marxismo à junta militar), crítica (tem 

uma influente coluna num jornal de grande circulação), sócio-cultural (é amigo de Pablo 

Neruda e dos principais nomes da vanguarda chilena), etc. – variando suas posições 

minimamente de acordo com os movimentos prevalecentes em cada um desses campos 

ao longo de aproximadamente 50 anos, entre 1950 e 2000. A todas essas posições, 

soma-se (ou culmina-se em) a obra literária de Lacroix, em poesia e prosa, das quais 

essa confissão memorialística certamente faz parte, de modo que seu lugar quer-se 

absolutamente assegurado, mesmo que sorrateiramente. 

A legitimidade que Lacroix busca não é exatamente uma conquista pelo exercício 

do poder ou mesmo pela ascensão social. Temos, desde o início de seu discurso 

verborrágico, acima de tudo, uma reivindicação explícita por ―segurança‖. Tal desejo 

não deriva de nenhuma ameaça real específica. O que pontua todo esse discurso são 

interjeições que demonstram uma covardia endêmica em Lacroix, todas no nível mais 

enfadonho possível: medo de não ser aceito pelo grupo do crítico Farewell, medo das 

pessoas que trabalham no campo, medo da própria sombra (que chama de o ―jovem 

envelhecido‖). Mesmo após sua saída do seminário demonstra um enorme temor em 

perder o lugar de proteção materno:  

 

Y un año después, a la edad de catorce, entré en el seminario, y cuando salí, 

al cabo de mucho tiempo, mi madre me besó la mano y me dijo padre o yo 

creí entender que me llamaba de padre y ante mi asombro y mis protestas (no 

me llame padre, madre, yo soy su hijo, le dije, o tal vez no le dije su hijo sino 

el hijo) Ella se puso a llorar o púsose a llorar y yo entonces pensé, o tal vez 
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sólo lo pienso ahora, que la vida es una sucesión de equívocos que nos 

conducen a la verdad final, la única verdad (NC, p. 13) 

 

 Esse breve trecho contém o pequeno núcleo desmesurado dessa covardia 

mesquinha. Ela não é simplesmente inocente – almeja um plano maior, metafísico. No 

receio de perder a posição de filho, e mesmo de se subordinar à figura materna, num 

gesto que poderia ser interpretado como humildade cristã, expõe-se já a pretensão 

messiânica megalomaníaca de ser não só ―su hijo‖, mas ―el hijo‖.  

 Inesperadamente, a exigência por essa segurança só não se vê perturbada pelas 

mudanças de rumo no poder. Lacroix é capaz de negociar com todos aqueles que 

rondam as instâncias com as quais se vincula, sendo uma espécie de representante do 

―poder intemporal‖ em todas elas. 

  

Todos, tarde o temprano, iban a volver a compartir el poder. Derecha, centro, 

izquierda, todos de la misma familia. Problemas éticos, algunos. Problemas 

estéticos, ninguno. Hoy gobierna un socialista y vivimos exactamente igual. 

Los comunistas (que viven como si el Muro no hubiera caído), los 

democratacristianos, los socialistas, la derecha y los militares. O al revés. ¡Lo 

puedo decir al revés! ¡El orden de los factores no altera el producto! ¡Ningún 

problema! ¡Sólo un poco de fiebre!¡Sólo tres actos de locura! ¡Sólo un brote 

psicótico excesivamente prolongado! (NC, p. 121) 

 

 Não admira o acúmulo excessivo de lugares institucionais pelos quais o 

sacerdote-poeta trafega. Não só os espaços simbólicos, como os físicos são 

concretizações da estrutura própria a qual Lacroix obsessivamente persegue: seminários, 

fazendas, salões, igrejas, etc. Não à toa sua ―tragédia individual‖ advém quando o 

espaço privado já não é capaz de esconder seus fundamentos em tempos de ditadura 

militar. Ao tomar conhecimento de que o salão da poetisa María Canales – onde 

ocorriam os saraus da vanguarda chilena durante o regime de Pinochet dos quais ele 

participava – se localizava logo acima dos porões nos quais a Dina, a polícia secreta 

chilena, realizava os interrogatórios sob tortura dos presos políticos, Lacroix já não é 

mais capaz de acreditar numa segurança terrena. Não porque tal episódio o escandalize, 

e sim porque sua implicação agora o põe em um terreno de perigo. Negá-lo, em sua 

profissão de fé, e nas atuais circunstâncias em que sua fala se produz, seria também 

igualmente inconveniente. Assim, persegue agora apenas a paz, a paz do tempo que virá 

– paz que traz o fundamento do seu discurso confessional e que a reivindica tão 

freneticamente a ponto de repetir obsessivamente essa palavra nas linhas que abrem o 
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livro (NC, p. 11-12). Essa confissão, na qual ele expõe a ―obligación moral‖ de ser 

responsável por seus próprios atos, é, no fundo, uma estratégia final para conquistar 

uma segurança enunciativa transcendental que lhe ofereça uma paz última. Nas últimas 

páginas, após descrever todas as atividades que exerceu e o terror que corria junto a 

elas, Lacroix justifica-se várias vezes, dizendo que: ―Así se hace la literatura en Chile, 

pero no solo en Chile, también en Argentina y en México, en Guatemala y en Uruguay, 

y en España y en Francia y en Alemania, y en la verde Inglaterra y en la alegre Italia. 

Así se hace la literatura. O lo que nosotros, para no caer en el vertedero, llamamos 

literatura‖ (NC, p. 147). 

Seria possível pontilhar uma série de incoerência e de assimetrias mnemônicas na 

confissão de Lacroix e que poderia nos levar a desconfiar de sua falta de sinceridade. 

Pois, em sua disposição a recordar cada fato, a falar tudo, chegando mesmo a alegar que 

já não possui nenhum interesse nesse mundo terreno, que logo irá morrer, nasce a 

suspeita de que há algo aí semelhante ao cinismo de Brás Cubas. Mas Lacroix não quer 

faltar à sua responsabilidade, nem a Deus e, portanto, anuncia nas primeiras linhas: 

 

Ahora me muero, pero tengo muchas cosas que decir todavía. Estaba en paz 

conmigo mismo. Mudo y en paz. Pero de improviso surgieron las cosas. Ese 

joven envejecido es el culpable. Yo estaba en paz. Ahora no estoy en paz. 

Hay que aclarar algunos puntos. Así que me apoyaré en un codo y levantaré 

la cabeza, mi noble cabeza temblorosa, y rebuscaré en el rincón de los 

recuerdos aquellos actos que me justifican y que por lo tanto desdicen las 

infamias que el joven envejecido ha esparcido en mi descrédito en una sola 

noche relampagueante. Mi pretendido descrédito. Hay que ser responsable. 

Eso lo he dicho toda mi vida. Uno tiene la obligación moral de ser 

responsable de sus actos y también de sus palabras e incluso de sus silencios, 

sí, de sus silencios, porque también los silencios ascienden al cielo y los oye 

Dios y sólo Dios los comprende y los juzga, así que mucho cuidado con los 

silencios. Yo soy responsable de todo. Mis silencios son inmaculados. Que 

quede claro. Pero sobre todo que le quede claro a Dios. Lo demás es 

prescindible. Dios no. No sé de qué estoy hablando. A veces me sorprendo a 

mí mismo apoyado en un codo. Divago y sueño y procuro estar en paz 

conmigo mismo. Pero a veces hasta de mi propio nombre me olvido (NC, p. 

11-12) 

 

 

 Nem no gesto de calar, na ausência de fala, Lacroix quer abdicar de 

responsabilidade – responsabilidade essa que nada mais quer dizer que nem os silêncios 

estão para fora do domínio de seu cálculo. Ou mesmo a falta de clareza ou a dúvida 

(―No sé qué estoy hablando‖). Quer inclusive ouvir, dar, mas também ocupar, o lugar da 

vítima (―¿Soy yo el joven envejecido?‖, NC, p. 149). O domínio que quer ocupar pela e 
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na fala, que quer assegurar a fala, é também o da mudez e da obscuridade, nivelando-as 

em pura ―tagarelice‖, para utilizar um termo benjaminiano. 

 E, no entanto, apesar desse pedido por um voto de crédito, pelo muito que há de 

dizer, por tudo que dirá e poderá ser dito, Lacroix interpõe um único porém: o 

esquecimento provocado pela sua idade (―Pero a veces hasta mi próprio nombre me 

olvido‖). E assim será, por toda a sua confissão: demonstrações de uma capacidade 

recordatória além do normal, sobre-humana, episcopal, por assim dizer, sendo capaz de 

rememorar todos os detalhes de um quadro que nunca viu (NC, p.47-48), a vida de 

todos os Papas (p.66-68), o nome de cada falcão que protege cada igreja que visitou na 

Europa (p. 83-95) e outros detalhes mínimos, esmerando-se para detalhá-los em seu 

discurso, rememorando inclusive a situação na qual rememorou esses fatos, em outra 

ocasião. Por outro lado, esses longos esforços estão pontuados por breves interrupções 

de amnésia, em pontos bastante agudos, como certos nomes presente em determinado 

evento ou circunstâncias específicas – todas elas oportunamente significativas, do ponto 

de vista de um policial que busca chegar aos chefes de bando através das informações 

conseguidas com um comparsa menor em troca da negociação de sua pena. A tal ponto 

essas interrupções ocorrem, revezadas com longos trechos de rememoração, que em 

conjunto, eles fornecem o ritmo mesmo do livro. Podemos encontrá-lo por toda a parte, 

mesmo folheando as páginas, à deriva, como, por exemplo: 

 

Y poco antes o poco después, es decir días antes de ser ordenado sacerdote o 

días después de tomar los santos votos, conocí a Farewell, al famoso 

Farewell, 

 

 no recuerdo con exactitud dónde, probablemente en su casa, acudí a su 

casa, aunque también puede que peregrinara a su oficina en el diario o 

puede que lo viera por primera vez en el club del que era miembro,  

 

una tarde melancólica como muchas tardes de abril en Santiago, aunque en 

mi espíritu cantaban los pájaros y florecían los retoños, como dice el clásico, 

y allí estaba Farewell, alto, un metro ochenta aunque a mí me pareció de dos 

metros, vestido con un terno gris de buen paño inglés, zapatos hechos a 

mano, corbata de seda, camisa blanca impoluta como mi propia ilusión, 

mancuernas de oro, y un alfiler en donde distinguí unos signos que no quise 

interpretar pero cuyo significado no se me escapó en modo alguno, y 

Farewell me hizo sentarme a su lado, muy cerca de él, 

 

 o tal vez antes me llevó a su biblioteca o a la biblioteca del club, y mientras 

mirábamos los lomos de los libros empezó a carraspear, y es posible que 

mientras carraspeaba me mirara de reojo aunque no lo puedo asegurar pues 

yo no quitaba la vista de los libros, y entonces dijo algo que no entendí o que 

mi memoria ya olvidó, y luego nos volvimos a sentar, él en un sillón, yo en 

una silla, 
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 y hablamos de los libros cuyos lomos acabábamos de ver y acariciar, mis 

dedos frescos de joven recién salido del seminario, los dedos de Farewell 

gruesos y ya algo deformes como correspondía a un anciano tan alto, y 

hablamos de los libros y de los autores de esos libros y la voz de Farewell era 

como la voz de una gran ave de presa que sobrevuela ríos y montañas y 

valles y desfiladeros, siempre con la expresión justa, la frase que se ceñía 

como un guante a su pensamiento, y cuando yo le dije, con la ingenuidad de 

un pajarillo, que deseaba ser crítico literario, que deseaba seguir la senda 

abierta por él, que nada había en la tierra que colmara más mis deseos que 

leer y expresar en voz alta, con buena prosa, el resultado de mis lecturas, ah, 

cuando le dije eso Farewell sonrió y me puso la mano en el hombro (una 

mano que pesaba tanto o más que si estuviera ornada por un guantelete de 

hierro) y buscó mis ojos y dijo que la senda no era fácil. En este país de 

bárbaros, dijo, ese camino no es de rosas. En este país de dueños de fundo, 

dijo, la literatura es una rareza y carece de mérito el saber leer. Y como yo, 

por timidez, nada le respondiera, me preguntó acercando su rostro al mío si 

algo me había molestado u ofendido. ¿No serán usted o su padre dueños de 

fundo? No, dije. Pues yo sí, dijo Farewell, tengo un fundo cerca de Chillán, 

con una pequeña viña que no da malos vinos.  

 

Acto seguido procedió a invitarme para el siguiente fin de semana a su 

fundo, que se llamaba como uno de los libros de Huysmans, ya no recuerdo 

cuál, puede que À rebours o Là-bas e incluso puede que se llamara L'oblat, 

mi memoria ya no es lo que era, creo que se llamaba Là-bas, y su vino 

también se llamaba así,  

 

y después de invitarme Farewell se quedó callado aunque sus ojos azules 

permanecieron fijos en los míos, y yo también me quedé callado y no pude 

sostener la mirada escrutadora de Farewell, bajé los ojos humildemente, 

como un pajarillo herido, e imaginé ese fundo en donde la literatura sí que 

era un camino de rosas y en donde el saber leer no carecía de mérito y en 

donde el gusto primaba por encima de las necesidades y obligaciones 

prácticas, y luego levanté la mirada y mis ojos de seminarista se encontraron 

con los ojos de halcón de Farewell y asentí varias veces, dije que iría, que era 

un honor pasar un fin de semana en el fundo del mayor crítico literario de 

Chile. 

 

Note-se como esse aparentemente sólido bloco textual (ou uma parte aparentemente 

sólida de um livro que se quer sólido) está enxertado com falhas, lapsos de memória, 

absolutamente assimétricos com os detalhes capaz de fornecer dentro da mesma cena 

(não lembra exatamente onde conheceu Farewell, mas descreve cada detalhe de sua 

vestimenta ou da manhã que fazia naquele dia; por exemplo) que está rememorando. 

E quando o jovem envelhecido acusar-lhe de ocultar alguma coisa (ou assim parece a 

Lacroix), como por exemplo, o fato do cura pertencer a Opus Dei, ele responde: 

 

De vez en cuando alguna de sus palabras llega con claridad. Insultos, qué otra 

cosa. ¿Maricón, dice? ¿Opusdeísta, dice? ¿Opusdeísta maricón, dice? Luego 

mi cama da un giro y ya no lo oigo más. Qué agradable resulta no oír nada. 

Qué agradable resulta dejar de apoyarse en el codo, en estos pobres huesos 

cansados, y estirarse en la cama y reposar y mirar el cielo gris y dejar que la 

cama navegue gobernada por los santos y entrecerrar los párpados y no tener 



212 

 

memoria y sólo escuchar el latido de la sangre. Pero entonces mis labios se 

articulan y sigo hablando. Yo nunca oculté mi pertenencia al Opus Dei, 

joven, le digo al joven envejecido, aunque ya no lo veo, aunque ya no sé si 

está a mis espaldas o en los lados o si se ha perdido entre los manglares que 

circundan el río. Yo nunca lo oculté. Todo el mundo lo sabía. Todos en Chile 

lo sabían. Sólo usted, que en ocasiones parece más huevón de lo que es, lo 

ignoraba. Silencio. El joven envejecido no responde. (NC, p. 70-71) 

 

 

  

Sua resposta ao esquecimento é a revelação – ao lapso, a fala contínua, seguida de um 

estado de paz – alívio por ter-se confessado. Aqui fica evidente que o jogo da revelação 

e do ocultamento, como sinônimos de memória e esquecimento, é um caminho limitado 

para entender a estratégia de Lacroix. E aqui chegamos à segunda possibilidade da 

neutralização: a da memória pela exibição da capacidade mnemônica, a de expor e de 

confessar tudo, de antemão. A perversidade não está no fato dele ser apenas da Opus 

Dei, com seus rituais de castigo. Mas o de ser, ao mesmo tempo, um liberal. De poder 

exibir, confessar tudo, justamente para demonstrar a liberdade condicional que põe para 

si. O jogo policial de arrancar um testemunho não faz se não parte da cena aqui. A 

censura se dá pela neutralização da violência do que está exposto, e não pelo 

ocultamento de informação. Não está aí o índice de tagarelice que Benjamin (―Sobre a 

linguagem em geral e sobre a linguagem do homem‖, 2011) diz fundar o direito – um 

incessante comentário sobre o bem e o mal que solapa a palavra, transformando em pura 

veleidade, produzindo um esquecimento do nome na demonstração incessante da 

capacidade do dizer (p.69). Note-se como essa ―pura tagarelice‖, o direito a dizer o que 

quiser, como demonstração da liberdade na revelação (na encenação da revelação), é 

complementar aquele ―performativo puro‖ policial – tal como o são Wieder e Lacroix. 

 Há sem dúvida um intuito de instaurar um processo reconciliador. No fundo, 

toda a argumentação, o convívio entre sinceridade e dissimulação, entre disposição de 

falar e em resguardar certos nomes, nada mais é que a tentativa de construir um limbo 

literário (talvez não haja outro) para os autores e artistas que tanto admira. Uma espécie 

de paradoxal piedade dantesca, capaz de ―encontrar seus poetas favoritos no inferno‖ 

(BB, p.98), inventar um inferno sem punições, para perdoar-lhes todos os pecados, 

integrando-os a economia divina, abrindo-lhes uma exceção imanente. Não por acaso 

todos os lugares reservados paras reuniões literárias – a fazenda de Là-bas, o quarto no 

qual Lacroix senta para ler toda a literatura clássica durante todo o governo de Allende, 

a casa de Canales – possuem uma atmosfera um tanto bucólica (que não é senão uma 
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variação das formas de melancolia), retirada da antiguidade greco-latina, ressoando ao 

primeiro estágio que abre a viagem de Dante. Esse espaço literário é, para Lacroix, 

concessão à própria literatura: uma zona franca moral, onde todos podem conviver em 

paz, suspendidas todas as tensões políticas. Onde é possível resguardar-se do mundo e 

do tempo. Em tudo parecido com o Paraíso, com exceção da Graça divina. De fato, há 

um importante papel que o autor da Divina Comédia ocupa no fluxo discursivo de 

Lacroix – e não seria difícil ver uma tentativa de traçar um paralelo entre o percurso do 

crítico cristão e do poeta secular, por parte do primeiro, vendo em Farewell seu Virgílio 

e em Canales sua anti-Beatriz. Ambos incapazes de adentrar no reino de céus 

democrático, tal como Lacroix mesmo aponta e, humildemente, assumindo-se indigno, 

acredita ser capaz de ingressar – pouco antes de ingressar nele. Democracia que não está 

longe da piedade literária: momento em que ―todos os chilenos devíamos nos 

reconciliar uns com os outros‖ (NC, p. 141). O drama de Lacroix se resume em saber se 

essa nova esfera é de fato o novo Advento ou se ele permanecerá no Limbo. Ou no 

Purgatório, tal como o poeta provençal Sordello, estacado no Sexto nível – destinado 

aos negligentes, justo a beira de iniciar suas expiações – e que do qual parece tanto se 

aproximar quanto fugir, querendo se desidentificar (―Sordel, Sordello, ¿qué Sordello?‖, 

NC, p. 27, 87, 133), mostrando-se tão ―responsável‖, ansioso por contar tudo.  De um 

modo ou de outro, seus pecados serão ou anulados ou neutralizados – serão dignos de 

esquecimento e perdão pela e na sua confissão, lá onde ele entreve a imortalidade tão 

desejada (NC, p.62, p. 111), esse lugar de proteção e garantias infinitas. Não nos 

esqueçamos que é no Limbo que se localiza o Rio Eloquência. Ou ele será salvo ou 

estará a salvo da danação eterna, através de sua tagarelice. 

 Contudo, antes que passemos ao fácil julgamento do que Lacroix tinha de fato 

em mente, recordemos aquilo que Derrida diz sobre a ética do testemunho e da 

confissão – a de que não podemos colocá-las em termos de verdade ou falsidade. Ela é 

sempre (in)crível.  

 

— Ce n'est pas ce qui m'étonne le plus. Car on ne peut témoigner que de 

l'incroyable. En tout cas de ce qui peut seulement être cru, de ce qui, passant 

la preuve, l'indication, le constat, le savoir, en appelle seulement à la 

croyance, donc à la parole donnée. Quand on demande de croire sur parole, 

on est déjà, qu'on le veuille ou non, qu'on le sache ou non, dans l'ordre de ce 

qui est seulement croyable. Il s'agit toujours de ce qui est offert à la foi, 

appelant la foi, de ce qui est seulement « croyable » et donc aussi incroyable 

qu'un miracle. Incroyable parce que seulement « crédible ». L'ordre de 

l'attestation témoigne luimême du miraculeux, du croyable incroyable: de ce 
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qu'il faut croire de toute façon, croyable ou non. Telle est la vérité à laquelle 

j'en appelle et à laquelle il faut croire, même, et surtout, quand je mens ou 

parjure. Cette vérité suppose la véracité, même dans le faux témoignage — et 

non l'inverse. 

 

— Oui, et ce qui ajoute à l'incroyable, disaisje, c'est que de tels individus 

témoignent ainsi dans une langue qu'ils parlent, certes, qu'ils s'entendent à 

parler, d'une certaine manière et jusqu'à un certain point... (DERRIDA, 1996, 

p. 41).  

 

Ora, por mais indigno que Lacroix nos pareça, seguir essa postura possibilita o 

descarte de alguns posicionamentos violentos e também a intuição de outros fatores 

operando aqui. O primeiro é abdicar de um mimetismo policial que busca extrair o 

segredo, ameaçando descobrir, desvelar a verdade, verdade que se resume a ouvir uma 

prova, criptografando e descriptografando para incriminar – porque independente do 

que disser, ele já está incriminado, pois tudo o que disser poderá e será utilizado contra 

ele. O segundo é a compreensão de que se a violência praticada discursivamente por 

Lacroix não se encontra no seu enunciado, ou, ao menos, não podemos dizer com 

certeza que lá se encontra, não sem criar ou implantar provas, sem apelar para 

exigências de sinceridade, que beiram ao repressivo policial, então devemos concluir 

que a verdadeira pergunta é: o que faz a confissão, o testemunho, o pedido de perdão de 

Lacroix enquanto ato enunciativo, performativo? Tal como Wieder, a resposta possível 

é: faz sem fazer, faz para que não se faça, para que neutralize todas as possibilidades de 

um fazer. Como volta e meia proclama o padre: ―Tudo seguia igual‖ (NC, p. 135) e 

coisas acontecem – um golpe militar, por exemplo – sem que nada de fato pareça 

ocorrer (p.99). 

 Espantosamente, a pista mais direta que temos para a compreender a estratégia e 

a violência da qual Lacroix participa, lançando mão dela, vem de uma definição que 

Bolaño dá ao livro, de que sua violência, por um lado, estaria na falta de culpa, que não 

seria outro nome para o esquecimento (BB, p. 114), mas, por outro, na igualdade 

(amnésica) que ela proporciona. Com diz em uma entrevista: 

 

Esta novela es, también, y puede que sobre todas las demás consideraciones, 

un intento fallido de amnesia donde todos somos iguales, las sombras 

inocentes y los brutos malévolos, los personajes reales y ficticios, es decir, 

donde todos somos víctimas, sólo que de una forma indolora. Nocturno de 

Chile también trata de la moda, la alta costura y el prêt-à-porter, o lo que es 

lo mismo, sobre el efecto del tiempo en las historias, sobre el lento progreso 

del olvido, que es una de las formas de la ocultación hacia la que con más 
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gusto y puede que con más justificación tendemos. (―Sobre el juego y el 

olvido‖. Por Silvia Adela Kohan, 2001). 

 

Não só tudo permanece o mesmo – há algo nesse livro que faz de todos (no 

sentido mais superlativo dessa palavra, pois inclui igualmente personagens reais e 

fictícios) iguais. E não pela violência, mas por aquilo que tem de indolor. Igualdade não 

é um termo entre outros. Ele está intimamente associado aos valores democráticos e não 

se espera que ela seja empregada num livro cujo conteúdo narrativo é o período 

autoritário chileno. E de fato devemos pensar em Nocturno de Chile como algo muito 

maior que uma mera fita de áudio contendo o discurso de um padre poeta que trabalhou 

para Pinochet. A verdadeira pergunta nos conduz a tentar saber não somente o que foi 

feito na ditadura, mas como esses relatos do que foi feito se faz no presente, faz o 

próprio do presente, apropriando-se dele. 

É pelo estatuto dessa igualdade que devemos interrogar-nos, pois é ela que 

fornece uma nova forma de esquecimento, junto com a capacidade de falar disparada 

pela tagarelice de Lacroix. Não por acaso seus dois agentes mandantes são Oido e 

Odeim – esses nomes mal-disfarçados (e que o sejam não é irrelevante) para Odio e 

Miedo, com a vantagem de que o primeiro passa a ressoar como ―Olvido‖, do qual 

foram esquecidos um ou dois breves sons secundários.   

Mensagem pseudocifrada, cifrada para ninguém a não ser para e no direito, para a 

lei que reside na Lei. A violência das mensagens se efetiva justamente porque seu 

―conteúdo‖ chega sob um disfarce que não engana ninguém – apenas dá a satisfação do 

reconhecimento de uma ameaça que, acredita, está criptografada.  

Ninguém é enganado por Oido e Odeim, nem pelas pequenas dissimulações de 

esquecimento de Lacroix – apenas engana-se ao achar que está sendo enganado. Nunca 

houve uma verdadeira mensagem, nem mensagem cifrada, senão como argumentos de 

manutenção da violência (por isso a tortura se dirige ao segredo, contra o segredo, 

porque o sabe interminável e irrevelável, não terminando com sua suposta extração, mas 

pelo limite do corpo, pela sua extinção, a qual de alguma forma já ocorreu). Ódio e 

Medo formam o sistema de correspondência mais perto de fazer a carta chegar às mãos 

do remetente – justamente porque se escrevem invertidos, de trás para frente, partindo 

desde os endereçados. Porque se dirige a todos e a qualquer um, por todos eles, 

igualmente. Não há mensagem a ser entregue – apenas Medo e Ódio – que constroem 

uma lista de endereços, de lugares próprios, nos quais seus habitantes, seguramente 
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satisfeitos, esperam (e enviam) uma correspondência secreta e codificada (mas também 

pública e transparente) a ser interceptada (lá onde ela cria seu correspondente). Esse 

circuito será a base não para a ditadura apenas, mas seu verdadeiro legado à democracia 

policial, à liberdade de expressão – um jogo de perversão cínica que Lacroix saberá 

jogar (e nunca se joga sozinho) melhor que ninguém. Onde o ato performativo de 

Wieder e a tagarelice de Lacroix se confluem. 

 

 

3.3 Luto e melancolia 

 

Que essa arte pressuponha não só um empreendimento aniquilador, mas que seja 

capaz, inclusive, de realizar uma espécie muito peculiar de ―trabalho de luto‖, não é um 

problema menor aqui. Aliás, esse talvez seja o grande problema a ser pensado nessas 

duas novelas ―ditatoriais‖ que são enunciadas desde uma perspectiva ―democrática‖.   

Idelber Avelar, em seu livro Alegorias da Derrota (2003), publicado 

originalmente em inglês em 2000, já apontava para a importância constitutiva que o 

trabalho de luto possui para certas obras latino-americanas dos anos 1980 e início dos 

1990. O autor denomina esse conjunto – que inclui Ricardo Piglia, Silviano Santiago, o 

grupo Escena de avanzada (em especial Diamela Eltit e Raúl Zurita), Tununa Mercado 

e outros – de ―literatura pós-ditatorial‖, pois suas obras se recusariam a entender o 

presente como uma descontinuidade do período militar, negando-se a participar das 

políticas de esquecimento, da transformação do passado em ―um tempo vazio e 

homogêneo‖ pela ―lógica metafórica da mercadoria‖ (p. 13-14). Por isso mesmo, Avelar 

vê no conceito benjaminiano de alegoria uma chave privilegiada para a leitura desses 

romances, isto é, da capacidade de recuperar e trabalhar a partir das ruínas de um 

passado, de projetos fracassados, para erigir a possibilidade de um outro futuro. 

 

A irredutibilidade da derrota é para Piglia, Santiago, Eltit, Noll e Mercado, o 

fundamento da escrita literária. Todos escrevem sob a conjuração de duas 

determinações fundamentais, o imperativo do luto e a decadência da arte de 

narrar. O luto e a narração, inclusive ao nível mais óbvio, seriam 

coextensivos: levar a cabo o trabalho de luto pressupõe, sobretudo, a 

capacidade de contar uma história sobre o passado. E, de maneira inversa, só 

ignorando a necessidade do luto, só a reprimindo num esquecimento 

neurótico, é que poderíamos contentar-nos com narrar, armar um relato mais, 

sem confrontar a decadência epocal da arte de narrar, a crise da 

transmissibilidade da experiência. Essa tem sido naturalmente a estratégia 
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dominante, a versão vitoriosa no que se poderia chamar de ficção 

hegemônica da pós-ditadura (idem, p. 32). 

 

  Poderíamos dizer, então, que Bolaño adiciona possibilidades não previstas (ou 

previstas parcialmente), suplementares às questões envolvendo o processo de luto 

empreendido pela chamada literatura pós-ditatorial descrita por Avelar. Não há dúvida 

de que o trabalho de memória envolvendo projetos coletivos desfeitos ou tragédias 

sociais esteja profundamente enraizado nas narrativas de Bolaño: basta lembrar a 

dispersão da comunidade poética em Los detectives salvajes e o genocídio das mulheres 

no deserto de Sonora, no norte do México, extensivamente descrito em 2666. Do 

mesmo modo, boa parte de (para não dizer todo) Estrella distante está dedicado a narrar 

perdas violentas que ocorreram durante o período militar e por causa dele: Juan Stein e 

Diego Soto – que dirigiam os ateliês de literatura frequentados por Belano; o poeta 

Lorenzo; as irmãs Garmendia e todas as mulheres assassinadas por Carlos Wieder, entre 

outros. De certa forma, é também uma narrativa sobre a derrota do empreendimento 

poético do narrador, seu afastamento do mundo literário (ED, p. 138). 

Contudo, a possibilidade calamitosa que o livro instaura é a de uma outra derrota, 

um outro luto, já que, de certa maneira, Wieder e Lacroix também o praticam. Aqui, 

trata-se de pensar processos perversos de enunciação do passado e da perda, que não se 

limitam ao ―esquecimento‖ (entendido como tentativa de apagar a relação desses com o 

presente), mas, ao oferecer um espaço determinado para que tais discursos ocorram, é 

capaz de legitimar a estrutura mesma que infligiu à perda. As consequências de um 

processo de luto desastroso não se resumem apenas à identificação com o objeto 

perdido e à melancolia patológica, mas também a uma tentativa de processar a perda em 

sinal trocado, isto é, como exibição de soberania frente a qualquer tipo identificação ou 

interdição, sem deixar de reconhecer o dano e mesmo expô-lo. A tarefa do luto passa a 

ser a exibição reiterada e violenta da própria afirmação de liberdade, da necessidade da 

liberdade – uma liberdade que, no entanto, se constitui sob interpelação contínua da Lei.  

 Ao invés de realizar todo o processo – o trabalho de reconhecimento da perda, 

da exterioridade do objeto perdido, e, por fim, de sua abdicação, permitindo que a 

estrutura volte a funcionar novamente, desimpedida (―Luto e melancolia‖, FREUD, 

2010b) –, o que ocorre aqui é que a renúncia se torna um fim nela mesma, pois se situa 

para além de qualquer perspectiva de ―perda‖, podendo-se usufruir livremente, ou 

melhor, usufruir da sensação de liberdade oferecida por essa ―soberania‖, tornando-se 
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mestre de seu próprio gozo e saber. Aliás, a definição mais sucinta que nos é oferecida 

de Lacroix é justamente a de personagens ―sem culpa‖ (BB, p. 114) e para Wieder, o de 

uma espécie de ―aproximação modesta‖ do ―mal absoluto‖ (EP, p.20).  Na verdade, esse 

colocar-se para além da perda – praticando-a constantemente – é um mecanismo de 

defesa contra a própria ameaça de qualquer perda, isto é, nos termos do discurso 

freudiano, da possibilidade de ―castração‖, de interdição do gozo (―O fetichismo‖. 

FREUD, 1996).  

Ao reconhecer, admitir e expor a criminalidade de um determinado processo 

social – como a ditadura militar chilena – Wieder e Lacroix parecem encontrar uma 

razão a mais para prosseguir em suas ações, filiações e projetos. O luto e mesmo um 

tipo muito específico de melancolia não estão ausentes de seus discursos e obras – 

pode-se dizer inclusive que ocupam um lugar central. Já no título de Nocturno de Chile 

– que coincide, não por acaso, com o de um poema de Pablo Neruda – há uma evocação 

a uma estrutura poética tradicionalmente ligada ao sentimento melancólico. A confissão 

de Lacroix está permeada por exibições desse afeto, em um discurso entretecido não 

para que ele possa conseguir uma absolvição frente a um suposto tribunal, mas para 

continuar desfrutando de alguma segurança, participando dos jogos de legitimidade 

social/enunciativa dentro da estrutura de poder da ―paz‖ que está por vir – ainda que ele 

alegue que sua morte esteja próxima, numa espécie de encenação do luto de si.117   

A demonstração de melancolia e do processo de luto de Wieder é ainda mais 

sinistra. Ele não está desvinculado do messianismo de sua poesia aérea, nem sequer 

indica alguma derrota (ao menos não uma derrota imprevista) de tal projeto. Trata-se, na 

verdade, de um processo derivado desse em que, ao ciclo de promessa e de destruição, 

segue-se a restauração das memórias daquilo que se perdeu, foi sacrificado, que sofreu a 

marca do tempo e da palavra que Wieder busca instaurar. Tal movimento é inclusive 

passível de promover uma leitura em chave alegórica para a exposição de fotos, 

permeada por ―ruínas‖ e ―restos‖, impregnada de nostalgia e melancolia pelas mulheres 

torturadas e mortas pela polícia chilena (da qual ele fazia parte): 

                                                           
117

 Impossível não lembrar o exemplo maior desse esgueirar-se retórico sob a forma de auto-martírio que 

é o próprio ditador Augusto Pinochet. Ao mobilizar instâncias jurídicas, clínicas e internacionais – 

chegando a alegar ―invalidez mental‖ e ―imunidade diplomática‖ – para evitar o seu julgamento, Pinochet 

não estaria realizando justamente o mesmo processo de Lacroix, isto é, o da constituição de uma série de 

instâncias de sobrevivência baseadas numa espécie de processo de confissão e de perdão forçado, mesmo 

que sob o custo da aceitação da infâmia dos atos cometidos sob sua tutela, de sua barbárie que se situaria 

numa ―insanidade‖?   
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Según Muñoz Cano, en algunas de las fotos reconoció a las hermanas 

Garmendia y a otros desaparecidos. La mayoría eran mujeres. El escenario de 

las fotos casi no variaba de una a otra por lo que deduce es el mismo lugar. 

Las mujeres parecen maniquíes, en algunos casos maniquíes desmembrados, 

destrozados, aunque Muñoz Cano no descarta que en un treinta por ciento de 

los casos estuvieran vivas en el momento de hacerles la instantánea. Las 

fotos, en general (según Muñoz Cano), son de mala calidad aunque la 

impresión que provocan en quienes las contemplan es vivísima. El orden en 

que están expuestas no es casual: siguen una línea, una argumentación, una 

historia (cronológica, espiritual...), un plan. Las que están pegadas en el 

cielorraso son semejantes (según Muñoz Cano) al infierno, pero un infierno 

vacío. Las que están pegadas (con chinchetas) en las cuatro esquinas semejan 

una epifanía.  Una epifanía de la locura. En otros grupos de fotos predomina 

un tono elegiaco (¿pero cómo puede haber nostalgia y melancolía en esas 

fotos?, se pregunta Muñoz Cano). Los símbolos son escasos pero elocuentes. 

La foto de la portada de un libro de François-Xavier de Maistre (el hermano 

menor de Joseph de Maistre): Las veladas de San Petersburgo. La foto de la 

foto de una joven rubia que parece desvanecerse en el aire. La foto de un 

dedo cortado, tirado en el suelo gris, poroso, de cemento (ED, p.97-98). 

 

Na nossa apropriação do vocabulário psicanalítico para compreender o problema 

do luto enquanto discurso literário, enquanto luto sobre o literário, poderíamos dizer que 

a relação desses dois escritores com o campo artístico pode ser colocada como 

estruturalmente similares à do sádico (Carlos Wieder) e à do masoquista, mais 

especificamente, do masoquista moral (Sebastián Lacroix), numa definição próxima à 

freudiana desses termos (―O problema econômico do masoquismo‖, FREUD, 2011). 

Postos lado a lado, chegam lembrar aquela peça de teatro (que se acredita) escrita por 

Wieder, sob o pseudônimo de Octavio Pacheco: 

 

La pieza es singular en grado extremo: transcurre en un mundo de hermanos 

siameses en donde el sadismo y el masoquismo son juegos de niños. Sólo la 

muerte está penalizada en este mundo y sobre ella -sobre el no-ser, sobre la 

nada, sobre la vida después de la vida— discurren los hermanos a lo largo de 

la obra. Cada uno se dedica a martirizar a su siamés durante un tiempo (o un 

ciclo, como advierte el autor), pasado el cual el martirizado se convierte en 

martirizador y viceversa. Pero para que esto suceda «hay que tocar fondo». 

La pieza no ahorra al lector, como es fácil suponer, ninguna variante de la 

crueldad. Su acción transcurre en la casa de los siameses y en el 

aparcamiento de un supermercado en donde se cruzan con otros siameses que 

exhiben una gama variopinta de cicatrices y costurones. La pieza no finaliza, 

como era de esperar, con la muerte de uno de los siameses sino con un nuevo 

ciclo de dolor. Su tesis acaso peque de simple: sólo el dolor ata a la vida, sólo 

el dolor es capaz de revelarla (ES, p. 103-104). 

 

Ambos buscam ser autores de suas próprias leis diante da Lei que os interpela. O 

primeiro, na necessidade de reafirmar sua própria liberdade, chega até mesmo a romper 
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a filiação estratégica com os militares, para exibir a própria independência enquanto 

―sujeito‖ (mais correto seria dizer objeto, já que ele é o veículo de sua própria 

independência) das próprias ações, apenas para cumprir o desígnio a ele imposto sob a 

forma de excesso, para além da interdição imposta aos torturadores (isto é, que os 

crimes permaneçam sempre ―secretos‖ e não registráveis) – lá onde a ―moral‖ do 

regime atua, Wieder é capaz de quebrá-la e exibir sua verdade, sem que isso implique 

em uma assunção de responsabilidade ou de culpa. O segundo emerge na lei, ou em 

múltiplas leis, percorrendo-as como se, negociando com cada uma delas, pudesse 

reforçar sua liberdade e determinar um espaço de segurança discursivo último – como 

se a exibição de ―culpa‖ e a submissão a uma multiplicidade de códigos pudesse fazê-lo 

regressar a um estado pré-moral e protegido. Que Lacroix seja membro da Opus Dei e 

que seu caráter de medo e de submissão (e ainda de certo prazer na submissão a 

Farewell, por exemplo) seja patente, não são traços gratuitos, mas sintomáticos. Seu 

prazer e sua vitória se instauram justamente na sua capacidade de sobreviver a todos 

esses jogos de submissão e poder, para além deles. Assim como Freud coloca esses dois 

processos – sadismo e masoquismo – como parte de uma mesma dinâmica psíquica, os 

procedimentos encarnados por Wieder e Lacroix estabelecem complementariamente 

uma espécie de relação patológica com a linguagem, a memória e a vida social na 

América Latina – uma herança que em Bolaño se estabelece já anteriormente às 

ditaduras e que vai até o nosso presente democrático. De fato, tanto um processo quanto 

o outro tendem a passar por um terceiro termo – o da crueldade.  

 Mas, afinal, que tipo de falta se instaura no coração do campo discursivo estético 

para que seja necessário reiterar sua própria legitimidade e justificativa através de 

provas perversas de atos de liberdade? Não seria possível formular uma leitura do 

paradigma pós-ditatorial proposto por Avelar através das obras de Wieder e de Lacroix? 

(Para pensar os livros de Bolaño teremos que pensar nessa diferença entre tematizar as 

condições de uma obra e colocá-la em exibição – a diferença fundamental entre a 

antologia da literatura nazista na América proposta por Bibiano e a enciclopédia que é 

La literatura nazi en América).  

Para Avelar, uma das perdas não-renunciadas desencadeadoras da problemática 

que, décadas mais tarde, desembocará nas questões postas na literatura chamada pós-

ditatorial e que exigirá um dos trabalhos de luto a ser realizado por essas obras, é 

justamente o da perda da aura do objeto artístico e a sombra fantasmática que se 
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produziu na tentativa de sua retomada. Isto é, com o detrimento da produtividade 

disciplinadora da literatura, a partir dos anos 1960 na América Latina, devido à 

introdução da profissionalização do campo e às influências das forças de mercado, os 

autores do boom latino-americano corriam o risco de verem sua prática perder toda a 

legitimidade que era assegurada pelos restritos grupos e instituições da elite letrada. Por 

isso, Avelar entenderá seus esforços para instaurar uma identidade própria latino-

americana como uma tentativa de conciliação entre literatura e modernização 

(AVELAR, 2003, p. 47), e inclusive como uma tentativa de substituir a política pela 

estética (isto é, como a modernização artística, seu avanço, como compensação pelo 

atraso social), na tentativa frustrada de recuperar o aspecto aurático da produção 

literária.  Dirá ainda: 

  

O boom não é outra coisa que luto por essa impossibilidade, isto é, luto pelo 

aurático. Ele vem a ser, de fato, um processo incompleto de luto, que não 

pode, por razões estruturais, ir além do que Freud chamou de fase triunfante 

do luto. Fuentes, Monegal e Cortázar vislumbraram uma ficção latino-

americana adiantada por séculos a um continente economicamente atrasado, 

mas tal maturidade precoce só podia florescer porque a literatura, agora 

autônoma e secular, havia perdido sua funcionalidade. A literatura estava 

adiantada porque estava atrasada. Era precoce por que era anacrônica em 

relação à tecnologização massiva do continente. O tom celebratório do 

período costura esse corte através de uma operação substitutiva que tenta 

compensar não só o subdesenvolvimento social, mas também a perda do 

estatuto aurático do objeto literário. Luto triunfante, imaginariamente 

mascarando a denegação: daí o tom retumbante, apoteótico, da escrita do 

boom (idem, p.44). 
 

 Do mesmo modo, o processo de autonomia do campo literário na América Latina 

―coincide com o colapso de sua razão de ser no continente‖ (ibidem, p.43). Assim, essas 

constantes ―perdas‖ (cabe perguntar se algum desses processos de fato se instaurou para 

que seja possível uma perda – o que não impede que o mecanismo em torno da falta seja 

posto em ação) parecem ativar justamente uma sombra de dúvida que sempre ronda sua 

legitimidade, gerando, a princípio, um processo de angústia, na busca de fixar uma 

justificativa social para sua existência.  

No entanto, outra alternativa parece decorrer daí: a necessidade de instaurar uma 

prática literária, exigência própria aos discursos de modernização periféricos (inclusive 

os dos autores do boom), torna-se a tal ponto um imperativo que a sua legitimação passa 
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a constar como dada. É como se aquela cordialidade de uma ―dificuldade da forma‖,118 

pensada aqui em proporções continentais, diante dos constantes fracassos (ou 

abdicações) da prática literária em justificar seu sentido social, sua ligação com aquilo 

que é ―comum‖, fosse assumida como sendo o próprio da produção artística, 

solucionando o caráter de ―timidez‖ através de um vínculo dinâmico entre a promessa 

de possibilidade enunciativa e uma legitimação social dada. Assim, a melancolia que 

sonda esses personagens não seria referente a uma ―insuficiência‖ de autonomia do 

campo literário latino-americano. Ao contrário: o problema é justamente que ela se 

concretizou, o objeto de desejo foi conquistado – a despeito daquilo que foi feito e se 

faz para que isso ocorra e se mantenha. O problema é que a causa desse desejo – 

promessa de liberdade e segurança que o acompanhava – nunca se realiza (não se quer 

realizada) plenamente, permanecendo como horizonte e justificativa para a persistência 

nessa prática, já que se teme perder tal desejo – o desejo pela violência legitimada em 

nome desse projeto sempre fracassado, mas de cujas condições sempre se lança mão, 

funcionado como uma blindagem. Como lembra Žižek: ―Longe de acentuar ao extremo 

a situação do desejo frustrado, a melancolia ocorre quando finalmente obtemos o objeto 

de desejo, mas nos decepcionamos com ele‖ (2010, p. 85). 

A acepção de características valorativas ―formais‖ das artes como passíveis de 

serem reconhecidas imediatamente enquanto provas da dimensão libertadora e crítica 

intrínseca a elas dão as mãos a uma instituição que se quer legitimada através da auto-

evidência de seu papel social (e daqueles que ocupam o seu lugar) enquanto promessa 

ou mesmo como derrota. La literatura nazi opera uma espécie de curto-circuito nesse 

sistema, ao apontar para a consequente validação de quaisquer acordos estratégicos 

(alianças pessoais firmadas como projetos políticos – aqui o nazismo, paradigma da 

infâmia) como uma parte operacional da arte descrita ali. No fracasso de se apresentar a 

relação com a linguagem como problemática (isto é, a linguagem enquanto questão 

política em sua relação própria com as artes), parece emergir, paradoxalmente, a noção 

de que todos os meios estão disponíveis e justificados – basta que haja um lugar no qual 

essa possibilidade possa ocorrer de antemão. Como se o reconhecimento da falta de 

legitimação coletiva para a instituição-arte na América Latina fosse compensada (ou 

                                                           
118

 Cf. Rodrigo Naves, A forma difícil: ensaios sobre arte brasileira. São Paulo: Companhia das Letras, 

2011.   
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revertida) na exibição de sua própria potência enquanto liberdade expressiva a todo o 

custo. Na desmedida desse sistema, que é sua própria fundação, localizam-se Sebastián 

Lacroix e Carlos Wieder, numa dinâmica que se move entre a busca por um lugar de 

segurança enunciativo e a reiteração constante da possibilidade de uma liberdade 

discursiva. Essas duas reivindicações podem inclusive substituir, imiscuir ou mesmo 

derivar de possíveis versões de conceitos como aura ou autonomia estética – o que não é 

um problema menor. 

No ensaio ―A melancolia e o ato‖ de Alguém disse totalitarismo?, Slavoj Žižek 

(2013) aponta justamente o aspecto normalizado na academia de certa leitura dos dois 

termos freudianos, da melancolia em condenação ao trabalho de luto. O filósofo 

esloveno enfatiza justamente a dimensão conservadora que existe na própria ideia de 

perda, confundida com a noção de fala: ―Este é o estratagema do melancólico: a única 

maneira de possuir um objeto que nunca tivemos, que estava perdido desde o início, é 

tratar um objeto que ainda possuímos como se já estivesse perdido‖. (p. 104, grifos no 

original). Ou seja: só possuímos plenamente aquilo que já tomamos como morto. A 

melancolia conservadora é um processo de luto às avessas: para manter a posse, aquilo 

que considera ser-lhe próprio, enterra o seu ―objeto‖, antes mesmo que esteja perdido ou 

faltando. Em termos políticos, isso pode ser válido para valores étnicos, comissões de 

verdade e justiça, afãs por modernidade, por uma verdadeira cultura, por uma literatura 

autêntica e reconhecida, etc. – conciliando a perda e a falta, a exigência por sua 

superação, com a manutenção dos lugares próprios que se constituem na legitimidade 

dessas exigências, nunca resolvidas, feitas para nunca serem resolvidas. Pode, inclusive, 

como no caso de Wieder, estar relacionado à melancolia da ―falta‖ da presença plena, da 

liberdade pura, suplementada pela violência cada vez maior de seus atos. Dessa forma, 

é-se capaz de administrar uma insuficiência infinita, reivindicando para si sempre mais 

condições, mantendo o jogo de posições, porque o objeto sempre falta e sempre faltam 

condições para (re)tê-lo ou deixá-lo. Não é exatamente esse o conceito de propriedade, 

daquilo que é próprio que havíamos desenhado na primeira parte desta tese? Aquilo que 

é próprio sempre falta, sempre está morto. Por isso, reivindica-se cada vez mais aquilo 

que é próprio e apropriado, cada vez mais propriedades – para pode-las descartas, 

destruí-las de novo e de novo, para demonstrar a capacidade de posse. 

Não haveria em Wieder ou no restante dos autores de La literatura nazi, no 

modo como realizam um desastre pela apropriação de signos de um outro – o 
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nazifascismo – assumindo como exemplar, uma espécie de fetichização da catástrofe 

decalcada de certa forma de crítica ao progresso, advinda de um país ou uma literatura 

―periférica‖ e ―atrasada‖? Como se, para compensar essa assimetria cultural infinita – 

irredutível devido aos parâmetros mesmo que emprega, tal como numa disputa entre 

Aquiles e a tartaruga como descrita por Zenão –, houvesse um desejo de compensá-la 

em termos de desastre, desejando o próprio desastre como modo de provar-se parte 

integrante da história do Ocidente. Assim, buscam-se equivalências e equiparações entre 

as violências históricas latino-americanas (coloniais, ditatoriais, modernizadoras, etc.) e 

aquelas ocorridas na Europa – tentando encontrar o seu próprio Holocausto, buscando 

os restos de seu próprio Auschwitz, seus próprios fascismos. Isto é, passa-se a seguir 

uma linha progressista, eurocêntrica, só que em chave invertida – e desse modo, realiza-

se a violência sobre as violências, violência sobre o modo de lembrar e se apropriar das 

memórias das violências e seus restos. 

Não é exatamente aí que reside essa espécie de melancolia conservadora? Lá 

onde a ―razão crítica‖ quer se ver ciente e assegurada de seus artifícios e de seu lugar, 

nivelando (ou, quem sabe, superando, numa virtual escala de medição) suas catástrofes 

com aqueles que acredita serem exemplares, para enfim participar da história do mundo. 

Querer a perda, a falta (que muitas vezes não é exatamente sua, mas que projeta sobre 

os outros, para depois identificar-se com ela – ou seja, falando duas vezes em nome 

dela), para poder permanecer com razão, em sua própria razão. Não estamos aqui 

perigosamente próximos da conclusão de Farewell e de Lacroix frente à fábula do 

sapateiro e do Memorial dos Heróis que planejava construir (NC, p. 64-65)? Um 

lamento diante da tragédia, da inevitabilidade do desastre que se anuncia, uma 

melancolia diante da força do tempo – que serve apenas para justificar a razão capaz de 

anunciar tais coisas, permanecendo em seu lugar. Um ―no hay consuelo‖, bastante 

consolador. Ao invés de um trabalho de luto triunfante, o que temos é a manutenção de 

uma melancolia baseada no triunfo da perda e da falta. 

Até mesmo a ideia de resto para conduzir a uma espécie de salvaguarda, de 

proteção, sendo tomada como aquilo que resiste a todo o resto, como sendo tudo aquilo 

que se tem, que se possui – e não aquilo que resiste ao texto, a nós mesmos, ao literário, 

ao próprio e ao apropriado, pondo-os à prova.119 Isto é: não aquilo que se anuncia ter 

                                                           
119

 Algo similar poderia ser dito sobre certos empregos das noções de contemporaneidade ou 

intempestividade de Agamben (2010) e Nietzsche (―Considerações extemporâneas‖, 2005) – esses 
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previamente perdido para garantir a posse e o lugar, mas como o que permanece como 

possibilidade, como indeterminação, para além de uma economia de perdas, faltas, 

propriedades ou condições. Por isso, os ―restos‖ ou os ―espectros‖, como diz Derrida 

(1994), podem vir, seguindo a lógica consensual do passado, mas sobretudo do futuro, 

pondo à prova o próprio tempo, aquilo que o tempo tem de próprio.  

Entre uma e outra dessas pontas (entre a estética da política da múltipla filiação 

legitimadora de Lacroix e a política da estética da enunciação plena de Wieder, 

poderíamos dizer, usando o vocabulário de Rancière), encontra-se o rol restante de La 

literatura nazi,120 que na mediocridade de suas disputas acaba ganhando, ironicamente, 

a metonímia do lugar que tanto desejava: a enciclopédia.  

Entretanto, esse suporte enciclopédico tem ainda uma função complementar: esse 

gênero retórico de história da literatura opera aqui, não como passado congelado, 

canonizado, mas desemboca com uma descrição de certo ―tempo presente‖, 

funcionando como uma genealogia (e mesmo uma futurologia) da situação do campo 

literário na qual esse volume se coloca simbolicamente – ou seja, ele, de certo modo, 

também se insere no sistema perverso que descreve. 

Torna-se mais claro então a diferença que se produz na história latino-americana 

entre as condições e as estratégias entre as obras de cunho alegórico que percorrem 

desde os anos 1970 até o início dos 1990 e a de Roberto Bolaño, que a sucede 

cronologicamente. Podemos, grosso modo, expor essa distância entre a disposição entre 

as condições discursivas como impossibilidade a ser enfrentada, no primeiro caso; 

enquanto que no segundo trata-se de uma possibilidade indesejável, ilegítima. Em 

                                                                                                                                                                          
apontamentos sobre quais prosadores e poetas são ou não contemporâneos (e note-se como é 

majoritariamente a literatura, o literário, a acumular essa função, esse privilégio), intempestivos, são 

detentores dessa propriedade (às quais, é claro, compartilham com o crítico que as assiná-la). Afinal, 

postos dessa forma adjetivada, o que elas querem dizer senão que buscam um lugar a salvo no tempo? 

Assim, ao invés da crítica do tempo que esses ensaios tentam provocar, surge um tipo de temporalidade 

muito bem determinada, bastante esclarecida. Aqui podemos lembrar a crítica de Derrida (2008) a 

Agamben quando esse examina qual seria o ―acontecimento decisivo da modernidade‖, ―fundador‖ dessa 

modernidade (i.e., a biopolítica), que, no entanto, remeteria a tempos ―imemoriais‖ (até Aristóteles, pelo 

menos), sendo ele o primeiro a fazê-lo, fazendo-o duas vezes pela primeira vez: sendo o primeiro a 

anunciar o evento e o primeiro a lembrá-lo, aquilo que passou desapercebido por todos, ocupando, ele 

mesmo, a posição de fundador e de origem desse acontecimento (p.439-443). 
120

 Haveria ainda outra maneira de definir essa relação: Wieder e Lacroix estariam para o restante dos 

escritores de La literatura nazi, assim como o perverso estaria para o neurótico, isto é, como seu negativo, 

tal como Freud define em seus ―Três ensaios sobre a teoria sexual‖. Enquanto esses se esforçariam em 

relegar suas fantasias a um lugar neutralizado figurado por suas estratégias de constituição da instituição 

literária como lugar de segurança enunciativa baseada na captação extensiva de instâncias de legitimação 

social, aqueles não cederiam jamais os seus desejos de fundar sua própria liberdade frente a qualquer lei 

social, algo que, devido ao seu próprio processo de pura rejeição, não deixa de ser mais que o desejo de 

fundar seu modo de ser interpelado pela Lei.  
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ambos os casos a questão se coloca como imanente a própria escrita. Para Piglia e Eltit, 

por exemplo, não há condições de narrar e essa falta de condições precisa ser, ela 

mesma, formalizada através da escrita, para realizar o trabalho de luto desse tempo que 

já não é mais possível, da qual restam apenas sobras a partir da qual se pode construir 

precariamente uma narrativa (cf. AVELAR, 2003; FORNET, 2007, RICHARD, 2010). 

No entanto, não se põe em dúvida qual o lugar mais apropriado ou o agente mais 

sensível a expor esse arruinamento, quais ruínas necessitam ser protegidas, formando, 

ao mesmo tempo, uma barricada para esses ―resquícios de sentido‖ (RICHARD, 2002, 

p.20). Mesmo que se fale em ruptura das categorias artísticas, dessa capacidade de 

―abolir‖ divisões entre as artes e entre outros campos do conhecimento, ou entre arte e 

vida, tomando técnicas e signos de outros lugares, o espaço onde isso é possível (o texto 

literário, a performance artística) e o agente (escritor, personagem-escritor, escritor-

detetive, personagem-vítima-escritor – e seria preciso se perguntar o quanto este hífen 

aqui parece ser indispensável para esses autores, como se cada um dos termos só tivesse 

validade ou mais validade pela sua junção com outros) capaz de manipulá-los não têm 

sua legitimidade colocada em dúvida, mesmo que certas dificuldades ou limites sejam 

dramatizados. Isso (não) ocorre com Renzo ou com os narradores e narradoras de Los 

vigilantes ou El cuarto mundo – nem com o espaço textual que produzem e no qual são 

produzidos, com o qual suas vozes enunciativas estão totalmente coladas, apresentado 

muitas vezes como uma máquina autônoma, capaz de processar suas próprias regras e 

variações, concentrando uma dimensão ―não-totalitária‖ (como ocorre, por exemplo, em 

Prisión perpétua ou La ciudad ausente). Sobre Los vigilantes de Eltit, por exemplo, 

Avelar lembrará que ―a protagonista é agora a única reserva incontaminada numa pólis 

completamente devorada pelo esquecimento‖ (2003, p. 30) ou ainda, dirá Sandra 

Lorenzano em seu prefácio a essa obra que ―Vigilantes são também aqueles quem 

guardam vigília frente à pressão de fora, e defendem com seu insone enlutamento um 

resto mínimo de autonomia‖ (ELTIT, 2012, p. 23). A literatura como lugar enunciativo 

está posta, é protegida e protetora, mesmo, ou, sobretudo, quando a representação da 

linguagem no discurso esteja permeada por faltas, por incompletudes narratológicas ou 

gramaticais.121 Veja, por exemplo, como Richard associa diversas vezes a necessidade 

                                                           
121 Talvez por isso, apesar de seu interesse especulativo, a noção de literatura pós-autônoma de Josefina 

Ludmer (2010) seja pouco convincente. Digamos por dois motivos: primeiro, porque coloca esse ―fim da 

autonomia‖ como algo já posto, ainda que empregue todo um vocabulário que há muito tempo vem sendo 

utilizado para descrever justamente características literárias; segundo, porque há uma espécie de oximoro 
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da Avanzada de se imiscuir, de utilizar a linguagem ou o espaço oficial, para que essas 

obras de arte ―mantenham-se a salvo‖ (2002, p. 18,19, 20).  

 Já em Bolaño, essas margens e rastros deixados pela violência histórica não são 

ignorados, mas o problema é justamente a condição enunciativa que se apresenta de 

antemão como possibilidade de escrita e de representação desses elementos 

marginalizados, inclusive como algo próprio da literatura. No primeiro grupo, o inimigo 

é o aparato de constituição da autoridade que o texto literário divide com a noção de 

soberania política, isto é, os elementos de autoridade, de legitimidade e de domínio, 

cujas fissuras são encenadas e formalizadas pelos textos, tal como ocorre em La ciudad 

ausente ou em Lumpérica. De certo modo, é contra o Estado, como modelo de 

soberania política e autonomia do sujeito, que essa literatura se posiciona. Talvez o 

texto em que Piglia seja mais explícito sobre esse tema esteja numa série de palestras 

oferecida por ocasião de La Semana del Autor en Casa de las Américas, em Cuba, 

intitulada Tres propuestas para el nuevo milenio (y cinco dificultades). O contexto 

parece realçar as próprias diretrizes éticas de sua literatura:  

 

Podríamos decir que aquí se define un lugar para el escritor: establecer dónde 

está la verdad, actuar como un detective, descubrir el secreto que el Estado 

manipula, revelar esa verdad que está escamoteada. Una verdad que en este 

caso está enterrada en un cuerpo escondido, un cuerpo histórico digamos, 

emblemático, que ha sido mancillado y sustraído.  

Y quizás ese movimiento entre el escritor que busca descubrir una verdad 

borrada y el Estado que esconde y entierra podría ser un primer signo, un 

destello apenas, de las relaciones futuras entre política y literatura.  

A diferencia de lo que se suele pensar, la relación entre la literatura -entre 

novela, escritura ficcional- y el Estado es una relación de tensión entre dos 

tipos de narraciones. Podríamos decir que también el Estado narra, que 

también el Estado construye ficciones, que también el Estado manipula 

ciertas historias. Y, en un sentido, la literatura construye relatos alternativos, 

en tensión con ese relato que construye el Estado, ese tipo de historias que el 

Estado cuenta y dice. (PIGLIA, 2001, p. 21-22) 

 

                                                                                                                                                                          
nesses termos – afinal pode a noção de literatura sobreviver a sua autonomia? Essa dúvida sequer passa 

por Ludmer. De fato, trata-se mais uma vez de reafirmar a capacidade apropriativa da literatura como 

sendo o seu próprio, mostrando quão mais ela pode ser expandida, quão mais livre ela pode ser. Não há 

aqui também o risco do acontecimento sem nenhum acontecimento, da melancolia conservadora que 

descrevíamos a pouco? Perde-se tudo na literatura – apenas para ter a certeza de vê-la triunfar mais uma 

vez. O livro de Florencia Garramuño, A experiência opaca: literatura e desencanto (2012), é muito mais 

ponderado e dramático ao especular sobre essas questões. Contudo, essa tentativa de sair da autonomia 

que ela identifica na literatura dos 1970-80 conclui-se justamente com a ideia de que o campo 

simplesmente se expandiu e que a arte deve ser pensada como sustentada por sua pura imanência (p.243-

244; 246) – o que dá a impressão de que voltamos ao mesmo lugar. Aqui temos o exemplo maior da 

dificuldade de imaginar um modo de circulação dos discursos não-autônomo em que a noção de 

―literatura‖ seja assegurada de antemão – acabamos apenas disseminando-a ainda mais, preservando-o, 

confundindo-o com preservação.    
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 Já em Bolaño, o Estado não é mais o ponto central para o qual convergem todas as 

violências, mas participa de uma maneira muito mais difusa dos diversos quadros de 

violências que percorrem a paisagem histórica, inclusive porque o direito e a lei passam 

a desenvolver cada vez mais suplementos obscenos, em que a confusão daquilo que é de 

direito e o que é de fato passa a encobrir a possibilidade mesma de justiça (o exemplo 

maior aqui é essa garantia das condições de enunciação da violência como de direito e, 

por conseguinte, de fato, possibilitando a legitimidade e legalidade da economia 

discursiva-social). Se na literatura pós-ditatorial, o controle e a normatividade, a 

tentativa de impor uma totalidade unívoca, impediam a própria experiência, por tentar 

apagar os rastros daquilo que não-pode-ser, nos livros de Bolaño é o excesso de 

inscrição das possibilidades como tendo o seu lugar dado, garantido de antemão, é que 

neutraliza a força que constitui qualquer experiência e qualquer narrativa no momento 

em que se oferta o próprio acesso a elas. É quase como se a máquina ficcional do Estado 

se convertesse, ela própria, numa máquina de possibilidades narrativas, de distribuição 

(ficcional) de espaços de seguridade enunciativa e liberdade discursiva. Nesse sentido, a 

situação enfrentada por Bolaño está mais próxima daquela descrita pela Biblioteca de 

Babel do que pelo aparato estatal enfrentado pelo Museo de Ricardo Piglia.122 Mais que 

isso: a noção de Lei, sua efetividade, já não se restringe aquilo que ela enuncia, mas ao 

ato de sua enunciação. Se Eltit e outros da Escena de Avanzada subvertem a lei, eles o 

fazem desde aquilo que está declarado e ordenado por ela, invertendo, camuflando-se 

com ela, para atacá-la e ao mesmo tempo ―salvar-se‖. Já Bolaño tem outra percepção, 

que parece se evidenciar cada vez mais à medida que a democracia se torna o regime de 

direito dominante: a de que há uma efetividade declaratória da lei que ocorre paralelo a 

ela, num tipo de subversão não-declarada que funciona como seu suplemento obsceno. 

Safatle (2008) chamará isso de ―estruturas normativas duais‖ (p.15) – um 

entrecruzamento entre a lei simbólica e a lei do supereu, entre a norma e o imperativo 

                                                           
122

 Há aí, como não poderia deixar de ser, a contrapartida das modificações técnicas. Não é significativo 

que essa mudança de economia discursiva apareça justamente com a difusão desse aparato textual e de 

circulação de textualidade que é a Internet? O paradoxo aí não é justamente que a apresentação da 

possibilidade do acesso a uma infinidade de textualidades que circulam livremente, destituída de controle, 

inclusive enfraquecendo o conceito de autoria e de propriedade, capaz inclusive de criar simuladores de 

relacionamento virtuais, seja, ao mesmo tempo, capaz de criar tantos relatos de encarceramento da 

experiência pela justa possibilidade do acesso excessivo dela (ou melhor: de seu simulacro)? Sarlo (2012) 

tem razão ao apontar os limites que uma ferramenta técnica como o google coloca para as estratégias de 

máquinas textuais e citacionais tão importantes na literatura argentina nas décadas de 1970-1990. De fato, 

as comparações entre a Internet e a Biblioteca de Babel imaginada por Borges são (insuspeitamente, 

porque em chave comemorativa) acertadas.         
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da satisfação irrestrita, entre a determinação da lei e sua subversão determinada.123 

Formulação psicanalítica que recorda aquela de Lacroix, ao descrever o início de sua 

carreira: 

 

Toda conversación, todo diálogo, decía una voz, está vedado. A veces me 

interrogaba por la naturaleza de esa voz. ¿Era la voz de un ángel? ¿Era la voz 

de mi ángel de la guarda? ¿Era la voz de un demonio? No tardé mucho en 

descubrir que era mi propia voz, la voz de mi superego que conducía mi 

sueño como un piloto de nervios de acero, era el superyó que conducía un 

camión frigorífico por en medio de una carretera en llamas, mientras el ello 

gemía y hablaba en una jerga que parecía micénico. Mi ego, por supuesto, 

dormía. Dormía y laboraba. Por aquella época empecé a trabajar en la 

Universidad Católica. Por aquella época empecé a publicar mis primeros 

poemas y luego mis primeras críticas de libros, mis apuntes de la vida 

literaria de Santiago. Me apoyo en un codo, estiro el cuello y recuerdo (NC, 

p. 35). 

 

Num discurso no qual Lacroix não para de falar, não se cala nunca, emerge essa 

voz superegoica (que é a sua própria voz – nota essa edificação sem mediações) que diz 

que toda conversação e todo o diálogo está interrompido. É para enfatizar sua plenitude, 

a liberdade de sua voz, do lugar literário de seu discurso, que surge a interdição.  

A lei ou o que a lei diz não é a Lei – assim como o policial não é aquele que age 

de acordo com a lei, mas apenas é, em nome da Lei. A pergunta que Bolaño deixa, 

retrospectivamente contra o presente, é: até que ponto a ideia de subverter para manter-

se em segurança, de localizar a liberdade no ―engano‖ da censura, não é exatamente o 

jogo da lei com a Lei – o de conceber um lugar seguro e apropriado para a sua própria 

subversão, para a liberdade. 

 

 

3.4 Suborno enunciativo e igualdade amnésica 

 

A coda que aparece no capítulo final, e que depois é retomada e expandida em 

Estrella Distante, além de apresentar a ―desmedida‖ que alicerça esse sistema, fornece 

outro questionamento, já que postula, a partir de uma tensão entre sujeito da enunciação 

e sujeito do enunciado, a possibilidade de que o relato que busca trabalhar e formalizar a 

memória da violência praticada por Wieder (e todo o regime militar chileno) divida com 

ele, ou ainda, herde dele, sua própria possibilidade enunciativa. Não por acaso, o 

                                                           
123

 Há uma série de narrativas curtas de Bolaño nas quais se trabalha essa dupla estrutura simbólica, como 

por exemplo, ―Dos cuentos católicos‖ (GI) ou ―El provocador‖ (SdM). 
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narrador se chamará, em La literatura nazi, Bolaño, transformando-se posteriormente, 

já em Estrella Distante, em Arturo Belano, reaparecendo, a partir de então, 

constantemente em livros como Los Detectives Salvajes e Amuleto. Não se trata tanto de 

uma questão ―autobiográfica‖, mas de dramatizar o próprio papel dessas narrativas e 

dos mecanismos disponíveis para que a atividade literária tenha lugar, ou mesmo se tal 

lugar é desejável – de chamar para si a responsabilidade de trabalhar desde esse campo 

discursivo, evitando que tal escolha seja tomada como auto-evidente em si, transparente 

pela própria obviedade de sua vantagem enquanto lugar privilegiado para a elaboração 

de um dizer.124 

Talvez a chave mais produtiva para a interpretação do catálogo biobibliográfico 

que é La literatura nazi esteja em lê-lo como uma modalidade específica daquela 

dinâmica produtiva que a chamada ―história da literatura‖ pode oferecer, tal como 

propõe o escritor argentino Jorge Luis Borges, de modo que cada obra (no conjunto de 

leituras que cada texto participa) funciona como ponto de rearticulação de uma série 

literária que funciona como uma rede de predecessores, os quais anteriormente 

poderiam ser vistos como autores absolutamente distintos ou ainda impossíveis de 

serem aproximados.  

 

En el vocabulario crítico, la palabra precursor es indispensable, pero habría 

que tratar de purificarla de toda connotación de polémica o rivalidad. El 

hecho es que cada escritor crea sus precursores. Su labor modifica nuestra 

concepción del pasado, como ha de modificar el futuro. En esta correlación 

nada importa la identidad o la pluralidad de los hombres. El primer Kafka de 
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 Impossível não invocar aqui o conhecido alerta do ―Pequena história da fotografia‖ de Walter 

Benjamin (2008) com relação a falta de legendas nas fotografia, que, ao confiar demasiadamente na força 

de exposição da imagem, faz com que ela apague a violência ali inscrita. De certo modo, podemos dizer 

que Estrella distante é de tal forma uma legenda não só para as fotografias de Wieder, como também da 

moldura que envolve sua própria enunciação enquanto discurso. Na verdade, por toda a parte nas 

narrativas de Bolaño, a confiança no lugar próprio das artes como sendo autoevidente, é o motor de algum 

desastre. Por isso, há uma dimensão ética importante na descrição intensiva das circunstâncias em que 

cada discurso – principalmente o artístico, mas pode ser o policial, tal como as evidências que Belano 

ajunta para encontrar Wieder – é produzido, mas também circula, contrapondo-se à autoevidência daquilo 

que é lido ou exibido, daquilo que se coloca à nossa frente (incluindo a codificação, a encenação da 

mensagem cifrada, do ruído calculado) assegurando-se na força de seu lugar apropriado de enunciação, 

incluindo a da legitimidade apropriadora (―artística‖, por exemplo). Desse modo, é muito significativo 

que ao evocar a obra de Michel Duchamp, Bolaño não utilize um ready-made clássico, que instaura no 

museu, um objeto alheio a ele, que evidencia a aura concedida a essa instituição e por causa dela. Ao 

invés disso, recupera em 2666 justamente aquela obra que traz no título a infelicidade de sua 

possibilidade de realização, da garantia de suas condições de performatividade mesmo que profanadoras 

(já feitas, de antemão), Ready-made malheureux, a única que Duchamp realizou em sua visita a 

Argentina, que consistia num livro de geometria pendurado num varal sofrendo as exposições do tempo, e 

que deixou mínimos rastros de realização. Para uma leitura da literatura latino-americana tendo como 

ponto de partida essa viagem de Duchamp e desse ready-made, cf. SPERANZA, 2006. 
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Betrachtung es menos precursor del Kafka de los mitos sombríos y de las 

instituciones atroces que Browning o Lord Dunsany (BORGES, 2010, 108-

109). 

 

 Ora, não podemos dizer que La literatura nazi en América incorpora tal lógica 

de uma maneira bastante peculiar? Ao colocar uma história pérfida da literatura 

americana como uma história que é também a ―sua‖, precursora de si e de sua escrita 

(como atesta o relato de Belano ao final), esse livro coloca uma disjunção insuportável 

entre o ato de escrita e a possibilidade (e mesmo a inevitabilidade) da inscrição desse 

ato no presente resultante dessa genealogia enunciativa. Assim, podemos lê-lo como um 

texto que descreve certo mecanismo indesejado da enunciação legitimada como 

―literária‖ ao mesmo tempo em que a reconhece como base (ainda que em chave de 

enfrentamento) da própria obra de Roberto Bolaño, gesto esse que corresponde à 

dimensão ética atribuída a este livro. 

 Além dessa aproximação reivindicar para si uma espécie de responsabilidade 

simbólica sob um sistema literário que se mostra perverso, também é capaz de formular 

uma reflexão sobre o próprio risco da possibilidade de que tal gesto se dê como em 

sucessão a esse processo, isto é, cabe perguntar se é pertinente escrever desde uma 

situação literária que se constrói pela própria interpelação de uma lei que impõe a 

necessidade de exibir a própria possibilidade do dizer. Não é por outra razão que 

Estrella Distante assume a forma de um relato em primeira pessoa, ou melhor, uma 

espécie de relatório bastante hesitante que funciona como uma denuncia ambivalente 

daquilo que aconteceu. Ambivalente porque, ao traçar tais acontecimentos, passa a 

circular e a legitimar o próprio sistema discursivo no qual se vê inserido. Nesse temor, 

Belano chega mesmo a apontar tal texto como uma espécie de despedida do mundo 

literário, como se fosse absolutamente repudiável participar dele após reportar todos os 

eventos ocorridos a partir de sua relação com Carlos Wieder: ―Ésta es mi última 

transmisión desde el planeta de los monstruos. No me sumergiré nunca más en el mar 

de mierda de la literatura. En adelante escribiré mis poemas con humildad y trabajaré 

para no morirme de hambre y no intentaré publicar‖ (ED, p. 138).  

 O reconhecimento com essa situação, no entanto, vai além. A despeito de toda a 

violência descrita no livro e mesmo do distanciamento existente entre o destino de um e 

de outro, ao longo de toda a reconstituição narrativa, Belano constantemente se vê como 
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uma espécie de duplo de Wieder. Talvez o momento no qual isso se torne mais explicito 

seja num sonho: 

 

Una noche incluso tuve un sueño al respecto. Soñé que iba en un gran barco 

de madera, un galeón tal vez, y que atravesábamos el Gran Océano. Yo 

estaba en una fiesta en la cubierta de popa y escribía un poema o tal vez la 

página de un diario mientras miraba el mar. Entonces alguien, un viejo, se 

ponía a gritar ¡tornado!, ¡tornado!, pero no a bordo del galeón sino a bordo de 

un yate o de pie en una escollera. Exactamente igual que en una escena de El 

bebé de Rosemary, de Polansky. En ese instante el galeón comenzaba a 

hundirse y todos los sobrevivientes nos convertíamos en náufragos. En el 

mar, flotando agarrado a un tonel de aguardiente, veía a Carlos Wieder. Yo 

flotaba agarrado a un palo de madera podrida. Comprendía en ese momento, 

mientras las olas nos alejaban, que Wieder y yo habíamos viajado en el 

mismo barco, sólo que él había contribuido a hundirlo y yo había hecho poco 

o nada por evitarlo (ED, p. 130-131). 

 

Essa identificação não se limita aos seus destinos enquanto chilenos, mas está 

alicerçada profundamente na prática que ambos compartilham: a da escrita literária. A 

pretensão de serem ―poetas‖ é aquilo que está na origem de seu vínculo, e mesmo aquilo 

que sempre sustentará o elo entre um e outro, apesar das longas décadas que não se 

encontram face a face. Mais que isso: o desejo por um lugar de enunciação pleno é, 

aqui, ao menos durante certo tempo, compartilhado por Wieder e Belano em seu 

impulso em participar do campo literário (tal como o descrito ao longo de todo o La 

literatura nazi).  É nisso que reside uma reivindicação ética muito difícil e que parece 

contrastar com diversos escritores latino-americanos representativos do período do fim 

da ditadura militar: de que a violência praticada durante o regime de Pinochet partilha e 

é partilhada pelas formas de vida que compartilham a estrutura social por ela 

organizada.125 Isto é, de um modo particular, dizer que a ditadura deve ser vista como 

uma espécie de formação específica de um ―todo‖ social, do qual os sujeitos participam 

em diversos níveis, que, obviamente não se equivalem. No entanto, podemos derivar 

desse processo em que Belano se vê em Wieder, uma espécie de demanda pelo 
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 É crucial o fato de que diversos autores desse grupo mais recente tenham em sua produção obras que 

giram em torno de experiências de infância e juventude vivenciadas durante o regime militar, período que 

coincide com o de formação desses escritores, numa espécie de Bildungsroman indesejável e que, de uma 

forma ou de outra, por caminhos tortos, fornece a linguagem do romance que se lê. Bolaño, um pouco 

mais velho que esse grupo, não deixa de se referir sempre a esse problema em seus romances: não à toa, 

todas as narrativas que constituem a novela Estrella Distante têm início nos ateliês de escrita 

frequentados por Belano em sua juventude. Veja, por exemplo, Mala Onda (publicado em 1991), de 

Alberto Fuguet; Villa (1995) de Luis Gusmán; Dos Veces Junio (2002) de Martín Kohan; Formas de 

Volver a Casa (2011) de Alejandro Zambra.  
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questionamento do grau dessa participação, perguntando-se sobre a responsabilidade a 

ser assumida e enfrentada e o modo como certo sistema de violência persiste e pode ser 

enfrentado. Do ponto de vista da tarefa do escritor, tal como aqui apresentada, o 

problema pode ser visto como posto do seguinte ponto: seria preciso reconhecer que a 

linguagem, assim como os espaços discursivos em que ela participa e formula, tal como 

estava dada, era partilhada, tanto pelo poeta como pelo ditador, ainda que em processos 

distintos. Mais que isso: a própria liberdade oferecida após o fim da ditadura também 

está fundada em relação (mesmo enquanto formulada como negação) a esse estado 

anterior. 

 Podemos dizer que a persistência dessa visão sutil daquilo que seria da natureza 

do literário coloca um problema fundamental desde os livros de Bolaño, em especial, 

quando tal conceito é visto a partir do mecanismo democrático contemporâneo. Se, 

dentro do projeto artístico de Wieder, essa possibilidade de enunciação plena é 

interditada pelo regime que lhe dava possibilidade para instaurá-la, o que provoca o fim 

dessa aliança, podemos imaginar que a mudança de governos dá a oportunidade para 

que, em troca de um campo específico de legitimação, essa força enunciativa continue 

operando como horizonte simbólico, em termos mais administráveis e conciliatórios. Se 

o primeiro atua com uma perspectiva de ato performativo último, como realização 

agressiva que visa expor a própria liberdade do campo discursivo por ele instaurado 

através da literatura (podemos dizer que o ditador o faz através da política), o segundo 

mecanismo implica uma posição social que concede legitimação discursiva consensual 

como promessa de liberdade de expressão voltada igualmente ―a todos‖, a partir de um 

lugar construído (em retardo) como salvaguarda de uma linguagem que se apresenta 

como distinta daquela que exerce violência durante o período ditatorial (ou depois).  

E seria possível apontar diversos instantes onde essas posições se invertem, 

entrelaçando-se. Afinal, uma confissão que se queira garantida, exaustiva, exaurindo 

totalmente o lugar enunciativo que lhe foi oferecido, em busca de uma anistia total, 

também não tem algo de um ―performativo perfeito‖, um ato que quer exibir toda a 

capacidade da linguagem, colocando sua força pela e contra a memória? Ao mesmo 

tempo, não é possível encontrar no projeto de escritura bárbara inaugurada por Raoul 

Delorme e do qual participou Wieder, em sua humanização dos livros, algo próximo a 

essa destinação de certa liberdade ficcional – condicionada e condicional – ―a todos‖, 

pelo advento (mais uma vez) de uma ―nova literatura‖? Como explica o narrador, 
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―preparavam o advento da nova literatura, uma literatura que podia ser de todos, 

segundo Delorme, mas que na prática só seria daqueles capazes de cruzar a ponte de 

fogo‖ (ED, p. 140). Ou, nas palavras de Jules Defoe, outro codinome de Wieder: ―A 

revolução pendente da literatura, dizia Defoe, será de alguma maneira sua abolição. 

Quando a Poesia for feita pelos não-poetas e a leiam os não-leitores‖ (ED, p. 143).  

 A questão se torna então saber se a possibilidade ―democrática‖ não é a versão 

pacificada (ou pacificadora, melhor dizendo) das reivindicações de Wieder e Lacroix, 

isto é, se ela não oferece como direito (e como Lei) a segurança institucional e a 

liberdade expressiva que ambos colocam de maneira violenta e desmesurada.  Wieder 

não é capaz de aceitá-la (assim como não foi capaz de aceitar a interdição do regime 

militar) e Lacroix parece querer vislumbrá-la e almejá-la como um estado semi-místico 

um tanto ambíguo, já que teme o esquecimento ao qual sua obra e sua posição possam 

ser submetidas, numa espécie de negociação pela própria sobrevivência. O destino deste 

permanece em suspenso – ainda que a confissão já indique uma tentativa de inserção no 

sistema que está por vir. Já Wieder prefere atuar no mercado de artes de um submundo 

que lhe permite continuar o processo de satisfação estética perversa, trabalhando na 

fotografia de filmes pornográficos (que acaba transformando em snuff movies), 

participando de uma seita que predica uma ―humanização‖ dos clássicos através do 

despejo de líquidos corporais sobre eles, publicando em pequenas revistas de grupos 

conservadores. Ele passa a ser então um mero resquício do processo de transição 

ditatorial. Torna-se um procurado e chega a ter um processo instaurado contra ele com o 

fim do governo de Pinochet – processo ao qual não comparece e que permanece 

inconcluso apesar das provas levantadas. 

E é aqui que entra a figura de Abel Romero, ex-policial que serviu o governo de 

Salvador Allende, e que contrata Belano, já exilado há muitos anos em Barcelona, para 

ajudá-lo a encontrar Wieder e eliminá-lo, a pedido de um cliente que enriqueceu nos 

primeiros anos da democracia chilena (ED, p. 145). Para tanto, pede para que Belano 

reconheça os textos do ex-piloto, que agora escreve sob outros pseudônimos, nos 

fanzines sobre ficção-científica, jogos de tabuleiro, ocultismo, revisionistas ou de 

movimentos neonazistas de todas as partes do mundo que Romero traz consigo.  

Surge então outra discussão, outra forma de explicitar as consequências de tomar 

para si a responsabilidade de pensar o oferecimento do lugar do discurso literário como 

lugar para expor o trabalho com essa memória. Trata-se de reformular o vínculo que se 
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estabelece entre detetive, escritor e leitor, relação que possui uma larga história na prosa 

moderna ocidental, para não dizer que praticamente coincide com ela, já que se inicia 

pelo menos desde Edgar Allan Poe. Esse gênero e a imagem do detetive-escritor foram 

igualmente importantes na estratégia formal empregada por certa produção pós-

ditatorial, em especial, na obra do argentino Ricardo Piglia. Se, como esse autor formula 

(PIGLIA, 2009), a similitude dessas figuras reside em sua posição frente à Lei, isto é, 

como aqueles que se relacionam com ela podendo praticar a justiça sem estarem (e 

justamente por não estarem) vinculados a uma instância reguladora interna a ela (a 

polícia é o exemplo clássico), então o que aparece em La literatura nazi e em Estrella 

Distante é algo bastante distinto. 

Tanto Romero quanto Belano procedem como detetives clássicos. Os dois casos 

resolvidos pelo primeiro quando ainda era policial (ED, p. 121-125) poderiam ter sido 

protagonizados pelo detetive Dupin. Já a pesquisa de Belano se dá pelo modelo de uma 

leitura pautada na decifração de pistas e símbolos escriturais que se inscrevem em torno 

de um segredo, fazendo-os chegar ao paradeiro de Wieder. 

  O que ocorre é que o processo hermenêutico do detetive, do desvelamento de um 

crime ou de um criminoso, empreendido por Romero e Belano, já não traz uma justiça 

coletiva, não estabelece um lugar fora da estrutura da violência, mas serve a um 

interesse privado, sem motivações e anônimo, que se faz passar por uma espécie de 

ritualização da justiça. O lugar frente à Lei já não é o daquele capaz de negociar com ela 

mantendo sua autonomia, mas a de uma força para-policial que a serve fora dela, 

interpelado por ela.126 A paridade com Wieder não é rompida. Ao contrário: é sentida ao 

máximo (ED, 152-153).  

Se Piglia propunha uma estratégia literária baseada na falsificação, na exposição 

do processo de cópia que denuncia a ―aura‖ de um original, denunciando o cruzamento 

que existe entre o dinheiro e a ficção frente o mercado e a tecnificação (AVELAR, 

2003, p. 114-116), então Bolaño passa a inserir o problema do suborno e da corrupção 

como processos hegemônicos da forma de vida democrática. A denúncia, a confissão, a 

revelação e mesmo o trabalho de luto sob a memória de uma violência não só circulam 
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 Slavoj Žizek, no ensaio intitulado ―How did Marx Invent the Symptom?‖ (1997), fazendo uma leitura 

de ―Diante da Lei‖ de Franz Kafka, mostra, em oposição a Althusser, como a Lei pode exercer uma 

influência específica sob aquilo que se quer ou se posiciona fora dela, na medida em que interpelado por 

ela.  Aliás, não é exatamente esse o processo do perverso: o daquele que, ao se pretender negar toda a 

identificação com a Lei, se vê obrigado a reiterar constantemente sua liberdade pela ruptura contínua de 

qualquer interseção dela? Sua liberdade se constitui frente à Lei, não contra ela.  
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como mercadoria, mas são elas mesmas possíveis moedas de troca por uma legitimação 

não só do próprio discurso, mas também do próprio sistema que o permite – isto é, o 

regime democrático. Bolaño opera um deslocamento na questão do policial, mostrando 

que não se trata apenas de um procedimento hermenêutico ou um gênero mimético, mas 

de um problema que se estabelece no processo de enunciação de uma prática que se 

quer justa. Não é essa a consciência que Lacroix possui ao oferecer uma confissão 

―responsável‖ e cínica? Não é esse o significado que podemos derivar do desfecho de 

Estrella Distante, quando Romero dá cabo de Wieder, após Belano reconhecê-lo em um 

café? 

 

Fuimos andando hasta mi casa. Allí abrió su maleta, extrajo un sobre y me lo 

alargó. En el sobre había trescientas mil pesetas. No necesito tanto dinero, 

dije después de contarlo. Es suyo, dijo Romero mientras guardaba la carpeta 

entre su ropa y después volvía a cerrar la maleta. Se lo ha ganado. Yo no he 

ganado nada, dije. Romero no contestó, entró a la cocina y puso agua a hervir 

(ED, p. 157). 

 

  Poderíamos entender esse pagamento como símbolo de um suborno em amplo 

sentido, isto é, uma troca que se fundamenta na manutenção das estruturas lá onde a lei 

enunciada já não é capaz de fazê-la. Processo esse que está vinculado ao dispositivo 

maior de corrupção: algo que não deve ser entendido como o desvio de um estado 

original e imaculado de certa estrutura ou estado, mas como mecanismo que, ao realizar 

justamente sua função dentro de uma ordem aparente, dada como legítima, permite 

sustentar modos de atuação infames de uma organização obscena, que entrecruza essa 

estrutura, e que inclusive a mantém. Sequer interessa a questão ou não de um original 

ou verdadeiro, contanto que passe a funcionar dentro dos processos de equivalência e 

legitimação propostos. Da mesma maneira, não se exige outra coisa de um escritor se 

não que ele atue justamente como um escritor, aquilo que se espera dele, enquanto 

figura de uma promessa de relação plena com a linguagem e com a memória. Ele, 

inclusive, é capaz de oferecer uma ―dignidade‖ a um processo de luto, num 

empreendimento similar aquele imaginado por Abel Romero, a ser posto em ação após 

sua volta ao Chile: 

 

¿Y qué va a hacer usted con el dinero, sigue pensando en volver? Sí, voy a 

volver, dijo Romero. Al cabo de un rato añadió: tengo un plan, un negocio 

que no puede fallar, lo he estudiado en París y no puede fallar. ¿Y qué plan es 

ése?, pregunté. Un negocio, dijo. Voy a poner mi propio negocio. Me quedé 
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callado. Todos volvían con la idea del negocio. Por la ventana del tren vi una 

casa de una gran belleza, de arquitectura modernista, con una alta palmera en 

el jardín. Me haré empresario de pompas fúnebres, dijo Romero, empezaré 

con algo chiquitito pero tengo confianza en progresar. Creí que bromeaba. 

No me joda, dije. Se lo digo en serio: el secreto está en proporcionar a la 

gente de pocos recursos un funeral digno, incluso diría con cierta elegancia 

(en eso los franceses, créame, son los número uno), un entierro de burgueses 

para la pequeña burguesía y un entierro de pequeños burgueses para el 

proletariado, ahí está el secreto de todo, no sólo de las empresas de pompas 

fúnebres, ¡de la vida en general! Tratar bien a los deudos, dijo después, 

hacerles notar la cordialidad, la clase, la superioridad moral de cualquier 

fiambre (ED 145-146). 

 

O maior impasse se dá pela dispersão tão extensiva desses mecanismos que já não 

é mais possível atuar sem estar, num certo nível, em conformidade com eles. Não é por 

outro motivo que a diferença entre desvelamento do crime e o próprio crime, entre 

detetive e criminoso, será muito tênue em Bolaño, como ocorre na ―La parte de los 

crímenes‖ de 2666: sem que se deem conta, ao menos aparentemente, todos os detetives 

e policiais empenhados em procurar o assassino ou os assassinos das mulheres em 

Sonora acabam por se mostrar implicados com a realização dos crimes, ainda que 

jamais tenhamos certeza de como tal estrutura genocida funciona, nem por que, nem por 

quem. É nesse ponto que Bolaño coloca a questão da culpa e da responsabilidade 

coletiva, como algo inegociável para o enfrentamento de uma tragédia social. 

A possibilidade de uma inserção na lógica do suborno não produz em Bolaño uma 

escrita da melancolia patológica conduzida por uma assunção da derrota, reduzindo 

assim a possibilidade da escrita e da memória ao espaço privado, como acontece com 

alguns escritores da literatura pós-ditatorial, como nas obras mais recentes de Diamela 

Eltit, mas deriva numa tentativa de descrição exaustiva dos processos de circulação, 

produção, relação e institucionalização do texto literário, somadas a uma busca 

empenhada por novas possibilidades de uma poética escritural (AVELAR, 2003, p. 207-

212).127 Obviamente, não se trata de imaginar a relevância de um ―controle‖ necessário 
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 Apesar do aspecto produtivo e mesmo emancipador da melancolia que Avelar, ancorado em Benjamin, 

sustenta, talvez não seja prudente desvinculá-la de seu aspecto mais conservador (na dupla acepção dessa 

palavra), tal como previsto em Freud em ―Luto e melancolia‖. O perigo não é que ela se torne um 

―bloqueio da práxis‖ (Avelar, 2003, p.286), mas que exija, como pré-requisito da práxis, uma estrutura 

prévia de identificação e/ou de segurança que lhe sejam ―apropriadas‖. Não é à toa que Freud a encaixa 

constantemente entre as neuroses narcísicas. Esse imperativo pode muito bem assumir a forma de ―espaço 

privado‖ ou de ―escrita privada‖ (que é algo bem diferente do ―segredo‖ ou da ―impossibilidade de 

expressão‖). Seria preciso pensar as funções absolutamente irreconciliáveis que os lugares de enunciação 

privados, tais como o quarto ou a casa, assumem na obra de Gabriel García Márquez (Cien años de 

soledad) ou de Diamela Eltit (Los vigilantes), atuando como espaços de segurança que, mesmo quando 

fragilizados, garantem sua possibilidade; e em Roberto Bolaño, como espaços de terror e crime ligados à 
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a uma ―liberdade excessiva‖, mas de pensar a liberdade oferecida ao discurso em todos 

esses âmbitos como o problema ético a ser posto em questão para a prática literária.  

Aqui deveríamos revisitar outro texto, no qual se contam as circunstâncias 

―banais‖ nas quais Belano foi preso. Trata-se do conto que se intitula justamente 

―Detectives‖ de Llamadas telefónicas. Nele, dois policiais, num carro-patrulha em pleno 

movimento, conversam sobre o tempo da ditadura, relembrando como haviam 

encontrado, preso no quartel, um antigo amigo de liceu, chamado Arturo Belano, que 

depois ajudariam a escapar. Não sem antes passarem pela estranha experiência, frente 

aos lamentos de Belano, de não encontrarem mais seu reflexo no espelho do banheiro da 

prisão, mas sim uma face de medo, envelhecida e fantasmática. Não há nada nessa 

narrativa que não seja as vozes desses dois guardas: todo o texto é composto 

unicamente pelo diálogo deles. Nesse sentido, podemos ver a posição de Belano em 

―Detectives‖ como estando sob um plano em paralaxe. 

De uma perspectiva, temos sua presença-ausência através da fala desses que o 

oprimem, reduzindo-o a uma imagem espectral num espelho roto, que reflete esse 

assujeitamento do discurso na qual se vê confinado. Belano, enquanto prisioneiro da 

ditadura chilena nos 1970, não passa de um resíduo subalterno na voz policial que conta 

sua história. Ou seja: seu dizer pela fala dos guardas é um não-dizer. Contudo, por outro 

ângulo de visão, desde aquele que compila essa história vinda da boca dos guardas, 

dessa tentativa de ausência absoluta de qualquer intromissão em seu diálogo, 

vislumbramos um outro nível enunciativo atuando. Nesse caso, tal recusa parece ser a 

de assumir o lugar deixado ao testemunho para a literatura do nosso presente, sob o 

risco de subscrever as condições que o direito oferece a elas.  

Por esse mesmo motivo, a posição de Belano oscila entre o risco de tornar-se um 

―desaparecido‖ – desse que foi perdido na violência da história, deixando quando muito 

alguns rastros – ou um aparecido (2003, p.120), uma aparição – daquele que volta, 

porque uma voz foi-lhe concedida (uma voz que em geral é a de outro, pela qual ele 

fala). Entre uma possibilidade e outra se colocam e se mesclam as diferentes atuações 

do ―policial‖ em cada um das perspectivas temporais: como suspensão do direito, 

abrindo a submissão da violência, e como doação do direito como modo de legitimação 

do estado policial que separa a sociedade de si mesma.  

                                                                                                                                                                          
escrita e à literatura, como ocorre com o quarto de Wieder de Estrella distante e o salão de María Canales 

de Nocturno de Chile.  



239 

 

Se levarmos a sério essa chave interpretativa, para um testemunho fazer justiça, 

ou para se fazer justiça a um testemunho do período ditatorial latino-americano (ou de 

qualquer outra violência histórica), é necessário fazer uma crítica brutal do presente, não 

só no sentido daquilo que lhe aparece como resquício da ditadura militar, mas também 

em relação à articulação específica dos mecanismos de direito e violência que se fazem 

sobre o nome e a legitimidade democrática. É preciso atentar, no ato de rememoração 

crítica, as condições do espaço enunciativo que se oferece a ela, mesmo que (ou 

principalmente) se ofereçam sob o privilégio de uma lei. Reside aí o conflito que se 

prolonga por toda a obra de Bolaño, entre a violência histórica do enunciado e a 

violência que se instala pela situação que dada pelo presente da economia discursiva 

democrático-liberal, principalmente pela associação entre noções de literatura e 

liberdade, e a maneira como se vincula a elas. A legitimidade e o lugar assegurado 

conferidos às artes nesse processo, principalmente naquilo que envolve o ato de 

formalizar e apresentar os silêncios e os horrores do passado recente, é a de que o tipo 

de reconciliação dada por essa ―liberdade de expressão‖ ofertada como prévia se 

converta em uma comunhão fática (BENVENISTE, 2006, p.89) que costura fragilmente 

certa multiplicidade social, pela iterabilidade do direito enquanto sua condição. 

Essa situação é mais sutil do que aquela descrita como uma linguagem 

instrumentalizada, puramente comunicativa. Por isso mesmo, o modelo clássico do 

sujeito, de uma exteriorização da voz em tentativa de adequação a um logos, é menos 

importante nesse sistema que a pura proliferação da possibilidade do dizer e do escrever 

(ou mesmo do se calar – enquanto direito à privacidade), como formas de legitimar o 

sistema. Nesse sentido, literatura e testemunho, pela sensibilidade do processo 

enunciativo para sua significação ética, entrecruzam-se diante da mesma problemática. 

 Não é então isso que a confissão de Lacroix realiza ou busca realizar? A 

igualdade não apenas de todos os lugares, mas do asseguramento como condição da 

fala, em troca da demonstração dessa mesma fala tornada cedida, oferecida por suas 

condições próprias?  É ali que confissão e testemunho se confundem, por equipararem 

vítima e algoz: porque para que a ―verdade‖ histórica surja – e Lacroix a promete ao 

prometer contar tudo – é preciso dar em troca um lugar seguro e suficiente para expô-la. 

Ou seja: a violência ali implicada não se refere apenas à exigência por coerência na 

representação do passado, da constituição de uma narrativa inteligível como fim do 

processo (ŽIŽEK, 2008, p. 11-17; AVELAR, 2011, p. 68-70), ainda que a crítica a essa 
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dimensão forçosa de certos processos de confissão não deva ser esquecida. Mas não se 

pode negar que as demonstrações de afeto, os ruídos e os silêncios não são solapados 

desses processos – eles também são desejáveis em certa medida como demonstração de 

que aquilo também é possível nesse lugar, aceito como confissão e como testemunho. 

Lacroix mesmo o diz. Há, entretanto, outra ―narrativização‖ em operação: a da 

coerência apropriada dos espaços discursivos – sejam eles consultórios psicanalíticos, o 

texto literário ou as Comissões de Verdade e Justiça. Por isso, nenhuma ―cura‖ se dá 

apenas nas dependências de um lugar apropriado e seguro a ela. Porque esse ―acordo‖ 

só traz a privatização da fala onde ela se torna pública, e a possibilidade de publicação 

(de vir a ser público) como subscrição do direito, lá onde ele é direito ao privado, à 

segurança policial como condição de fala. O que a fala garantida de antemão produz é a 

legitimidade do direito e a indiferença à justiça. Nesse sentido, a ofertada da anistia ao 

algoz é tão danosa quanto à garantia de um espaço apropriado para a cura da vítima – 

ambos em troca de uma voz. Eis aí uma variação do fonocentrismo em funcionamento 

na ―fundação‖ das nossas atuais democracias – e daí a terceira forma de neutralização, 

do direito que se quer realizar a justiça, mantendo-se como sua garantia e condição 

próprias e apropriadas.128 Recordemos que esse tipo de violência que faz confundir 

sofrimento e processo de cura, que faz com que o doença seja (re)inventada no espaço 

farmacológico, foi apontada por Michel Foucault (2005) justamente conectando-a 

genealogicamente com os processos de confissão inventados pela Igreja católica. Afinal, 

o analista também pode querer manter as coisas como estão e, principalmente, onde elas 

estão. Por isso, faz-se necessário uma reinvenção dos modos de circulação e de relação 

das formas e partilhas do sensível para além de uma economia baseada na oferta e 

procura de propriedades e direitos. 

                                                           
128 É como se o dispositivo de concessão do direito de greve enquanto mecanismo de neutralização de sua 

eficácia, por convertê-la em campo de chantagem, de negociação controlada, entre o Estado e os líderes 

sindicais, tal como descrito por Benjamin (2011, p. 128-129), estivesse aplicada a todos os modos de 

relação discursiva que dão forma à vida social, pela garantia do direito de liberdade de expressão, dado 

como de antemão, como monopólio do estado democrático. Aí deveríamos frisar um aspecto a mais na 

teoria do estado de exceção de Agamben (2007): não se trata somente da capacidade perversa do direito 

incluir a suspensão do direito em si em nome de sua manutenção, de sua garantia, mas no modo como a 

oferta do direito é, em si mesma, um modo de suspender ―direitos‖, neutralizar justiças. O direito ao 

sindicato ou a greve é justamente o direito à Lei para sua suspensão prévia – na forma de repressão 

violenta – de qualquer política sindical ou grevista, na oferta mesma de sua possibilidade. Daí resulta a 

situação cínica de que a polícia resguarda o direito daquele mesmo que reprime, que ―não sabe‖ que já 

possui os direito à greve, ao sindicato, à palavra, à eleger seus governantes, etc. De certo modo, 

Agamben, ao tentar determinar o momento em que o estado de exceção permanente se converte em uma 

prática essencial dos Estados contemporâneos, inclusive democráticos (p. 13), perde algo que é do 

funcionamento do direito, talvez para resguardar a possibilidade de ―direito puro‖ (p.133).   
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Não são apenas as ruínas e as derrotas que herdamos dos processos de violência 

que se instauram em nossa história. O risco de que nossa liberdade, seja sob a forma de 

uma promessa, seja garantida por um direito, esteja inserida dentro da lógica dessa 

violência não deve ser ignorado. Ao estabelecer Lacroix e Wieder – suas solicitações 

por espaços de segurança e por uma capacidade enunciativa total – como figuras 

extremas que expõem os pólos constitutivos de um sistema literário indesejável no qual 

se vê inserido, Bolaño nos permite perguntar se o paradigma posto por certa noção de 

liberdade de expressão altamente vinculado à legitimação hegemônica de democracia 

não tem seus mecanismos atuantes em estruturas perversas.129   

Se acreditarmos nesse problema, se tomarmos essa possibilidade genealógica do 

estado de liberdade de expressão que legitima em parte nosso sistema democrático, 

então podemos dizer, de certa maneira, que a derrota da ditadura militar é o seu próprio 

sucesso. Não se trata de constituir uma transição do Estado para o Mercado neoliberal, 

mas de fazê-lo encenando um fracasso. Não é possível reconhecer a importância dessa 

teatralização em certas formulações recorrentes, que condensam certa nostalgia dos 

tempos duros da ditadura e certa melancolia pelo reconhecimento das vantagens dos 

direitos adquiridos – uma espécie de contrariedade entre a liberdade democrática que 

tem como custo aquela ―ordem‖ e ―segurança‖ públicas garantidas no ―tempo dos 

militares‖?  Essa linha de raciocínio aparentemente contraditória é justamente o eixo da 

                                                           
129 Não é esse o perigo que se instaura no discurso em defesa da universidade hoje (isto é, no próprio 

lugar de enunciação privilegiado no qual este texto se produz)? O de que a reivindicação pela manutenção 

de seu projeto seja o da instauração de um lugar de segurança onde o saber é produzido legitimamente de 

antemão? Não é por acaso que Lacroix e Wieder são apresentados, respectivamente, nos papéis de 

―intelectual‖ e de ―autodidata‖, dois termos que eram definidos como modos de militância política 

opostos, principalmente durante os anos 1970 na Argentina e no Chile. A tentativa de conhecimento 

autofundado a partir de si por parte do autodidata – essa é a definição que Bolaño parece conferir ao 

termo – e do saber que atrela a própria possibilidade de constituição a lugares de formação e produção 

específicos, sendo a universidade o exemplo maior, por parte do intelectual, serão também aqui parte de 

uma mesma dinâmica de liberdade enunciativa/lugar de segurança no qual a democracia atual se 

fundamenta. O risco maior é que tais papéis se tornem meras tentativas de colocar a legitimidade de um 

saber antes mesmo de sua produção, numa busca pelo monopólio de formas do pensar. O perigo à 

pertinência social do papel da universidade não passa apenas pela política neoliberal que ameaça o 

intelectual para que esse dê lugar ao expert tecnificado (Avelar, 2003, p.97), mas do próprio modo como 

o intelectual defende a si mesmo (uma certa definição de si) e ao seu lugar na estrutura universitária que 

ocupa como pré-requisito necessário para qualquer produção de pensamento. Não é exatamente isso que, 

num contexto diferente, mas absolutamente relevante, Gayatri Spivak propõe, em seu ensaio sobre o 

subalterno: a necessidade de rever o axioma da estabilidade fornecida por um lugar de poder como 

fundamento para o intelectual, assim como imaginar que o escape disso seria a figura do conhecimento 

auto-fundado e espontâneo das massas (expectativa que ela atribui a Foucault e Deleuze)? Nessa 

proposta, o ―intelectual‖ não é aquele que, na impossibilidade ética de esconder seu lugar de privilégio, é, 

ao menos, capaz de se pensar (e de pensar no Outro) pondo em jogo seu próprio saber frente a outras 

instâncias não-previstas onde se produz um pensamento (muitas vezes silenciado, no sentido forte que 

Spivak dá a esse termo)?  
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governabilidade que busca se apresentar, não como interdição, mas como capaz de 

oferecer e fazer valer direitos e espaços. É a demanda contínua por essas duas instâncias 

– segurança e liberdade –, sempre oferecida, ainda que nunca suficientemente, que se 

encontra o núcleo da legitimação da democracia contemporânea. Cabe perguntar então 

se a noção de ―corrupção‖ aqui proposta é endêmica ao sistema e ao conceito de 

―democracia‖ ou externa a ele (BADIOU, 2007). 

Aí reside a relação da covardia e da coragem em Wieder e Lacroix: não se trata de 

um paradoxo, de uma contradição ou de uma tensão. No fundo, para que exista uma 

coragem ética é preciso haver alguma covardia, algum medo, porque se trata de uma 

ética do risco, do inesperado (DERRIDA, 2010, p. 215-216). O que esses dois fazem é 

justamente buscar a conciliação desses dois conceitos pelos seus extremos: pela 

segurança e pelo medo puros e pela liberdade e pela indiferença puras. Uma 

neutralização da coragem pela covardia e da covardia pela coragem. 

Se devemos considerar a ditadura como o verdadeiro período de transição em 

direção à democracia neoliberal que vivemos hoje, talvez seja correto dizer que o 

modelo de liberdade de expressão que pauta de forma hegemônica nossa relação com a 

linguagem nessa mesma democracia também seja constituído não só como mera 

oposição aos mecanismos de censura e normatividade anteriores (ainda que o 

movimento de colocá-lo em oposição seja fundamental), mas como persistência dessa 

busca por um espaço em que o discurso atue com segurança e plenitude. A política 

econômica do (neo)liberalismo e a democracia pautada por certo modelo de liberdade 

de expressão, em geral tratadas como linhas paralelas, passíveis de serem separadas, 

aqui estabelecem um horizonte conjunto. Cabe perguntar então como devemos proceder 

em dissenso, questionando valores implícitos, assumidos como dados de antemão. Cada 

um desses termos – ―democracia‖, ―literatura‖, ―liberdade‖ – precisa ter sua pertinência 

estratégica testada constantemente, porque, mesmo que assumamos o valor 

emancipador de sua persistência, sua potencialidade só pode ser vista quando ―posta à 

prova‖, numa espécie de ―ética do risco formal‖: 

 

Cuando hablo de riesgos formales no me limito a lo que comúnmente se 

llama literatura experimental. Tampoco estoy pensando en lo que se suele 

designar como literatura aburrida. La literatura aburrida, precisamente, es la 

que no asume riesgos. Y los riesgos, en la literatura, son de orden ético, 

básicamente ético, pero no pueden expresarse si no se asume un riesgo 

formal. De hecho, en todos los ámbitos de la vida la ética no puede 

expresarse sin la asunción previa de un riesgo formal (BB, p. 77). 
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4. ELIZABETH COSTELLO E OS LIMITES DA VOZ 

 

 

 
... con una botella de vino, un paquete de comida  

   y un cheque de la Universidad Desconocida. 

 

– Roberto Bolaño,  ―Un paseo por la literatura‖ (Tres, p. 83) 

 

  

 Durante as últimas décadas do século XX, houve uma reconfiguração radical 

dentro do âmbito literário, causada por uma crítica aos valores (dos então tidos como) 

adjacentes que determinavam e limitavam aquilo que se entendia por cultura, buscando 

suprir os seus silêncios, seus silenciamentos. Entraram em jogo novas formas de 

politização do campo literário, novos valores defendidos desde o interior deste campo, 

transformando os papéis de agentes como o intelectual e o representante em relação ao 

direito e a liberdade de expressão.  

 Contudo, à medida que esse processo foi expandindo e institucionalizando-se, 

novos problemas foram se tornando perceptíveis e passíveis de reflexão. Tal mudança 

de perspectiva é particularmente visível na obra do escritor sul-africano John Maxwell 

Coetzee. Desde o início dos anos 2000, seus livros parecem tomar um rumo auto-

reflexivo, menos no sentido metaficcional, i.e., de uma escrita que expõe 

conscientemente seus recursos discursivos, desnaturalizando a sua própria estrutura; do 

que no sentido de uma reflexão sobre o deslocamento discursivo que suas enunciações, 

sua obra e sua fala sofrem após uma consagração definitiva no atual campo literário, e 

quais as conseqüências políticas e artísticas desse processo. Não à toa, essa mudança 

temática ocorrerá logo depois de Coetzee receber o seu segundo Booker Prize (1999) e 

o prêmio Nobel (2003). 

    Assim, ao retrato brutal da sociedade africana pós-apartheid em Disgrace (1999), 

seguem-se livros que poderíamos classificar como ―amenos‖ (ainda que essa amenidade 

seja em si uma violência): Elizabeth Costello (2003), Slow Man (2005) e Diary of a Bad 

Year (2007). Até mesmo o fato dessas narrativas se passarem na Austrália, uma ex-

colônia com um estado democrático largamente reconhecido, é, para além de qualquer 

paralelismo empírico
130

, algo que pode ser lido de modo fortemente simbólico. 

                                                           
130

  Em 2006, J. M. Coetzee se tornou cidadão australiano, e desde 2003, ele reside naquele país.  
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 Outro fator importante que implica a releitura de sua própria produção é a 

escolha dos personagens: nos três livros temos a forte presença de escritores 

consagrados, que, no final de suas vidas, fazem um balanço desesperançado de suas 

obras – Elizabeth Costello (que reaparece em Slow Man) e Señor C. (em Diary). 

Também é sintomático que dois desses textos incluam em seu interior uma tentativa de 

atuação no chamado ―espaço público‖, ainda que permaneçam submetidos ao rótulo 

―fiction‖ (e precisaremos entender bem essa classificação se quisermos enxergar melhor 

as conseqüências últimas desses textos), talvez devido às narrativas que emolduram as 

palestras ou que estão à margem dos artigos de opinião e que parecem desestabilizar a 

parte objetiva desses textos, ao tentar performatizar seus contextos de produção 

(diferindo-os do de enunciação).  

 Ainda que esses gestos tenham sido lidos como uma espécie de ―profissão de fé‖ 

que demonstraria o poder transformador da ficção
131

, tentarei ler, para além dessa 

impressão inicial, como esses textos buscam colocar em questão justamente a eficácia 

do literário – que faz encarnar a sua voz e que jamais pode desaparecer de sua fala –, e 

que tipo de problema isso coloca para o papel crítico associado ao escritor e à obra 

artística.  

 Em última instância, isso nos obrigará a refletir sobre a re-inscrição cínica do 

poder performativo da fala na sociedade contemporânea e que não se revelará a não ser 

como a capacidade de pura voz, como um dizer que não coincide com o seu fazer, ou 

melhor, que é enfraquecido, não possui força – no sentido derridiano-freudiano dessa 

palavra – para esse realizar o ato que descreve.    

 A leitura aqui proposta terá como foco Elizabeth Costello, que é, na verdade, 

uma compilação de várias palestras proferidas por Coetzee entre 1996 e 2003
132

, em 

diversas instituições, em especial, em academias (Bennington College, Princeton 

University, University of California). O modo de apresentação aqui é significativo: ao 

invés de defender posições ―objetivas‖ sobre os temas propostos, Coetzee lê as 

narrativas protagonizadas por uma consagrada escritora australiana, nas quais se 

encenam as situações que envolvem e perpassam suas atuações públicas, suas palestras. 

                                                           
131

 Ainda que os exemplos desse tipo de leitura sejam inúmeros, basta por hora apontar o influente livro 

de Derek Attridge, J. M. Coetzee and the Ethics of Reading (2004), que apresenta não só Elizabeth 

Costello, mas toda a obra do escritor sul-africano, como uma série de defesas eufóricas do poder da ficção 

e daquilo que ele chama de ―literary reading‖.  
132

 As exceções são as lições número 7 – que na verdade é uma extensão do capítulo anterior – e, 

significativamente, a de número 8, ―At the Gate‖.  
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Temos então acesso às circunstâncias de suas apresentações, às opiniões internas de 

Costello (que muitas vezes não coincidem com a de suas leituras), às respostas dos 

ouvintes, às histórias de sua vida pessoal, às entrevistas concedidas em tais ocasiões, 

etc., ainda que nem sempre tenhamos acesso às palestras em si. Ficam ressaltadas as 

condições de enunciação e as reações que sua fala provoca, reações que Costello encara 

constantemente como derrotas. Ainda assim, e significativamente, as palestras são 

organizadas como ―lições‖ ao invés de ―capítulos‖, talvez mais para descrever uma 

certa expectativa pedagógica de seus ouvintes e leitores do que para indicar alguma 

espécie de ensinamento que de fato o texto traria.  

 No entanto, para entendermos o sentido dessas derrotas, será preciso primeiro 

esboçar uma história da literatura envolvendo a idéia de liberdade de expressão e sua 

relação com a figura do intelectual. Desse modo, poderemos contextualizar o modo pelo 

qual Coetzee (e Costello) decide (ou é obrigada a) agir ―publicamente‖ e para que 

limites o seu texto aponta. 

 

 

4.1 A invenção do intelectual 

 

  Para entendermos a atitude de Elizabeth Costello (e de J. M. Coetzee) devemos 

situá-la dentro da própria história do campo literário e de suas práticas e, mais 

especificamente, como a criação de um campo literário autônomo no Ocidente 

possibilitou (e, ao mesmo tempo, foi possível através de) uma rearticulação do lugar da 

obra na sociedade, das relações entre autor e lei, transformando-o num espaço 

privilegiado para a negação do ―estado das coisas‖.   

Se acompanharmos Pierre Bourdieu, devemos situar a gênese dessa construção 

social nos fins do século XIX, mais especificamente, a partir da produção de Gustave 

Flaubert e Charles Baudelaire. Momento crucial dessa história é a absolvição de 

Flaubert (e de sua obra) no julgamento de Madame Bovary, algo que pode ser visto 

como uma quebra epistêmica na qual a lei passa a reconhecer (e, mais tarde, a garantir) 

um território que não pode ou não deve ser julgado pelo direito ou pela moral. Isso não 

apenas iniciou uma rearticulação dos elementos constitutivos da obra literária – 

autor/escritor, literatura/mundo, particular/universal – como também transformou 

relações sociais, permitindo que a literatura se garantisse como território de um saber 
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particular, com regras e dinâmicas próprias, desvinculando-se da Igreja, do Estado, do 

Direito, etc. 

Logo, essa zona inicialmente ―neutra‖ mostrar-se-ia um lugar privilegiado para 

intervenções de cunho político, legitimadas pela acumulação de um tipo de capital 

simbólico específico fornecido pelo campo cultural. Essa passagem para um campo de 

segunda ordem, chamado por Bourdieu de ―intelectual‖, e que incluiria sujeitos 

advindos de diversas áreas, foi um passo fundamental para a expansão e a consolidação 

daquilo que chamamos de ―espaço público‖ na modernidade. Um dos exemplos 

inaugurais desse tipo de atividade é Emile Zola, notoriamente, durante o caso Dreyfus. 

Na definição de Bourdieu:  

 

L‘intellectuel se constitue comme tal en intervenant dans le champ politique 

au nom d‟autonomie et des valeurs spécifiques d‘un champ de production 

culturelle parvenu à un haut dégré d‘indépendance à l‘égard des pouvoirs (et 

non, comme l‘homme politique à fort capital culturel, sur la base d‘une 

autorité proprement politique, acquise au prix d‘un renoncement à la carrière 

et aux valeurs intellectuelles). (BOURDIEU, 1996, p. 216-217) 

 

É importante notar que Bourdieu não desvincula o campo literário e o 

intelectual: não se sai de um para o outro, mas, através do primeiro, atua-se sobre o 

outro, por meio de reivindicações baseadas em valores específicos do campo e que 

acabavam se chocando com a res publicae. No século XIX, essas reivindicações 

estavam atreladas, sobretudo, à ―liberdade de expressão‖ que os autores exigiam em 

função de suas próprias atividades. Gisèle Sapiro irá mostrar como isso estará vinculado 

à própria noção de responsabilidade social do escritor: 

 

É por um engajamento contra os poderes públicos estabelecidos que os 

escritores defensores da autonomia literária vão se reapropriar dessa noção de 

responsabilidade, opondo, à definição dos moralistas bem-pensantes e dos 

nacionalistas prontos a invocar a ―Razão de Estado‖, a liberdade de 

consciência intelectual independente e os valores intelectuais como a verdade 

e a liberdade de expressão. (SAPIRO, 2004, p. 97) 

 

Isso era reforçado pelo quase-monopólio que a literatura tinha sobre os modos 

de representação da sociedade, ocupando tarefas que, ao longo do século XX, seriam 

disputadas por outros campos que foram surgindo: o jornalismo, a psicologia, a 

sociologia, a antropologia, etc. A perda da exclusividade dessas funções foi um dos 

fatores essenciais que aproximaram a literatura de uma função intelectual mais ativa no 
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século XX, tornando-se um dos principais símbolos da ―liberdade de expressão‖ no 

Ocidente, o que explica, por um lado, sua forte presença em movimentos 

revolucionários durante o século XX, por exemplo, no caso das vanguardas
133

; e, por 

outro, sua importância para os estados democráticos, particularmente sensíveis à idéia 

de censura, ao veto da voz, prezando sempre uma pluralidade. 

Um momento em que essa ―função‖ fica bastante evidente é durante as décadas 

de 1960-1970, marcados pela reivindicação de reconhecimento pelo direito de diversos 

grupos oprimidos – mulheres, homossexuais, imigrantes, negros, trabalhadores, 

estudantes, etc. – que resultou numa nova fase da atuação intelectual, inclusive, sob a 

forma de revisões dos valores adjacentes (gênero, cor, origem) à própria instituição 

literária. Figuras como Jean-Paul Sartre, Albert Camus e Simone de Beauvoir podem 

ser lidas como exemplos iniciais dessa fase da atuação política da literatura.  

Essa nova posição do papel do intelectual terá reflexos na geração seguinte dos 

filósofos franceses, em Michel Foucault e no próprio Pierre Bourdieu, mas tarde 

influenciando a reconfiguração do campo literário provocada pelos estudos culturais, 

pelos defensores da pós-modernidade, pelos multiculturalistas, etc. Em última instância, 

essas correntes teóricas (que estão cada vez mais presentes, atuando com mais força 

sobre o campo) visam re-legitimar o literário, ao aproximá-lo de um valor simbólico 

político ligado a possibilidade de voz. Isso é bastante visível na conclusão (que, não por 

acaso, chama-se ―Political Criticism‖) que Terry Eagleton escreve para o seu Literary 

Theory: an Introduction (1992):   

 

These areas are not alternatives to the study of Shakespeare and Proust. If the 

study of such writers could become as changed with energy, urgency and 

enthusiasm as the activities I have just reviewed, the literary institution ought 

to rejoice rather than complain. But it is doubtful that will happen when such 

texts are hermetically sealed from history, subjected to a sterile critical 

formalism, piously swaddled with eternal verities and used to confirm 

prejudices which any moderately enlightened student can perceive to be 

objectionable. The liberation of Shakespeare and Proust from controls may 

well entail the death of literature, but it may also be their redemption. (p. 

216-217)  

 

                                                           
133

 Como afirmam, Calinescu (1990) e Sapiro (2003), a proximidade de artistas dos anos 20 com a 

filosofia marxista estava mais centrada nos ideais de libertação e de subversão dos valores burgueses – 

que poderíamos associar como reminiscências do habitus do escritor do século XIX, tais como Flaubert e 

Baudelaire – do que com uma revolução política que objetivava a abolição de classes. Isso explicaria 

porque muitos vanguardistas que ingressaram nos Partidos Comunistas franceses os abandonariam após o 

recrudescimento das exigências envolvendo a ―militância‖ de seus escritos.  
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Em certo sentido, esse movimento pode ser entrevisto no conceito de 

democracia por vir de Jacques Derrida, e na forma como ele aponta a instituição 

literária como modelar dessa. Numa entrevista, vemos isso claramente quando aponta a 

necessidade filosófica de perguntar ―O que é literatura?‖ 

 

… literature as historical institution with its conventions, rules, etc., but also 

this institution of fiction which gives in principle the power to say 

everything,  to break free of the rules, to displace them, and thereby to 

institute, to invent and even to suspect the traditional difference between 

nature and institution, nature and conventional law, nature and history. Here 

we should ask juridical and political questions. The institution of literature in 

the West, in its relatively modern form, is linked to an authorization to say 

everything, and doubtless too to the coming about of the modern idea of 

democracy. Not that it depends on democracy in place, but it seems 

inseparable to me from what calls forth a democracy, in its most open (and 

doubtless to come) sense of democracy. (DERRIDA, 1992, p. 37) 

 

Assim, a instituição literária aponta para uma democracia por vir, serve-lhe de 

modelo, devido: 1) à consciência que essa instituição tem de sua própria contingência, 

que sempre está aberta para uma reformulação de suas estruturas; 2) à autorização que a 

instituição literária concede para que se possa dizer qualquer coisa, de qualquer forma 

(DERRIDA, 1992, p. 36). Derrida inclusive aponta o surgimento concomitante entre 

democracia e literatura no Ocidente, dizendo que mesmo não estando necessariamente 

ligadas, certamente estão sob um paradigma comum. 

Ainda que as conseqüências dessa aproximação exijam um estudo detalhado, 

deixo aqui sugerida essa conexão entre o projeto de Derrida e a própria dinâmica atual 

do campo literário, nesse interesse pela possibilidade do dizer oferecida por uma 

instituição que resiste a toda a institucionalização.   

 

 

4.2 Costello e o espaço público 

 

Seguindo a biografia de Costello, percebemos como os anos 1970 estão 

completamente atrelados ao sucesso de sua carreira. É em 1969, após viver alguns anos 

entre a França e a Inglaterra (que ela classifica como ―heady times‖, EC, p.10), que seu 

quarto romance, The House on Eccles Street, faz dela uma escritora notória. O livro 

reconta Ulysses sob o ponto de vista de Molly Bloom, a esposa do protagonista do 

romance de James Joyce. Ainda que em nenhum momento se coloque em dúvida a 
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qualidade desse livro (―Eccles Street is a great novel; it will live, perhaps, as long as 

Ulysses; it will certainly be around long after its maker is in the grave‖, EC, p.11), a 

narrativa de Coetzee não deixa dúvida que seu sucesso está atrelado à importância que a 

origem e a sexualidade de sua autora tiveram nesse contexto.
134

 

 Entretanto, o que se vê é a consagração de um processo que começa como 

reivindicação da possibilidade de fala (e do direito através da fala) e que termina como 

uma espécie de espetacularização da voz. Isso é particularmente visível nas duas 

primeiras palestras, ―Realism‖ e ―The Novel in Africa‖. Nesses dois textos, nos quais o 

mercado literário se mostra mais abertamente nas instituições acadêmicas, midiáticas e 

mesmo turísticas (a segunda ―lição‖ se passa num cruzeiro de luxo).  

Sabemos que a autonomia da literatura e das instituições culturais em geral é 

vista com receio, ou mesmo perdida, frente à expansão do capital em todos os espaços 

da vida contemporânea, atrelada à onipresença midiática. Frederic Jameson aponta para 

uma atual ―desdiferenciação dos campos, de modo que a economia acabou por coincidir 

com a cultura, fazendo com que tudo, inclusive a produção de mercadorias e a alta 

especulação financeira, se tornasse cultural, enquanto que a cultura tornou-se 

profundamente econômica, igualmente orientada para a produção de mercadorias‖ 

(JAMESON, 2001, p. 73).  

Entretanto, como bem mostra todo o estudo de Bourdieu, essa autonomia nunca 

existiu fora de um mercado de artes. É verdade que no caso dos círculos de Flaubert e 

Baudelaire, essa relação foi suavizada pela circulação restrita que as obras tinham, 

sendo consumidas pelos outros produtores-concorrentes, por outros escritores. Além 

disso, não podemos esquecer o papel que a herança na vida de Flaubert, garantindo sua 

subsistência. Como lembra Ítalo Moriconi (1998), ao tratarmos da autonomia da arte e 

de sua relação com a democracia, não devemos desvincular o papel do mercado liberal 

nessa equação. Isso não quer dizer que não possamos pensar num campo das artes 

funcional sem mercado (ou sem democracia, principalmente a atual versão dela), mas 

que, ao pensá-lo, não podemos evocar um passado no qual tais relações não existissem. 

O atual estado do mercado e da cultura não é uma desvirtuação de alguma situação 

original, mas o resultado de possibilidades que já estavam presentes desde o início.  

                                                           
134

 É claro que é possível enxergar um tipo de escrita autobiográfica aqui. Mas não seria mais interessante 

aproximar Coetzee de Defoe, ao invés de Costello? Ou seja: Elizabeth Costello seria uma espécie de 

revisão das conseqüências dos livros anteriores de Coetzee, uma espécie de descrição das estruturas que 

rondam as condições de produção não mais de Robinson Crusoe, mas do próprio Foe? 
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Esses são, entretanto, os espaços encontrados por Costello como espaços para 

disseminação do debate público. Faz parte de nossa sociedade contemporânea, calcada 

na própria repartição moderna entre público e privado, a criação de espaços 

diferenciados de enunciação política: o jornal, a assembléia, a universidade, o sindicato 

e também a literatura e outras artes. Ao contrário do que querem pensar alguns críticos, 

a literatura não se despolitizou após os anos 1980. Na verdade, o que vimos nos últimos 

30 anos foi uma aproximação cada vez mais estreita entre esses dois campos. Aliás, esse 

aspecto parece ser cada vez mais incentivado e cada vez mais claramente – aquele que é 

tido como o prêmio literário mais importante, o Nobel, não é assumidamente um prêmio 

político?
135

 O que de fato ocorreu foi uma sobreposição das categorias de cultura e 

política, do reconhecimento da diversidade de vozes (do direito à voz), inclusive através 

de prêmios.   

Basta traçar o paralelo com o Stone Award concedido a Costello e cuja 

cerimônia de entrega dará lugar para que ela apresente a primeira palestra do livro 

―What is Realism?‖. Sabemos que Costello foi escolhida porque 1995 é o ―ano da 

Autralásia‖ no Altona College (instituição responsável pelo prêmio) (EC, p.8) e também 

pela sua ―condição‖ como mulher – ela se confronta a todo momento com comparações 

a outras autoras, tais como A. S. Byatt e Doris Lessing. Tais elementos são claramente 

colocados mais como interesses internos às academias (nichos de pesquisas, legitimados 

inclusive pelo seu valor político) do que como questões abertas da sociedade. Por isso, 

Costello classifica esse tipo de pessoa – e aqui poderíamos incluir grande parte dos 

personagens que aparecem ao longo do capítulo, tais como jornalistas, pesquisadores, 

diretores de instituições, etc. – de ―goldfish‖, sem deixar de colocá-los todos sob o 

fetiche que move o mercado de artes: 

 

[Elizabeth Costello] has a word for people like this. She calls them the 

goldfish. One thinks they are small and harmless, she says, because each 

wants no more than the tiniest nibble of flesh, the merest hamidemimilligram. 

She gets letters from them every week, care of her publisher. Once upon a 

time she used to reply: thank you for your interest, unfortunately I am too 

busy to respond as fully as your letter deserves. Then a friend told her what 
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 Ainda que se diga que o político aqui não tem o mesmo valor que, por exemplo, tem no discurso 

crítico, que talvez devêssemos colocá-lo entre aspas, acreditamos que tal distinção é ilusória. Isso porque 

a política – incluso em sua definição – deveria ser justamente o espaço dessa disputa. Não existe uma 

―política‖, uma política metafórica que só esconde ou reprime sua essência verdadeira. Além disso, o que 

garante que discursos ditos opostos não façam a manutenção de uma ordem que anula essa idéia de 

política? Vide a mais recente atuação de certos partidos comunistas ao longo dessas últimas décadas 
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these letters of hers were fetching on the autograph market. After that she 

stopped answering. (EC, p.6)
. 

 

Por isso, seu filho John aponta-a (aponta a escrita dela) não como um problema, 

mas como um exemplo:  

 

‗Your handicap is that you‘re not a problem. What you write hasn‘t yet been 

demonstrated to be a problem. Once you offer yourself as a problem, you 

might be shifted over into their court. But for the present you‘re not a 

problem, just an example.‘ 

‗An example of what?‘ 

‗An example of writing. An example of how someone of your station and 

your generation and your origins writes. An instance‘. (EC, p.8) 

 

Essa exemplaridade é o problema central de Elizabeth Costello. A própria 

militância dos anos 1960 e 1970 parece tida como algo já posto: não mais um problema 

– seu filho sequer lembra de que um dia isso foi um problema. (Aqui o paralelo com 

Doris Lessing é mais convincente). Essa espécie de ―historicidade‖ precoce dessa autora 

(que é paradoxal, porque inclusive adia o conflito como possibilidade futura – ―your 

write hasn‟t yet been demonstrated to be a problem‖) mostra como suas falas foram 

legitimadas dentro de nossa sociedade e que tipo de valor está em jogo nesse 

reconhecimento da voz.  

 Isso marca uma diferença fundamental entre os romances de J. M. Coetzee até 

Disgrace (1999) e os seus livros ―australianos‖. Se naqueles a possibilidade de fala do 

colonizado só era entrevista ou como fadada ao fracasso ou como instauradora mesma 

do processo de opressão (basta lembrar Friday); nestes, temos justamente uma 

exemplaridade do sucesso dessa possibilidade de integração. Não acreditamos que hoje 

haja a ilusão de que o marginal esteja ―integrado‖ (não é à toa que Elizabeth Costello 

seja uma australiana – de um país desenvolvido, democrático, que – e Coetzee não 

deixará de apontar isso – parece ser pacífico
136

) – o que surge como necessário é que a 

crença de que ele possa ser integrado. Nesse jogo, que inclusive é o dos direitos 

humanos – os direitos daqueles que não tem direito, na fórmula de Hannah Arendt 

(2011). O que parece surgir é a figura de um subalterno que, para além de 

reivindicações específicas, coloca o (seu) direito de fala como possível. Não estamos 
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 Costello dirá numa entrevista que ―We‟re not a country of extremes – I‟d say we‟re rather pacific – 

but we are a country of extremities. We have lived our extremities because there hasn‟t been a great deal 

of resistance in any direction. If you begin to fall, there isn‟t much to stop you‖ (EC, p.15). 



253 

 

aqui frente a um problema concernente à reificação das metanarrativas ocidentais, mas 

da afirmação de uma ordem social através do reconhecimento de suas fraturas – 

reconhecimento que, paradoxalmente, retira a força enunciativa desses pontos de 

dissenso, neutralizando-os. Como aponta Slavoj Žižek (2008), nossa sociedade já é 

antiessencialista, ela já incorporou a crítica a suas categorias centrais. Por isso, gostaria 

de determinar quais problemáticas Coetzee aponta para essa constituição de um ―sujeito 

do direito‖ a partir do campo literário (e não só do texto literário).  

 Assim, podemos entender melhor o debate sobre o realismo que se dá no interior 

desta lição. No momento em que John discute com um dos organizadores do evento 

sobre os motivos que levaram a sua mãe a ser escolhida para o prêmio, o narrador 

teoriza ironicamente sobre a situação e o tema do capítulo: 

 

Realism has never been confortable with ideas. It could not be otherwise: 

realism is premised on the idea that ideas have no autonomous existence, can 

exist only in things. So when it needs to debate ideas, as here, realism is 

driven to invent situations – walks in the countryside, conversations – in 

which characters give voice to contending ideas and thereby in a certain 

sense embody them. The notion of embodying turns out to be pivotal. In such 

debates ideas do not and indeed cannot float free: they are tied to the speakers 

by whom they are enounced, and generated from the matrix of individual 

interests out of which their speakers act in the world… ( EC, p.9) 

 

 ―Embodying‖ é o conceito fundamental aqui. A idéia do corpo, que dá corpo, 

mas que não existe por si, mas que já está atrelada a uma ordem anterior. É claro que 

Coetzee está colocando o foco em outro nível: ele não rompe a questão, mostrando que 

no fundo ela é ilusória, e, por isso, simplesmente inválida (interpretação advinda de 

leituras mais apressadas do pós-estruturalismo), mas exibe o funcionamento dessa 

polaridade contingente como constitutiva de saber. Realismo e idealismo se fecham 

num esquema de exemplariedade: Costello representa a idéia de ―escrita feminina‖ e 

―pós-colonial‖, ao mesmo tempo em que a encarna. Ela é, como na teoria de Agamben, 

o exemplo que, deslocado, constitui a regra: 

 

O que o exemplo demonstra é o seu pertencimento a uma classe, mas, 

precisamente por isso, no momento em que a exibe e delimita, o caso 

exemplar escapa dela (assim, no caso de um sintagma lingüístico, ele mostra 

o próprio significar e, deste modo, suspende a significação). Se 

perguntarmos, então, se a regra se aplica ao exemplo, a resposta não é fácil, 

visto que ele se aplica ao exemplo só como caso normal e não, 

evidentemente, enquanto exemplo. O exemplo, digamos, é excluído do caso 

normal não porque não faça parte dele, mas, pelo contrário, porque exibe seu 

pertencer a ele. (AGAMBEN, 1997, p. 29) 
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 Devemos lembrar que o exemplo é o correlato da exceção (que é incluído no 

caso normal na medida em que não faz parte dele, na medida em que instaura a regra 

pela exclusão. AGAMBEN, 1997, p. 30). Costello parece encarnar, paradoxalmente, 

essas duas posições – exceção e exemplo – permanecendo duplamente como 

fundamento da regra: a inclusão da possibilidade de voz em sua exclusão. Para utilizar o 

vocabulário de Jacques Rancière (1996): o desentendimento que possibilitou a criação 

de uma subjetividade política ―feminina‖ ou ―colonial‖ agora se torna (ou volta a ser) 

uma identidade (e precisaríamos tentar entender o que essa palavra significa hoje) 

policiada numa sociedade consensual. O que torna a atual democracia um modo de 

governabilidade único é a sua capacidade de reconhecimento das diversas vozes que 

estão sob o seu julgo (que são possíveis, que existem por causa da própria democracia) 

transformando a reivindicação por uma modificação do (sobre o) direito, no direito à 

reivindicação de um direito. 

 Precisamos ver aqui os limites da negatividade da literatura em relação a outras 

ordens discursivas, inclusive com a lei. Se para o discurso democrático neoliberal, a 

―inclusão‖ e a ―pluralidade‖ se tornam necessidades constitutivas, se tornam direitos, 

então a literatura já não é um espaço ―vazio‖, que permanece para além da lei, mas um 

espaço legitimador da lei. 

O comentário de Costello ao texto de Franz Kafka deve ser entendido nessa 

chave: mesmo que tenhamos derrubado fronteiras de conceitos e classificações antes 

tidos como naturalizados (num certo sentido, que tenhamos a impressão de ter superado 

a oposição realismo/idealismo), a questão aqui é como e por que continuamos a 

interpretar nossos papéis, mesmo quando os consideramos ilegítimos. 

 

There used to be a time, we believe, when we could say who we were. Now 

we are just performers speaking our parts. The bottom has dropped out. We 

could think of this as a tragic turn of events, were it not that it is hard to have 

respect for whatever was the bottom that dropped out – it looks to us like an 

illusion now, one of those illusions sustained only by the concentrated gaze 

of everyone in the room. Remove your gaze for but an instant, and the mirror 

falls to the floor and shatters. (EC, p.19-20) 

 

Costello diz isso ao apontar que não é mais possível definir se o protagonista do 

conto de Kafka é de fato um macaco ou um homem e se sua platéia é constituída por 

homens ou macacos. Contudo, e essa questão apenas aparece pressuposta no discurso da 
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escritora, Peter reivindica ser humano, porque, ele diz, essa é a sua saída (―essa saída 

especial, essa saída humana‖, EC, p.71), que não aponta para uma liberdade, sequer 

especificamente para fora de sua jaula. Nossa interpretação alegórica/metafórica se 

choca com a tentativa performativa de Peter dizer quem ele é. Ao adquirir voz, ao 

adquirir direito à voz, Peter passa a interpretar um papel, e esse se torna sua identidade: 

um macaco publicamente reconhecido como humano, e que, por isso, pode agir de 

acordo com suas necessidades, em ambiente privado
137

 (e esse privado necessita de uma 

confissão pública para que lhe seja creditado): 

 

Se chego em casa tarde da noite, vindo de banquetes, sociedades científicas, 

reuniões agradáveis, está me esperando uma pequena chimpanzé semi-

adestrada e eu me permito passar bem com ela à maneira dos macacos. 

Durante o dia não quero vê-la; pois ela tem no olhar a loucura do perturbado 

animal amestrado; isso só eu reconheço e não consigo suportá-lo. (KAFKA, 

2001, p. 72) 

 

Eis aqui a dificuldade pela qual Costello irá se deparar durante todas as suas 

palestras: a sua enunciação pública, a sua voz, sempre será reconhecida como um direito 

ao privado, ao direito privado. Em suas situações de enunciação, ficará clara a 

conseqüência última desse direito à voz. Diferente de Peter, em suas palestras, Costello 

não está reivindicando uma inclusão no direito
138

. Ela está buscando uma reivindicação 

sobre o direito (ainda que ela sempre fraqueje). Isso pode ser mais bem entrevisto nas 

duas palestras centrais do livro, que já haviam sido publicadas num volume anterior, 

intitulado The Lives of Animals (1997).  

 

 

4.3 Os direitos dos animais, os direitos dos homens 

 

 Primeiro, devemos ter em mente o modo como as questões que Costello coloca 

através de seu discurso são recebidas pelos debatedores e pelo público – em The Lives 

of Animals, temos inclusive as respostas dadas ao texto lido por Coetzee, durante os 
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 Derrida (2002) aponta justamente essa como sendo a oposição entre homem e animal que percorre 

todas as outras distinções (razão x irracional, falante x não-falante, etc.): o homem é o animal que se 

veste, que tem vergonha, enfim, que cria ambientes privados para si. Uma discussão nesses termos 

aparecerá mais tarde em Elizabeth Costello  (EC, p. 85).  
138

 ―Why am I reminding you of Kafka‟s story? Am I going to pretend I am the ape, torn away from my 

natural surroundings, forced to perform in front of a gathering of critical strangers? I hope not. I am one 

of you, I am not of a different species‖. (EC, p.18 – grifo meu) 
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Tanner Lectures on Human Values, na Princeton University. Os dois textos giram em 

torno de um protesto radical contra a ―indústria animal‖, com argumentos que apelam 

para uma empatia pelos animais, em oposição a uma idéia de razão que autorizaria o uso 

deles pelos homens. A oposição já está enunciada desde o subtítulo das palestras: ―The 

Philosophers and the Animals‖ e ―The Poets and the Animals‖. 

 Gostaria de enfatizar a forma celebrativa de uma parte das respostas (da maior 

parte), as que comemoram a palestra de Costello. Essas podem serem divididas em dois 

grupos. O primeiro é que toma o discurso da escritora australiana sob o ponto de vista 

de um direito à cultura. Podemos incluir aí o Garrand (o presidente da instituição, 

especializado em ciência política), além de dois debatedores de Coetzee (1999): Wendy 

Doniger e Barbara Smuts. A visão em que gira os comentários desses três são a de um 

direito à cultura, das práticas vegetarianas difundidas entre as comunidades religiosas 

ao longo do globo. O que fica evidente nessas reações, as quais Costello responde 

laconicamente, é que, em nenhum momento se discute o direito dos animais, mas 

apenas o direito sobre a decisão de comer ou não carne. Dessa forma, neutraliza-se a 

questão (que atuaria sobre o direito, que põe em questão o direito da sociedade sobre os 

animais e sobre ela mesma), colocando-a como possibilidade praticável em âmbito 

privado.  

O fundo desse tipo de pensamento quem nos dá é Norma, a nora de Costello, 

defensora de um racionalismo agudo. Ela também faz uso do argumento culturalista, 

ainda que no sentido inverso daqueles que ―estão do lado‖ de Costello: ela aponta para o 

fato de que essas diferentes práticas culturais não passam de uma forma de certas elites 

se distinguirem, através da ingestão de alimentos ―puros‖, ao contrário do povo, que 

seria ―sujo‖, ―impuro‖: ―‗The ban on meat that you get in vegetarianism is only an 

extreme form of dietary ban‟, Norma presses on; „and a dietary ban is a quick, simple 

way for an elite group to define itself. Other people‟s table are unclean, we can‟t eat or 

drink with them.‘‖ (EC, p.87) 

Norma cinicamente aponta para a contingência dessa questão, não para rompe-

la, mas para preservar a ordenação social vigente (e é interessante pensar como o 

racionalismo de Norma está envolvido com seu cinismo, como esse é uma forma 

constitutiva de saber – por isso, Peter Sloterdijk (2012) o chama seu livro de Crítica da 

Razão Cínica). Ela apenas faz exibir o que de fato está em jogo: o direito a meta-

escolha, de uma escolha que afirma as possibilidades de escolhas. Esse direito a escolha 
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parece mais legitimo quanto mais se aproxima da norma. Como descreve Žižek, com 

relação ao direito ao uso de véus pelas mulheres islâmicas: 

 

This also clearly demonstrates the limitations of the predominant liberal 

attitude towards Muslim women wearing veils; they can do it if it is their free 

choice and not an option imposed on them by their husbands or family. But 

the moment women wear veils as the result of their free individual choice 

(say, in order to realize their own spirituality), the meaning of wearing them 

changes completely; it is no longer a sign of their belonging to the Muslim 

community but an expression of their idiosyncratic individuality. The lesson 

of all this is that a choice is always a metachoice, a choice of the modality of 

the choice itself; it is only the woman who does not choose to wear a veil 

who effectively chooses a choice (ŽIŽEK, 2008, p.663).  

 

Contudo, há um segundo posicionamento celebrativo, suplementar a esse. 

Poderíamos dizer, como Derek Attridge (2004) faz, que o uso do discurso ficcional 

seria uma forma que Coetzee utilizaria para evitar justamente essa privatização do 

discurso, pondo-o num lugar livre de qualquer presença: na escritura literária. Segundo 

esse teórico, o autor, ao se contrapor ao modo de enunciação utilizado pela sua 

personagem, estaria demonstrando sua fé no poder da ficção. Com isso, ele contrapõe as 

leituras críticas à tática utilizada por Coetzee, pois não ficaria claro qual seria a sua 

posição objetiva com relação ao assunto (e aqui percebemos que ―o poder de dizer tudo, 

de todas as formas‖ tem um preço – o retirar-se, entendido aqui como se ausentar).  

Entretanto, essas duas leituras que se querem opostas, na verdade, sofrem de um 

mesmo problema: ambas pressupõem a existência de um lugar neutro em que o debate 

possa ocorre (a discordância está onde esse lugar enunciativo se encontra). Assim como 

o espaço público pode ser neutralizado pelo próprio direito à voz que promove, a escrita 

literária pode ter a sua performance enfraquecida pelo próprio valor simbólico que a ela 

está associado, pela sua própria literariedade que inclusive permite a atuação do autor (e 

do livro) no campo intelectual. Costello é constantemente confrontada com isso: seu 

filho e sua nora sempre julgam que ela deveria falar de coisas que a concernem, i.e., 

sobre literatura (―Not her métier, argumentation‖, EC, p. 80; ―I'm glad it's [the seminar 

“The Poets and the Animal”] on something she knows about‖, EC, p.91). Da mesma 

maneira, Marjorie Garber e Peter Singer, nos comentários a The Life of Animals, se 

dizem impossibilitados de comentar os argumentos de Costello (e de Coetzee), porque o 

próprio discurso ficcional não permitiria uma tomada de posição. Assim, Singer opta 

pela elaboração de um diálogo que ele mesmo chama de ficcional, como o único modo 
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de tratar a questão. No próprio texto que compõe The Lives of Animals, podemos 

observar a descrença desse modo de atuação: a segunda palestra, ―The Poets and the 

Animal‖, está suprimida. O que lemos são apenas as perguntas da platéia ao fim. Nem 

mesmo Norma aparece aqui, como se ela compartilhasse a opinião de Singer, de que, 

em se tratando de literatura, todo o julgamento está suspenso. Aqui é claro como a 

passagem de um campo para outro falha em ambas as maneiras de ser: ou é subjetivado 

ou é ficcionalizado.  

Derrida (1992), ao comentar a similitude entre a democracia (por vir) e a 

literatura, deixa entrever esse nó que se interpõe a essas instituições negativas: 

 

...the reference to a critical function belongs to a language which makes no 

sense outside what in the West links politics, censorship, to the origin and 

institution of literature. In the end, the critical-political function of literature, 

in the West, remains very ambiguous. The freedom to say everything is a 

power political weapon, but one which might immediately let itself be 

neutralized as a fiction. This revolutionary power can become very 

conservative. (p.38) 

 

Não é à toa que, por diversas vezes, Costello demonstre descrença e mesmo 

repúdio pela própria literatura. O exemplo maior se encontra no último capítulo do 

livro, a lição intitulada ―At the Gate‖, no qual a expansão do espaço literário é total, 

causando uma espécie de suspensão de toda ação, por meio de performances 

enfraquecidas.  

Isso mostra que a privatização e a voz não dependem sequer de um sujeito 

empírico: o privado é o lugar aberto da ordem, no qual toda a força perlocutória advinda 

de um ato de fala é neutralizada pela própria liberdade que concede a sua enunciação. 

Eis um mecanismo que pode ser entrevisto na associação entre sonho e liberdade, entre 

literatura e liberdade, entre sonho e literatura. Já Freud (1969) se deparava com a 

dificuldade que essas equivalências impõem.   

 Por isso se faz necessária uma crítica ao modelo de intelectual e de campo 

literário autônomo como foi teorizado por Bourdieu
139

: tal como o privado e o público, 

o campo literário e o campo intelectual não atuam por divisões distintas, mas como 

dispositivos que agem dinamicamente para a manutenção de uma certa ordem.  

                                                           
139

 Não tanto devido a análise que ele faz da literatura no século XIX, mas pela insistência de manter essa 

estrutura como modelo a ser resgatado. Cf. BOURDIEU, 2002.  
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Eis aqui um exemplo daqui que Žižek (1992) chama de ―estruturas normativas 

duais‖, i.e., processos constitutivos da sociedade em que a lei e a ruptura com a lei 

possam fazer parte de uma mesma dinâmica, que se deixa entrever na manutenção de 

uma ordem que se torna cada vez mais pura.  

Seria preciso pensar na complementariedade desses processos envolvendo atos 

de fala de duplo nível – por exemplo, o cinismo e a ficcionalização – e como esses 

estruturam a democracia em sua forma hegemônica atual. O que vemos aqui não é a 

tentativa de supressão de desvios em torno de um modelo soberano (o ―homem-branco-

europeu‖), mas o rebaixamento de todas as tentativas de reconfiguração da ordem como 

―direitos‖. Isso não se dá pela invasão completa de todos os espaços por dispositivos 

reguladores de comportamento, mas pela própria forma como esses espaços neutralizam 

a força performativa de nossos atos ao permiti-los.  

 E é justamente por esse problema dos direitos dos animais que podemos 

enxergar a amplitude do conceito de homo sacer: a questão não está na suspensão do 

direito, mas na concessão de um direito que não se quer (o direito a pura voz) e na 

negação daquele direito que se quer (o do direito sobre o direito) (RANCIÈRE, 2004). 

Também podemos ver aqui a forma de consensualidade policial descrita por esse 

mesmo teórico, na qual a sociedade é contada como a soma de suas partes: indivíduos, 

instituições, governos, de 1+1+1+..., onde o direito é o direito de si, à si. Em oposição, 

há o desentendimento, na qual uma ruptura não ocorre no interior da sociedade, mas 

sobre a sociedade, pelo próprio modo de ser da sociedade, numa (re-)partilha dos bens 

materiais e simbólicos. O que a lição de Costello sobre o direito dos animais deixa 

entrever é que a questão do homo sacer  não deve ser entendida como um problema de 

indistinção entre vida biológica  (zoe) e vida política/civil (bios), entre aquilo que é 

sagrado e sacrificável; a questão está na possibilidade de uma disputa sobre esses 

conceitos (―vida‖, ―homem‖, ―animal‖, etc.) – que são, desde já, políticos -, que não 

resultem meramente num murmurinho indistinto de vozes (dessa forma não é nenhum 

pouco contraditório que Coetzee use um evento sobre os direitos do homem para falar 

sobre o dos animais – dessa forma, ele está problematizando ambas as noções e, 

principalmente, a noção de direito). Assim como a literatura não deve(ria) ser um direito 

a representar nem a re-apresentar, sequer um direito à liberdade de expressão: ela 

deveria ser um dos espaços de/em disputa pelo significado de ―falar‖ para a construção 

de uma comunidade.  
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5. DA POESIA POLICIAL AO ROMANCE DE NÃO-FICÇÃO CIENTÍFICA 

 

 

These are numbers that numb the mind. We have only one death of our own: 

we can comprehend the deaths of others only one at a time: in the abstract we 

may be able to count to a million, but we cannot count to a million deaths. 

– Elizabeth Costello (p.63) 

 

Esta es mi última transmisión desde el planeta de los monstruos.  

– Estrella distante (p.138) 

     

Creo en el tiempo. 

    – Bolaño por sí mismo (p.97) 

   

  

Nosso percurso iniciou-se com o quebra-cabeça enciclopédico da história infame 

da literatura na América, e afunilou-se no Chile, com dois indivíduos que pareciam 

encarnar cada qual uma das facetas do mal que transborda a ditadura militar desse país e 

a ultrapassa: um sobrevivendo nos subterrâneos, esperando por aqueles que virão matá-

lo e que de certa forma o substituirão, passando do Estado ao capital privado, enquanto 

o outro procura a transcendência na transição, incorporando-se a esse novo reino, 

querendo inclusive ser sua condição, pela encenação (e neutralização) do processo que 

prometia justiça, sob a forma de atos de confissão, trocando o juramento da verdade 

pelo direito de poder dizer tudo, de antemão. Agora, propomos nos aproximar dessa 

outra configuração, resultante desses processos, aquela que, passando pelo México, 

abre-se ao mundo todo, senão para o cosmos. 

 Antes, reforcemos um determinado ponto: não é como se essa outra situação 

estivesse ausente nos romances anteriores de Bolaño. Como vínhamos frisando, é desde 

esse cenário que a enunciação das narrativas envolvendo Belano tem lugar. De certo 

modo, mesmo que a predominância temporal do enredo estivesse ligada aos períodos 

autoritários, passando pelo momento de ―abertura‖, correndo até a nossa atualidade (isto 

é, o espectro temporal que compartilhamos com esses livros), na verdade é a situação 

discursiva democrática que perpassa todo o discurso como aquela que fornece o meio de 

sua transmissão, trazendo uma carga específica de problematizações formais para o 

texto. A diferença é que, nesses grandes romances cujo plano de referência geográfica 

se dá no México, como Los detectives salvajes e 2666, a proporção se inverte: a maior 

parte da matéria narrativa desses textos se dá sob um contexto dito democrático.  
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―Abertura‖ é o termo polivalente pelo qual podemos nos guiar aqui. Quando 

aplicado aos livros de Bolaño, tal como propomos elencá-los ao longo desta tese, 

podemos entendê-la como uma diferença de ambiente. Se estávamos acostumados em 

La literatura nazi en América, Estrella distante ou Nocturno de Chile a lidar com 

espaços fechados como quartos, porões, salões e confessionários – até mesmo a 

apresentação aérea de Wieder é assistida desde a prisão, como que destinada a tampar 

os céus –, em Los detectives salvajes e 2666 entram em cena espaços radicalmente 

abertos, notoriamente o deserto, além de narrativamente estenderem-se por vários 

territórios, percorrendo o mundo. Com isso, a capital mexicana ou Santa Teresa tornam-

se não tanto pontos de partida para grandes percursos, mas trampolins, ou mesmo, zonas 

de escala onde caminhos se cruzam para poderem prosseguir. As declarações do autor 

em entrevistas ou em crônicas só contribuem para que se construa uma imagem 

multitudinária do México, completamente heterogênea a do Chile – inclusive em termos 

de afeto. Se ele chega a ser inclemente com seus conterrâneos, por contraste, adota às 

vezes uma devoção quase irrestrita à cidade onde passa parte significativa de sua 

adolescência e juventude. Como sumariza Juan Villoro, ―Bolaño não aceitava a menor 

crítica sobre o México (a última palavra que escreveu, e com a qual conclui o romance 

2666, foi precisamente essa: ‗México‘), nem tolerava elogios ao Chile‖ (―La batalla 

futura‖. PAZ SOLDÁN; PATRIAU, 2008. p. 81-82).  

Por outro lado, o termo ―abertura‖ é largamente empregado para designar a 

chegada (impositiva ou não) da democracia em diversas nações por todo o mundo, a 

partir de finais do século XX: não só para os estados latino-americanos pós-ditatoriais, 

mas também para os países da ex-URSS e qualquer outro que estivesse sob um governo 

designado como autoritário, cuja maior parte teve sua criação ou manutenção 

relacionada diretamente com a chamada Guerra Fria, que então era anunciada como 

encerrada. Abertura para a democracia, mas também abertura para mercados, 

caracterizando aquilo que em determinado momento foi chamado (com e sem ironias, 

inclusive por aqueles que o geriram) de ―os felizes anos 1990‖, um claro eco ao modo 

nostálgico com que foram lembrados os anos 1920 na Europa após a Segunda Guerra 

Mundial.
140

 Nesse sentido, as histórias do Chile e México são complementares, uma 

                                                           
140

 Essa terminologia –―os exuberantes anos 90‖ – foi tomada como título do livro do economista Joseph 

Stiglitz (2003), que comandou a política da Casa Branca durante os anos Clinton e depois o Banco 

Mundial de Comércio. Trata-se de uma crítica e autocrítica da política econômica do período, 

acompanhada por uma típica defesa ao discurso de equilíbrio entre intervenção estatal e livre-comércio. 



262 

 

precursora da outra. Ambas foram alvos de experiências que deveriam nortear (o 

sentido aqui é mais que metafórico) as diretrizes de regimento para toda a América 

Latina. Assim, por meio do primeiro, será fornecido um palco para a experiência 

neoliberal dos Chicago Boys, durante o regime de Pinochet nos anos 1970, enquanto 

que, do segundo, virá sua continuação, com a implantação de zonas de livre comércio, 

como o NAFTA, criado em 1992, durante a presidência de Carlos Salinas. 

Inversamente, por volta desse mesmo período, o Chile irá adquirir o estatuto de 

democracia que o México já possuía – ainda que impregnado com um maquinário 

autoritário e corrupto – há muito tempo. Se a América Latina foi o manicômio da 

Europa e os Estados Unidos sua fábrica que acabou tomando o controle, então podemos 

alongar essa analogia feita por Bolaño (GI, p.168), lembrando como os manicômios não 

apenas compartilham a mesma estrutura da fábrica, como disse Foucault (2005), mas 

também se transformam facilmente em seu laboratório experimental anexo.  

Em Bolaño, as constantes mudanças de foco do Chile para o México – essa que 

é a rota mais utilizada em sua obra – servem menos como contraste entre os tipos 

prevalecentes de governo nesses dois Estados, do que como esboço do lento movimento 

de construção e incorporação da América Latina dentro de um modelo governamental e 

econômico global. Se os livros do ciclo chileno confluem para países cuja democracia 

formal está presente há mais tempo, seja no dito Terceiro Mundo (o próprio México) ou 

mesmo no Primeiro (Espanha), isso indica que não só o enredo ali descrito pertence à 

história do mundo, como também os cenários a partir dos quais essas violências se 

prolongam e desde os quais são narradas passam a se entrelaçar sob um mesmo teto 

planetário.  

Nessa linha histórica, o sentido da democracia para os países latino-americanos 

pós-ditatoriais acaba sendo tragado para uma posição extremamente ambígua, sem que 

nenhum dos termos possa ser reduzido ao outro: sempre oscilando entre uma conquista 

política comunitária pela produção de um dissenso e o resultado apresentado pelo novo 

período que ocupa o terreno deixado pelos militares, apropriando-se de seus restos, 

dando-lhes novas formas e inserindo novos elementos. O México, ainda que não se 

encaixe exatamente nesse tipo de processo, ocupa aí um lugar significativo: sequer 

                                                                                                                                                                          
Para uma crítica à construção de uma visão nostálgica, durante o período do pós-guerra, sobre a 

prosperidade de efusão política dos anos 1920 – e que poderia ser retomada parcialmente para entender o 

lugar dos 1990 hoje (inclusive para uma crítica à Stiglitz) – cf. o ensaio de Adorno (1969), intitulado 

―Aqueles anos vinte‖.    
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precisou abandonar o termo e a ritualística democrática para que o Partido 

Revolucionário Institucional (PRI) instaurasse o autoritarismo necessário para atingir as 

configurações de mercado e de governabilidade que passariam a ser mundialmente 

hegemônicas no fim do século XX. Diferente do Chile ou da Argentina, onde foram 

necessários corte brutais das estruturas que vinham se estabilizando, seja com Salvador 

Allende, seja com Perón, a experiência mexicana foi da lenta corrupção de um regime 

que teve origens populares e revolucionárias. 

Dentro da história literária latino-americana, a configuração particular oferecida 

pela democracia mexicana também ocupa um lugar significativo, especialmente visível 

no debate que envolve Mario Vargas Llosa e Octavio Paz. Se, em 1990, em oposição a 

Paz, Llosa chamava o regime mexicano de ―ditadura perfeita‖, numa formulação que 

ficou célebre, em 2013 – ano em que o Partido volta ao poder depois de um intervalo de 

12 anos –, ele retira essa acusação, afirmando que o país criara ―raízes democráticas‖ e 

que o PRI era parte integrante dessa transformação. Ao que parece, o revezamento entre 

partidos parece ser suficiente para Llosa como sinal de maturidade política (liberal), a 

despeito de todo o agravamento da exploração de mão de obra, miséria e violência que o 

país passou nesses últimos anos. Assim, uma ―ditadura perfeita‖ ganha sua redenção 

por, enfim, ter-se adaptado como uma ―democracia imperfeita‖. Ironicamente, o autor 

peruano repete o percurso do próprio Paz que, depois do evento conhecido como 

―Massacre de Tlatelolco‖ em 1968, pedira a dissolução do PRI e o fim do ―monopólio 

político‖ (cf. o ―Posdata‖ de 1969 para El laberinto de la soledad (1999)), e, em 1990, 

responderia ao mesmo Llosa defendendo certa necessidade do partido, cujo surgimento 

teria evitado uma guerra civil, e, ainda que, com o tempo, abusos e manipulações 

tivessem sido cometidos – um indicativo das reformas internas que se faziam 

necessárias –, não teriam ocorrido atos de desrespeito às liberdades cívicas e à 

sociedade civil, tal como na União Soviética ou em Cuba.
141

 Para ambos, ainda que em 

momentos diferentes, o PRI passou de representante do núcleo autoritário para 

imperativo de estabilidade política e democrática no México.
142

 

                                                           
141

 Um retrospecto desse encontro que reuniu Llosa e Paz em 1990 pode ser lido num artigo de Enrique 

Krauze (2012), na revista Letras Libres. Krauze foi mediador da mesa naquela ocasião. Já a afirmação 

mais recente de Llosa foi registrada por diversos jornais latino-americanos, como, por exemplo, no artigo 

de El nacional intitulado ―Vargas Llosa celebra que el México no fuera la dictadura perfecta que él dijo‖ 

(27 de novembro de 2013).   
142

 É dentro desse debate que exibem as relações oscilantes dos autores entre o liberalismo democrático e 

condescendência com certo autoritarismo anterior, na repercussão dos eventos de 1968 e não apenas 
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Ainda que possa ser sentida como tal, a abertura dos livros de Bolaño nunca se 

dá exatamente como emancipação, mas sim como uma diferença de ambiente e de 

arquitetura. Se há uma sensação de ―liberdade‖, devido aos múltiplos roteiros, isso deve 

ser visto em concomitância com a violência de fundo que se projeta sob todo o 

horizonte, isto é, em sua intima ligação com a situação discursiva democrática e com a 

hegemonia econômica neoliberal. As ―aberturas‖ descritas aqui não são sinônimas de 

uma vida liberta da ditadura ou do autoritarismo – ainda que a expectativa por libertação 

e liberdade tenha um papel fundamental aqui –, mas de uma mudança de paradigma da 

atuação da violência. Uma reacomodação e uma reinvenção administrativa em resposta 

a um regime anterior que já não era mais comumente tolerado, nem sequer 

economicamente interessante para elites e órgãos de comércio internacionais – algo que 

certamente não pode ser chamado de ―coincidência de interesses‖ sem que haja má-fé. 

Como afirma Bolaño em sua última entrevista, sobre o céu e o inferno: 

 

¿Cómo es el paraíso? 

– Como Venecia, espero, un lugar lleno de italianas e italianos. Un sitio que 

se usa y se desgasta y que sabe que nada perdura, ni el paraíso, y que eso al 

fin y al cabo no importa. 

 

¿Y el infierno? 

– Como Ciudad Juárez, que es nuestra maldición y nuestro espejo, el espejo 

desasosegado de nuestras frustraciones y de nuestra infame interpretación de 

la libertad y de nuestros deseos (EP, p. 339). 

 

Como apontávamos nos capítulos anteriores, a promessa democrática surge 

ferida com aquilo que é imposto como (sua própria) condição: por uma conciliação 

institucional com os representantes e estruturas daquilo mesmo que viria a se opor. Não 

só com indivíduos ou grupos de indivíduos, mas entre instituições inteiras, como redes 

de televisão, jornais, indústrias, empresas, ministérios, repartições jurídicas, etc. E, no 

entanto, na reconfiguração e na apropriação daquilo que restava (e ainda resta) das 

ditaduras, a democracia foi capaz de produzir suas próprias formas (ou suas formas 

                                                                                                                                                                          
como descrição daquilo que se deu ali, que Amuleto deveria ser compreendido – como uma verdadeira 

resposta às posições de Paz e, avant la lettre, de Llosa, autores que ―não são figuras meramente 

literárias‖, mas ―personagens públicos‖ (BB, p. 49).  Para fazer essa aproximação à intelligentsia latino-

americana, Bolaño emprega narradoras que contactam essa elite letrada como prestadoras de serviços 

pessoais, como Auxilio Lacoulture (que trabalha como faxineira na casa de literatos e é voluntária na 

Universidade) ou Clara Cabeza (secretária de Octavio Paz), como se a preocupação com  ambiente 

doméstico ou semi-doméstico próprios estivessem no fundo de certos posicionamentos públicos desses 

intelectuais.   
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apropriadas) de violência – inclusive quando se coloca em antítese de regimes 

autoritários, legitimando-se como salvaguarda de qualquer possibilidade totalitária. 

Assim, para pensar nos termos propostos pelo universo textual de Bolaño, o risco não é 

apenas que Wieder e Lacroix sejam os modelos inaugurais das instituições de violência 

estatal que permanecem nos estados democráticos, mantendo a condição de dispositivos 

de manutenção da ordem, mas que, lá onde demandavam liberdade e garantia para a 

configuração de sua estética, esses dois infames tornem-se precursores de um modelo 

político que promete oferecê-las em seu nome próprio e em nome de todos. ―Policial‖ 

ganha aqui um sentido muito maior do que força coercitiva do Estado e se transforma 

naquilo mesmo que se garante, por direito, como ―liberdade‖. 

Isso significa pensar nos ―restos‖ não apenas como aquilo que permanece o 

mesmo, que deve ser retirado ou resolvido para se conseguir uma nova forma de 

existência, distinta das precedentes, mas aquilo que dá os indícios de como o presente 

cenário estrutura-se de modo a apropriar-se e ressignificar antigos dispositivos. O que 

devemos prestar atenção não é na denúncia daquilo que resta do passado no presente – 

mas como são constituídas as estruturas que permitem que tais restos sejam 

incorporados em outra forma, inclusive quando as colocam como ―excluídas‖, 

―intoleradas‖, ―inimigas‖. Como Slavoj Žižek (2008, p.104) ou Alain Badiou (p.ex. em 

"Raisonnement hautement spéculatif sur le concept de démocratie", 1998) não cansam 

de lembrar, os piores atos de violência cometidos pelos estados democráticos atuais se 

realizam sob a justificativa de conterem algum tipo de espectro autoritário, como 

garantia contra a falta de liberdade, de que a liberdade nunca falte ou seja insuficiente.  

A postura com a qual Arturo Belano irá desempenhar seus atos a partir desses 

romances, que têm como referência o México, será não apenas uma resposta ao Chile e 

à América Latina que apareciam em La literatura nazi, Estrella distante ou no conto 

―Detectives‖, mas também às condições posteriores que se dispõem como suficiente 

para narrá-los. Assim, o processo de desconfiança de si iniciado nesses textos, nos quais 

se insinua o risco de assumir como transparentes as mediações que se oferecem ao 

discurso literário (ou a literatura tida como transparência, como espaço arquívico que 

assegura a liberdade discursiva, ficcionalizando-a), passará agora a exibir mais 

claramente sua estrutura sistêmica, que não afeta apenas um campo da vida social, mas 

toda a economia da linguagem própria que a permeia. Não por acaso, nesses livros não 

só participam incontáveis personagens, mas, sobretudo, desenha-se a figura de uma 
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outra forma de comunidade, que nada tem a ver com a somatória desses indivíduos e da 

sua repartição em lugares discursivos próprios. 

Em Los detectives salvajes e, secretamente, em 2666, Belano tomará um rumo, 

seguirá em movimento, onde antes aparecia estático no texto. Já não aceitará o lugar 

próprio ou apropriado que lhe é oferecido (uma oferta que implica num aceite 

permissivo), mas vê no emprego da fuga – na tentativa de estabelecer um afastamento, 

lançando mão de velocidade e distância – um modo de respondê-lo. Em todo esse 

percurso que estamos descrevendo desde o início da tese, existe a encenação de uma 

história de aprendizagem, não pedagógica, mas especulativa, como se Belano fosse 

testando cada uma das posições discursivas possíveis para saber como se colocar frente 

a um legado literário indesejável e que assume na democracia uma valoração como 

ápice da promessa de liberdade e segurança daquilo que pode ser dito. Há a tentativa da 

constituição de um saber que não se confunde com o simples fato de dar-se a conhecer, 

mas pelo risco, pela projeção de uma direção que não pode ser posta formalmente desde 

o texto dito literário, no cerro de sua autonomia (de um projeto preocupado em instaurar 

uma situação de autonomia para a literatura). 

Portanto, o México é, sobretudo, uma plataforma – é passando por ele que 

Belano se lança em viagem pelo mundo. Ao mesmo tempo, essa situação discursiva 

democrática parece acompanhá-lo, seguindo-o de perto, tentando antepor-se a ele, 

realizando inquéritos com cada um que possa relatar sua passagem pelos diversos cantos 

do planeta, até perder seus rastros nas profundezas da África, onde, a não ser por 

guerrilheiros e ativistas, não pode alcançá-lo, não é sequer capaz de se iludir dizendo 

que um dia chegará até ali. 

 Como muito se enfatizou nesses anos em que o conceito ―globalização‖ serviu 

para definir o fenômeno geográfico concomitante ao neoliberalismo e às inovações 

técnicas que ocorreram nas últimas décadas do século XX, as supostas facilitações de 

conexões e viagens tornaram-se amplamente ambíguas. O mundo se tornou menor para 

se tornar mais compartimentado. E sem dúvida é essa sombra que se lança ao longo 

desse novo ambiente, a céu aberto, onde ocorrem novas situações de horror, pelas quais 

Belano atravessa em disparada, em uma corrida que, paradoxalmente, parece 

extremamente lenta. E, no entanto, Chile e México permanecem como os marcadores 

referenciais desse projeto nefasto de mundo, de liberdade fundada num direito perverso, 
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mundo esse que, por fim, Belano irá abandonar, para, contraditoriamente, melhor poder 

se dirigir a ele.  

Pensando no escritor Bolaño e em como ele costuma relatar seu percurso como 

autor, não só as idas e vindas entre Chile e México lhe foram marcantes, mas também o 

afastamento desse último, que diz nunca ter deixado de amar. A esse abandono também 

foi dado uma explicação que pode ser tomada como a descrição de um importante gesto 

estratégico. Segundo ele, a saída da capital mexicana foi decisiva porque aprendeu 

―coisas que achava que sabia, mas não sabia‖, como por exemplo: 

 

El vivir fuera de la literatura. Yo en México vivía muy en relación con la 

literatura. Vivía entre escritores y me movía en un mundo en donde quienes 

no eran escritores eran artistas. Y en Barcelona comencé a moverme en un 

mundo en donde no había escritores. Tenía amigos escritores, pero poco a 

poco empecé a tener amigos de otro tipo. Hice de todo, evidentemente: 

lavaplatos, camarero, vigilante nocturno, basurero, descargador de barcos, 

vendimiador, en Barcelona, en Francia, en un montón de sitios. Y me pareció 

magnífico. Además, en aquella época no había el paro que hubo después y la 

movilidad laboral era realmente grande; mi cuerpo me lo pedía, saber que 

trabajaba, conocía a gente, ganaba dinero y, cuando me aburría, lo dejaba y a 

la semana estaba trabajando en otra cosa. Me pareció fantástico. (―Entrevista 

a Roberto Bolaño – Revista Lateral‖, 1998). 

 

Essa retirada não raro foi interpretada como um abandono da poesia – prática a 

qual Bolaño se dedicou intensivamente nos anos Infrarrealistas –, de uma rejeição 

intensiva dela como prática. Mas nem toda a tomada de distância significa repulsão. 

Bolaño, sobretudo, mostrará a importância disso como reposicionamento estratégico dos 

recursos para expor e produzir certos experimentos formais, tanto da prosa como da 

poesia, de uma na outra, e daquilo que está em jogo em certo cenário para a linguagem, 

para a memória e para os modos de constituir um viver-junto. 

Não por acaso, os exercícios de leitura feitos sobre Bolaño enfatizam essa 

separação entre a poesia e a prosa como uma transformação da prática em tema, e não 

sua articulação mútua como maneira de projetar uma forma. Não é difícil recompor os 

rastros precursores que levam de Borges, Cortázar, Puig, Wilcock e outros até a prosa 

de Bolaño – e isso parece ser reforçado em cada novo texto que sobre ele se escreve. 

Mais difícil, ou mais raro, é ver como Nicanor Parra, Enrique Lihn, José Luis Martinez, 

Efraín Huerta, Mario Santiago e outros poetas possibilitaram um pensamento não só 

poético, mas de uma relação de distanciamento da poesia, para então rearmá-la, fazendo 

poesia à distância, fazendo da poesia distanciamento, e com isso mostrar um espaço 
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virtual em que os modos de configurar a vida se deem de outra forma, ao apontar para 

outros espectros, outras frequências. Assim, Bolaño colocará poesia e prosa frente a 

frente, para que, em sua ressonância e dissonância, possam pôr um acento nesse meio 

que atravessam, no espaço por onde ecoam. Desses experimentos, dos gestos de 

especulação e projeção, ao invés dos de delimitação dos campos de atuação, é que virão 

as suas maiores contribuições para a Universidade Desconhecida.  

Portanto, cabe aqui tomar velocidade: o gesto formal em questão está 

fundamentalmente ligado a essa variação de tempos e espaços. Portanto, retraçaremos 

um percurso, sob os olhos da poesia, através desse olhar que sempre está em 

funcionamento na prosa de Bolaño, na atenção com as diversas formas de enunciação 

que se encenam ali, até o momento em que se tencionam de tal modo esse olhar e essa 

enunciabilidade ao ponto de fazê-los cederem sobre si. Assim, vamos do ambiente do 

quarto para o espaço sideral, propondo uma rota não de organização para os livros de 

Bolaño, mas de uma força que os atravessa, assim como os meios pelos quais atravessa 

a linguagem, marcando-a. 

Pois se La literatura nazi consiste em um ponto de partida do discurso literário 

então até 2666, passando por Los detectives salvajes, fica mais claro que a obra de 

Bolaño traça um plano de evasão, um horizonte de fugas ou uma fuga dos horizontes de 

possibilidade – dessa abertura que é também uma clausura, como limite [do grego, 

horos, horizōn]. 

 

 

5.1 A história de um erro 

 

Nos resíduos que a recepção crítica espalha enquanto se debruça sobre os livros de 

um autor, há sempre um desenho sendo traçado, um retrato formado por um lento 

processo de sedimentação. Figura que nunca se assenta uniformemente, esboçando 

rostos sob rostos, corpos sob corpos, tal como os estudos de Da Vinci analisados por 

Paul Valéry, como se esse produto colateral, fruto de um método de tentativas, 

resultasse numa imagem em movimento, fugitiva. No caso de Roberto Bolaño, o pó de 

grafite gasto em torno de sua obra já se acumula significativamente, permitindo delinear 

certos perfis a partir das impressões encontradas, sobretudo, naquelas que se presumem 
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digitais, evidências inequívocas da presença do autor, autorizando o rastreamento até a 

sua biografia. 

Não cabe aqui determinar, se é que isso é possível, as razões particulares pelas 

quais os textos de Bolaño motivaram tão rápidos e apaixonados esforços para 

determinar a representação fiel daquele que os assina. Tampouco fazer alguma correção, 

apresentar outras provas, supostamente mais verdadeiras, para corroborar essa 

perseguição. Cabe, no entanto, observar nas linhas mais fortemente delineadas até agora 

a tendência de apagar certos caracteres de sua obra, que podem bem ser os mais 

interessantes, justamente porque possibilitam sua fuga constante. 

Isso porque existe um movimento restritivo bastante recorrente em sua fortuna 

crítica. É notável que mesmo o discurso apologético, tão frequentemente dirigido a esse 

escritor, não consiga ser formulado irrestritamente, como se houvesse uma dificuldade 

inerente em aceitar essa produção em toda a sua extensão, levando em conta tudo aquilo 

que ela concentra, em termos de tempo (a maior parte publicada num período de dez 

anos) e de material impresso (duas dezenas de livros, alguns com um tamanho superior 

a 600 páginas). Seja nesses elogios efusivos ou em leituras atentas, tornou-se um gesto 

comum que pequenas reservas sejam formuladas, dispensando ou diminuindo setores 

inteiros de sua produção. Assim, por vezes se objeta sobre as diatribes do autor chileno 

contra outros escritores, muito presentes nos artigos e ensaios, como se tais conflitos 

não devessem ser levados a sério; por outras, escalona-se seus textos em fases de 

maturação, esforçando-se para ver as marcas de indecisão e de prefiguração em suas 

primeiras tentativas no campo da prosa, como Consejos de un discípulo de Morrison a 

un fanático de Joyce e El Tercer Reich; ou então se diminui a importância de seus 

poemas, resultados de uma experimentação ―juvenil‖, cuja redenção seria a de servir 

como tema para romances futuros, dos quais, entretanto, seriam pudicamente 

suprimidos. Chega-se a repensar inclusive o tamanho excessivo de Los detectives 

salvajes e 2666, que poderiam ter páginas e páginas suprimidas.
143

 O escritor norte-

americano Paul Auster, numa conversa com Tomás Eloy Martínez, parece ter resumido 
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 Talvez seja um pouco tedioso arrolar todos os exemplos desses juízos. Contudo, eles podem ser 

encontrados espaçadamente em coletâneas de ensaios como Bolaño salvaje, organizado por Soldán e 

Patriau (principalmente nos textos de Jorge Volpi, Carral e Garibotto, e Matías Ayala), La escrita como 

tauromaquia, editado por Manzoni (no de María Antonieta Flores e no apanhado feito por Alejandro 

Zambra das críticas feitas ao poemário Tres) ou ainda em algumas declarações, como as de Carmen 

Boullosa, Rubén Medina, Ignacio Echeverria e outros, menos simpáticos ao autor, reunidas no livro de 

Maristain, El hijo de mister playa.   
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essa posição ao declarar que ―[Bolaño] tem sido sobrevalorizado, não é? O que conheço 

dele é irregular. Às vezes fica-se com a sensação de que, se reduzidas pela metade, seus 

romances teriam sido melhores‖ (―Encuentro en Nova York‖, La Nación, 11 de agosto 

de 2007). Não raro, tais avaliações se colocam com termos como prolixidade e 

imprecisão, imaturidade e profusão, apontando-os como parte de um processo de 

amadurecimento ou experimentação necessário para se chegar aos momentos de maior 

força. Como se, por depuração, fosse possível determinar um núcleo duro de interesse. 

É verdade que há um impulso seletivo atuante em qualquer atividade de leitura, 

seja ela intensiva ou extensiva. Entretanto, no caso de um corpus tão extenso (além de 

tudo, povoado por inumeráveis outros corpos), esse procedimento pode acabar atuando 

como mero mecanismo de defesa por parte do leitor. No caso específico de Bolaño, uma 

dimensão importante de seu projeto se perde com esses recortes. Não se trata de recorrer 

a exigências de afeto, de que se deve amar uma obra por inteiro, irrestritamente (ainda 

que não haja motivos para reprovar tal desejo), ou ainda de reivindicar um 

empreendimento totalizante, com linhas explicativas capazes de amarrá-la 

hermeneuticamente, mas do que se desprende dessa dimensão maciça e massiva, desse 

campo gravitacional que ela gera para si, tomando-a como elemento formal necessário 

dessa produção. 

Das censuras feitas à obra de Bolaño, duas parecem ser mais frequentes: aquela 

que condena os poemas como meros esboços para suas grandes narrativas, e a que diz 

respeito ao tamanho excessivo de certos livros, que os tornam, a certas alturas, 

enfadonhos, propensos a divagações e defeitos de enredo. Ambas se justificam através 

de um esforço para conciliar certo fabulário biográfico e o texto de seus romances. 

No primeiro caso, mobiliza-se um imaginário gerado em torno da carreira do 

escritor, que se inicia no México dos anos 1970, com a fundação, junto com Mario 

Santiago, do grupo de poesia vanguardista Infrarrealista, e que chega até o final do 

século XX e início do XXI em Blanes, na Catalunha, depois de uma década de penúria 

financeira, onde, dedicando a maior parte do seu tempo à escrita de romances e contos, 

Bolaño abre caminho para se tornar o escritor tão conhecido que é hoje. O modo mais 

comum pelo qual se reconstrói essa trajetória é pela chave do aperfeiçoamento e do 

reconhecimento de um erro, que se escora em certo lugar fantasmal que os poemas 

possuem em Los detectives salvajes, sobreposta à imprecisão biográfica de que o autor 

teria simplesmente abandonado a miséria da poesia, deixado de escrevê-la, para 
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sobreviver no mercado da prosa, retratando causticamente ambas as situações em seus 

textos ―maduros‖. Isso gera uma profusão de interpretações que vão desde a versão 

sobre o poeta fracassado que se redime pela narrativa, como o faz Matías Ayala (―Notas 

sobre la poesía de Bolaño‖. PAZ SOLDÁN; PATRIAU, 2008), até diagnósticos de 

ruptura epocal, na qual o próprio Bolaño seria o divisor de águas, ao realizar nos seus 

romances uma grande despedida melancólica do verso. Assim o lê, por exemplo, Rafael 

Lemus (2011): 

 
Después de Los detectives... la pregunta ya no es: ¿puede escribirse una 

buena novela sobre la poesía? La pregunta es: ¿por qué Bolaño prefiere 

escribir novelas y no poemas? Mucho me temo que la respuesta no agradará a 

los poetas: Bolaño escribe novelas, y no poemas, porque hoy ya no puede 

escribirse poesía. Esa es la conclusión que se desprende de su obra narrativa: 

la poesía es ya imposible, sobrevivimos en un mundo pospoético. Véase a los 

personajes de Los detectives...: aseguran ser poetas pero no escriben a lo 

largo de las más de seiscientas páginas del libro un solo poema (p.90). 

 

É verdade que essas discussões ganham uma dimensão compreensiva e crítica 

quando levamos em consideração o panorama contra o qual elas se dirigem, isto é, o 

campo literário chileno e mexicano. Neles, a própria noção de ―poesia‖ acaba 

implicitamente se confundindo com a de vanguarda e instituição literária, e, portanto, 

com as figuras de Pablo Neruda e Octavio Paz (e sucessores), algo que sem dúvida se 

apresenta nas narrativas de Bolaño. Contudo, não creio que essa metonímia ou a 

polarização entre romance e poesia, para o prejuízo dessa última, deem conta do que se 

passa nessa obra. Deveríamos levar a finco a declaração, tão repetida, de que ―tratando-

se de literatura, é quase impossível manter-se a salvo, tudo mancha‖ (BB, p.92), 

tomando-a como bússola de um direcionamento ético. Neste caso específico, estaria 

bem interpretá-la como um outro modo de dizer que não há, mesmo em função de uma 

situação bem circunscrita, uma modalidade privilegiada de produção, capaz de garantir 

de antemão à capacidade estética e crítica de uma obra, algo que demonstram 

continuamente os personagens de Bolaño, já que o infame bestiário literário lança mão 

dos mais variados recursos, materiais e gêneros artísticos, sendo que essa variedade, 

essa capacidade de se apropriar seja do que for, é onde reside o horror. Portanto, no que 

se refere às passagens entre prosa e poesia desse autor, trata-se, sobretudo, de ver uma 

armação, uma co-relação, e não o inquérito pela forma mais vantajosa. 

A outra tendência de desvalorização é complementar a essa, pois envolve a 

imagem de um autor doente, nos últimos anos de sua vida, buscando terminar um livro 
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gigantesco – com mais de um milhar de páginas –, dividido em cinco volumes, em um 

esforço para oferecer um espólio editorial como herança aos seus filhos, ainda muito 

jovens. Esse pano de fundo na elaboração de 2666 está inscrito nos limites de suas 

páginas, na advertência dos legatários e no posfácio assinado pelo editor. Pontes entre 

um plano e outro – do texto e do processo de escrita que o envolveu – já foram 

formuladas de modo a sugerir que as descrições secas e repetitivas de cenas de violência 

estariam ligadas à necessidade automática de preencher mais e mais páginas, de alongar 

o livro, vendo nisso, por um lado, uma sintonia entre uma tragédia social e pessoal, e, 

por outra, uma espécie de limite estrutural e ético do livro.
144

  

Essa hipótese do equívoco inevitável da extensão ignora a tentativa de Bolaño em 

motivar certo tipo de acidente textual. Não calculá-lo, mas, sabendo-o inevitável, ainda 

que imprevisível, mobiliza peças textuais para fazer dele uma necessidade. Não por 

acaso, há duas discussões importantes em 2666 sobre isso, inseridas em momentos 

estratégicos. A primeira dá-se quando Amalfitano, logo após ouvir uma discussão sobre 

Georg Trakl, conversa com um jovem farmacêutico e esse demonstra preferência 

sistemática pelos textos mais breves de grandes escritores: 

 

El farmacéutico le contestó, sin volverse, que le gustaban los libros del tipo 

de La metamorfosis, Bartleby, Un corazón simple, Un cuento de Navidad. Y 

luego le dijo que estaba leyendo Desayuno en Tiffanys, de Capote. Dejando 

de lado que Un corazón simple y Un cuento de Navidad eran, como el 

nombre de este último indicaba, cuentos y no libros, resultaba revelador el 

gusto de este joven farmacéutico ilustrado, que tal vez en otra vida fue Trakl 

o que tal vez en ésta aún le estaba deparado escribir poemas tan desesperados 

como su lejano colega austriaco, que prefería claramente, sin discusión, la 

obra menor a la obra mayor. Escogía La metamorfosis en lugar de El 

proceso, escogía Bartleby en lugar de Moby Dick, escogía Un corazón simple 

en lugar de Bouvard y Pécuchet, y Un cuento de Navidad en lugar de 

Historia de dos ciudades o de El Club Pickwick. Qué triste paradoja, pensó 

Amalfitano. Ya ni los farmacéuticos ilustrados se atreven con las grandes 

obras, imperfectas, torrenciales, las que abren camino en lo desconocido. 

Escogen los ejercicios perfectos de los grandes maestros. O lo que es lo 

mismo: quieren ver a los grandes maestros en sesiones de esgrima de 

entrenamiento, pero no quieren saber nada de los combates de verdad, en 

donde los grandes maestros luchan contra aquello, ese aquello que nos 

atemoriza a todos, ese aquello que acoquina y encacha, y hay sangre y 

heridas mortales y fetidez (p. 289-290).  

 

 

 A outra cena se dá quando Archimboldi se encontra pela última vez com Bulbis, 

seu editor, para entregar o manuscrito de seu romance Herencia. Aí, leem juntos um 
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 Cf, por exemplo, Franco (2009) ou Hallberg (2008). 
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livro que, tal como Museo de errores de Max Sengen, consistia em um catálogo de 

lapsus cálami, abrangendo Chateaubriand, Balzac e Zola. Não deixa de ser oportuno que 

essa leitura surja justamente pelas mãos das corretoras, fazendo chacotas daqueles escritores 

desejosos por ―usurpar qualquer reputação, com a certeza de que isso lhes proporcionaria 

uma posterioridade, qualquer posterioridade‖ (2666, p. 1055), isto é, ansiosos por ganhar 

sua sobrevivência sob a forma daquilo que acreditam ser a perfeição alheia, uma história 

sem erros – que simplesmente não existe. 

 Nesses dois trechos, Bolaño mostra um elo intrínseco entre extensão e acidente, 

tomando-os como marcas necessárias de um projeto, de projeção, lançando-se para fora, 

para além do exercício. Ali, onde a marca da proporção parece extravasar a capacidade de 

correção individual, é que o autor verá a marca da pretensão e da agência textual – um 

verdadeiro enfrentamento. 

Dito isso, as reprimendas que vimos não deixam de repetir, ainda que em menor 

escala, os ataques mais vulgarmente desferidos contra Bolaño: a verborragia e a 

imaturidade. Gostaria de repensar como essas duas caracterizações, centradas naquilo 

que consideram meros erros ou desvios de percurso, ignoram certa inflexão textual, em 

que poesia e prosa produzem um tipo de ressonância que não pertence exclusivamente a 

nenhuma delas, surgindo apenas quando postas uma frente à outra, tal como o faz 

Bolaño. Falta então tomar a distância que muitas vezes seus livros pedem, tentam 

colocar para si. Não é isso que sugerem seus inventários de gêneros, tipologias de 

versificação ou simples arrolamentos de autores, que ocupam páginas e páginas? Essas 

grandes visões panorâmicas, surgidas às vezes de sistemas de organização sem nenhum 

critério aparente, tal como o empregado por Ernesto San Epifanio em Los detectives 

salvajes, para classificar um a um os escritores latino-americanos em maricones, 

maricas, mariquitas, locas, bujarrones, mariposas, ninfos e filenos, com direito a 

variantes e cruzamentos (DS, p.82-85). Ou ainda aquela lista pela qual Auxilio 

Lacouture descreve o futuro da literatura, nomeando obras e seus destinos (nas 

bibliotecas, nas adaptações para o cinema ou no esquecimento) dezenas ou mesmo 

centenas de anos a sua frente (A, p.133-136). Não por acaso, nesse mesmo Amuleto, 

surge uma data, mais distante que todas as outras. Uma cifra que também será um livro, 

fazendo-a pertencer, mesmo que secretamente, a essa série do porvir literário: ―o 

cemitério de 2666‖ (A, p.77).  
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Data futura, que, no entanto, está anunciada desde uma busca pelo passado, na 

incessante busca real-visceralista pelo próprio movimento do realismo visceral, naquela 

que aparece em Los detectives salvajes como sua representante-fundadora: Cesárea 

Tinajero. Quando García Medeiros lhe pergunta sobre um desenho, um plano de uma 

fábrica de conservas pendurado na parede dela, ela lhe responde que aquilo era para 

outros tempos que virão: ―Y Cesárea apuntó una fecha: allá por el año 2600. Dos mil 

seiscientos y pico‖ (DS, p. 596). Uma data que chama de ―peregrina‖ (DS, 597), para 

qual devemos percorrer, atravessando Los detectives salvajes, e pela qual teremos que 

atravessar, em 2666. 

Como se com isso, os textos de Bolaño quisessem ser vistos de longe, no tempo e 

no espaço, para que então fosse possível acompanhar o percurso de suas órbitas, a 

maneira pela qual cada um de seus componentes influencia os outros. 

Contudo, como já vimos, essa visão imensa possui um prelúdio na estreiteza de 

certos cômodos, não pode simplesmente virar as costas para a cena do crime, pois é lá 

que se começa a constituir um olhar para essa obra.   

 

 

5.2 Da poesia policial... 

 

 Parece que, a esta altura do debate, tomar a poesia como início da discussão é 

algo incontornável, pois essa faceta parece ser a que gera maiores constrangimentos, 

sendo não raro deslegitimada de todo, quando não mesmo como prática em geral. 

Todavia, como veremos, independente de por onde começássemos – poemas ou 

romances e contos – sempre nos depararíamos, quase que imediatamente, com aquilo 

que é tomado como contraparte. 

Isso ocorre porque a maneira como Bolaño arma conexões entre as duas alas de 

sua produção é, no mínimo, peculiar. Ou, como ele mesmo coloca: ―Minha prosa e 

minha poesia são duas primas-irmãs que se dão bem‖ (BB, p. 116). Não raro, ambas são 

atravessadas pelos mesmos personagens, as mesmas imagens, as mesmas tramas 

narrativas, como partículas melódicas que reverberam por todos os seus textos. Apesar 

de guardar em si um grande potencial de tópicos para discussão, gostaria de abordar 

essa poesia a partir de uma pequena ―anomalia‖ que se instaura em determinado ponto 

de Los perros románticos, presente, a princípio, unicamente em sua primeira edição, 
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datada de 1993, publicada pela Fundación Social y Cultural Kutxa, no país Basco. Nela, 

além de um número menor de poemas, há uma divisão por seções, organizando os 

poemas em uma sequência distinta daquela empregada posteriormente, a última com 

base num arquivo de computador pertencente aos espólios do escritor, tal como 

descrimina Carolina López, na ―Breve historia del libro‖, que acompanha La 

universidad desconocida (p. 457-459). Uma delas é o foco do nosso interesse: aquela 

chamada ―Detectives‖.
 145

 Lembremos um dos textos que a compõe: 

 

 LOS DETECTIVES HELADOS 

 

Soñé con detectives helados, detectives latinoamericanos 

que intentaban  mantener los ojos abiertos 

en medio del sueño. 

Soñé con crímenes horribles 

Y con tipos cuidadosos 

que procuraban no pisar los charcos de sangre 

y al mismo tiempo abarcar con una sola mirada 

el escenario del crimen. 

Soñé con detectives perdidos 

en el espejo convexo de los Arnolfini: 

nuestra época, nuestras perspectivas, 

nuestros modelos del Espanto. (PR, 1º edição, p. 35) 

 

 

Aqui se apresentam alguns dos aspectos mais recorrentes dessa produção: a 

cadência de acontecimentos interligados como forma de organização, inclusive rítmica, 

do poema; a centralidade do encontro (seja com uma cena, seja com uma pessoa) que 

depois deságua em toda uma época ou uma multidão (que pode ser de policiais, poetas, 

hordas de escritores, bando de jovens, etc.); a dimensão onírica, instauradora do 

discurso poético, através de uma fórmula (com possíveis variantes) que abre diversos 

textos: ―Soñé con...‖.
146

 A tal ponto a estruturação do seu poema se insinua como trama 

narrativa que, retrospectivamente, não podemos deixar de ver neles protótipos para 

romances e contos.  
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 Os textos que formam essa seção, em sua sequência original, são: ―Soñé com detectives...‖; ―Los 

detectives‖, ―Los detectives helados‖, ―Fragmentos‖.  
146

 Em ―El burro‖ e ―Un paseo por la literatura‖, para citar apenas dois exemplos. Poderíamos ainda 

agregar certos momentos centrais dos romances, como o sonho do naufrágio em Estrella distante. Por 

esse elemento, e outros aqui apontados (como o encontro), também se insinua outra dimensão importante 

da poesia de Bolaño e que repercutirá em toda a sua prosa: seu vínculo com o surrealismo. Ainda que não 

haja espaço para desenvolver esse tópico, não podemos deixar de assinalar essa dimensão, já que ela se 

encontra disseminada, inclusive aqui. Para uma reflexão sobre a importância da recuperação feita por 

Bolaño dessa tradição poética que percorre a história literária latino-americana, e que hoje se encontra um 

tanto diminuída por parte da crítica, confira Atlas portátil de América Latina de Graciela Speranza 

(2012), principalmente o capítulo que se intitula justamente ―Roberto Bolãno y el surrealismo‖.  
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E muitas vezes isso transcende o campo da mera intuição: não são raros os casos 

de personagens (―Lume‖, ―El gusano‖), imagens (―Mi poesia‖, ―El ultimo salvaje‖, 

―Horda‖, vários momentos de Amberes) ou tramas (as destes poemas políciais, é claro) 

que surgem primeiro sob a forma de poema para depois migrar para a prosa, às vezes 

com muitos anos de diferença. E como se tudo isso não bastasse, o deslocamento de 

certa tipologia literária – quase que exclusivamente aplicada a contos e romances – para 

esse grupo de poemas apenas reforça essa sensação de que sua poesia estaria na soleira 

de suas peças em prosa. Entretanto, deveríamos levar mais a sério essa estranha junção 

– ―poesia policial‖ – para além do apelo que ela possui enquanto rótulo, algo que Pedro 

Donoso, numa entrevista realizada em Madrid para a Arte y Letras, em fevereiro de 

2003 (e publicada em julho desse ano), não deixará de notar e aproveitar, querendo alçar 

Bolaño à posição de inventor de um novo gênero, sem, contudo, conseguir do autor o 

respaldo desejado.  

Podemos encontrar alguma justificativa para esse desejo de ver aqui certo 

ineditismo. Salvo pouquíssimas exceções – lembro apenas de algumas experimentações 

da vanguarda soviética, realizadas por Aleksiéi Krutchiônykh (1886-1968), ou ainda de 

parte significativa da obra de Sebastião Uchoa Leite
147

 –, a noção de ―policial‖ 

raramente se aplica à poesia. Isso talvez se deva ao fato de que esse gênero surge 

concomitantemente, quase como uma contrapartida da prosa, ao esforço que moverá 

parte significativa da poesia desde o final do século XIX, repercutindo por todo o XX, 

ao buscar excluir qualquer elemento narrativo do poema: ambas repartem assim, 

exemplarmente, àquela temporalidade que chamamos de modernidade.
148

  

Ao associar dois termos raramente vistos em conjunto, cada qual vinculado a 

atributos completamente antitéticos ao outro – o policial estaria dentro do paradigma 

mimético e narrativo, o oposto daquilo que se atribuiu à autonomia da poesia –, Bolaño 

não procura estabelecer um gênero novo, baseado no gesto simples de deslocar, para o 
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 A similitude entre Uchoa Leite e Bolãno não termina no entrecruzamento do policial com a poesia. A 

profunda reflexão sobre o aspecto especular e especulativo do poema, o uso dos duplos, a evocação do 

cinema como estratégia formal, além de toda uma ala hospitalar da produção poética – basta comparar 

―Dentro e fora da UTI‖ de A regra secreta com ―Mi vida en los tubos de supervivencia‖ de La 

universidad desconocida – insinua uma série de relações possíveis entre esses dois autores, falecidos em 

2003. Para uma leitura desses aspectos na obra do poeta brasileiro, veja o pequeno volume a ele dedicado 

na coleção Ciranda da Poesia, assinada por Franklin Alves Dassie (2010).  
148

 Já Pere Gimferrer, na apresentação às edições posteriores de Los perros românticos, publicadas pela 

Lume (em 2000) e depois pela Acantillado (em 2003), esboçará uma percepção similar na qual vê na 

―reconquista de um território‖ por Bolaño – o do ―poema narrativo de aparência coloquial‖ – uma 

estratégia para reativar uma série de conflitos que perpassam a modernidade. 
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suporte do verso, figuras e enredos vindos do repertório detetivesco. Em seu potencial 

mais produtivo, tal equação nos faz remeter a uma série de tensões constitutivas dessa 

história da modernidade, postas entre os campos da prosa e da poesia, tal como aquela 

gestada a partir de um texto crucial como ―A filosofia da composição‖ de Edgar Allan 

Poe. Resumidamente, podemos dizer que nele Poe elabora uma reflexão sobre o modus 

operandi de ―O corvo‖, estabelecendo três diretrizes inter-relacionadas para o sucesso 

de um poema definindo (1) uma elaboração racional (ao invés de espontânea) dos 

elementos sonoros e simbólicos do poema, que (2) devem convergir para uma unidade, 

capaz de marcar indelevelmente o espírito daquele que o lê, sendo, portanto, (3) 

necessário que o texto não ultrapasse certo tamanho para não dispersar seu efeito. Na 

verdade, o fator da brevidade do poema é apresentado como ponto de partida, como 

princípio-base conceitual, fixando a diferença entre prosa e poesia na possibilidade 

dessa última ser lida ―de uma só assentada‖, evitando com isso a interferência dos 

negócios do mundo e a quebra da totalidade do texto. Poe chega inclusive a determinar 

com precisão essa fronteira, localizada no limite dos cem versos (POE, 2006, p. 546). 

É notável como, a partir da discussão desses parâmetros, esse texto tenha se 

tornado precursor de duas linhas de apropriação e interpretação que geraram conclusões 

e produções tão estranhas entre si (e mesmo ao próprio texto de Poe). A primeira, 

francesa, na qual poderiam ser elencados Charles Baudelaire, Stéphane Mallarmé e Paul 

Valéry,
149

 detém-se principalmente sobre a proposta de estabelecer uma psicologia da 

construção poética, movendo-a do palco da recitação pública para o espírito humano, 

como atributo a ser desenvolvido nele e por ele.
150

 Já a outra transfere, quase sem 
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 ―A poesia pura [...] deve ser liberada de seus elementos prosaicos [...] isto é, tudo aquilo que pode ser, 

sem prejuízo, dito em prosa‖, como afirma Paul Valéry em uma de suas entrevistas a Fréderic Lefèvre 

(1926, p.66). Ou ainda, no prefácio a Um lance de dados de Mallarmé, na tradução de Haroldo de 

Campos (1991): ―Tudo se passa, para resumir, em hipótese; evita-se o relato‖ (p.151). Essas afirmações e 

outras ganharão um estatuto paradigmático sobre a poesia do século XX, a partir talvez da dimensão um 

tanto cristalizada que lhes é conferida por Hugo Friedrich em A estrutura da lírica moderna (1991), de 

onde assumiria um lugar privilegiado no imaginário geral da crítica literária. E, no entanto, seria possível 

repensar todas essas afirmações desde um gênero – em prosa – que se torna fundamental para o 

estabelecimento da poética de todos esses autores, incluindo Poe. Não se trata tanto da poesia em prosa, 

como poderia se esperar, mas sim do ensaio, suplemento necessário no projeto de todos esses autores de 

estabelecer um outro parâmetro e um outro lugar de desenvolvimento da prática poética. 
150

 Para um estudo que acompanha o percurso de leituras dessa série de autores franceses que buscam 

levar às últimas consequências as especulações de Poe, cf. o livro de James Lawler (1989), que, além de 

enfatizar a importância de ―A filosofia da composição‖, traz também para o palco o texto altamente 

experimental e inclassificável ―Eureka‖ (ao qual coloca como precursor, por exemplo, de Igitur de 

Mallarmé). Complementando o raciocínio da nota anterior, se o ensaio é a reflexão e a tematização 

necessária para o reposicionamento do lugar próprio da poesia, a tentativa subsequente de reformular uma 

economia discursiva produz textos, gestos, que estão para além dos campos de disponibilidade 
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mediações, o debate de tais princípios para o campo da prosa, como modo de estruturar 

o ritmo da narrativa em função de um segredo, tendo por modelo o conto policial, tal 

como foi feito por uma variedade de escritores latino-americanos, como Alfonso Reyes, 

Horacio Quiroga, Jorge Luis Borges, Julio Cortázar, Machado de Assis e outros.
 151

 

Essas preocupações não são alheias a Bolaño, ele mesmo era admirador atento 

tanto de Poe como dessas duas séries de leitores de ―A filosofia da composição‖. Como 

veremos, questões de narrativa, ritmo, segredo, extensão e efeito serão importantes para 

ele, precisamente onde tocam questões de memória e sofrimento, nos limites do que é 

ou foi chamado ―espírito humano‖. 

Assim, a partir das mesmas reflexões de Poe, surgiram essas duas perspectivas 

sobre os conceitos de prosa e poesia que certa tradição crítica encarregou de assentar 

como excludentes entre si, por definição. E, no entanto, a leitura retrospectiva motivada 

pela noção de ―poesia policial‖ não só faz emergir as contradições que derivam do texto 

de Poe, como também aquelas já visíveis nele, em seu interior. Pois, se hoje parece 

paradoxal que esse ensaio tenha ganhado lugar canônico na teoria da narrativa, mesmo 

se tratando da análise de um poema, sobre as características que o fundamentam em 

diferenciação à prosa, não podemos esquecer que o primeiro desvio é provocado pelo 

próprio escritor norte-americano, pois, tal como ele anuncia no primeiro parágrafo, ―A 

filosofia da composição‖ se formula como resposta a uma discussão em torno dos 

métodos de construção mais eficazes do romance, tendo como contraponto Barnaby 

Rudge de Charles Dickens e Caleb Williams de William Godwin (POE, 2006, p. 543).  

E, já sob os ecos dessas duas vertentes, não será outro o autor que Bolaño irá 

evocar quando interrogado sobre esse gênero especulativo (em ambos os sentidos) que 

seria a ―poesia policial‖. Vejamos, após tanto adiar, qual é a resposta que o autor tem ao 

se defrontar com esse termo: 

 

                                                                                                                                                                          
enunciativa. Veremos como Bolaño tentará algo similar, ao projetar uma posição para seu livro que ele 

não pode ocupar, buscando cindir, empregando certo recurso de projeção temporal e material, o espaço de 

enunciação literário. 
151

 Alguns exemplos mais imediatos de ensaios que exibem esse deslizamento dos preceitos de Poe para o 

campo do conto e da narrativa: ―Decálogo del perfecto cuentista‖ e ―La retórica del cuento‖ de Horacio 

Quiroga (1996), ‖El arte narrativo y la magia‖ (2007) e ―Edgar Allan Poe‖ (2001) de Borges  e ―Vida de 

Edgar Allan Poe‖ e ―Algunos aspectos sobre el cuento‖ de Cortázar (1994). Note-se, principalmente em 

Borges, como a tentativa de centralizar a obra de Poe nos contos e na Narrativa de Arthur Gordon Pym, 

coloca-se sempre de modo a relativizar as leituras privilegiadas desse autor feitas por Baudelaire, 

Mallarmé e Valéry. 
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- A veces, leyendo algunos de tus poemas tengo la impresión de que eres 

el primer autor de "poesía policiaca". ¿Tú qué piensas? 

 

- Yo creo que el primer autor de poesía policiaca fue Poe, no en sus poemas, 

sino en sus cuentos, que poseen más densidad poética que sus poemas. La 

verdad es que lo que solemos llamar 'policiaco' recorre toda la literatura, 

desde sus orígenes, y no es otra cosa que la búsqueda de la imagen del 

enigma y la posibilidad subsiguiente de descifrar ese enigma. La poesía 

religiosa es poesía policiaca, la poesía metafísica, la poesía simbolista. En 

realidad, lo policiaco, como especificidad, no existe. Llamamos literatura 

policiaca a aquellos textos que nacen con Poe y siguen con Conan Doyle y 

que llegan hasta Hammett y Chandler y ahora el magnífico Ellroy, pasando 

por autores tan dispares como Borges o Dürrenmatt o Robbe-Grillet, pero en 

realidad lo hacemos por comodidad, la comodidad de lo etiquetado. Que 

tampoco está mal. (‗Hay que dar la pelea y caer como un valiente‘: Entrevista 

a Pedro Donoso, 2003).  

 

Num primeiro momento, a reação lógica a essa afirmação seria a de abandonar 

nosso caminho investigativo, pois ele estaria assentado sob um falso problema, uma 

questão que Bolaño desloca a ponto de apagá-la. Contudo, se o termo policial não 

contém qualquer especificidade em si, e que não está mal mantê-lo para sua poesia (o 

próprio Bolaño não o nega), talvez possamos concluir que, para haver alguma 

singularidade neste caso, devemos entender tal articulação conflituosa em outro nível, 

para além da tipologia dos gêneros. Portanto, para que a definição de ―poesia policial‖ 

adquira dignidade crítica, teríamos que imaginá-la para além do evidente, isto é, da 

simples transposição de imagens típicas do fabulário detetivesco, reapresentadas pelo 

suporte dos versos. Ou ainda, devemos pensar em um parâmetro diferente do segredo ou 

para o segredo nesta poesia.  

Ao reafirmar o gênero policial como sendo mais um modo de disposição entre 

texto e leitor, de armação do ato de leitura, do que uma série de elementos e artifícios 

narrativos, Bolaño acaba enveredando pela vertente latino-americana das leituras de 

Poe, ecoando Borges e Ricardo Piglia. Aquilo que se inicia com uma pergunta sobre 

poesia acaba como um esforço em retirar o domínio das questões de ordem poética do 

monopólio do verso, aplicando-a aos textos em prosa e à narrativa, tal como o fizeram 

seus precursores.  

 Essa oscilação, contudo, não está fora de propósito, pois é constitutiva de sua 

produção. É dela que deriva sua preocupação com relação ao ritmo na prosa, que 

inclusive transpõe a função de organização narrativa, transformando a estratégia da 

somatória de elementos que se convergem para provocar uma sensação única e 

perdurável no leitor (tal como Poe pensava a construção do poema, numa definição que 
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logo passaria à narrativa policial), para um conflito mais profundo, que coloca em 

posições antitéticas uma organização discursiva policial, os lugares que ela dispõe para 

a enunciabilidade das vozes que a compõem enquanto narrativa, e um ritmo adjacente 

que os transpassa, tal como ocorre ao fundo de Los detectives salvajes.  

Voltaremos a isso mais adiante. Por enquanto, cabe mostrar que os elos entre 

essa preocupação rítmica no romance e a noção de poesia policial ficam visíveis, 

paradoxalmente, na maneira distinta com a qual uma imagem presente em sua resposta 

– a história do gênero criminal como a da própria literatura –, dada sob o ponto de vista 

da prosa, adquire uma dimensão mais perturbadora quando formulada desde um poema. 

Eis o caso de um texto incluído posteriormente em La universidade desconocida, 

alocado em meio àqueles que faziam parte da antiga seção ―Detectives‖. Uma peça 

sintomaticamente intitulada ―Policías‖. 

 
POLICÍAS 

 

Romeo y Julieta en un sistema policiaco 

Todo Dante todo Bocaccio todo Ariosto 

Marlowe en un sistema policiaco 

El fulgor oculto de Velázquez 

Acuático desértico arbóreo aéreo mi cuerpo en un sistema 

de comisarías y coches patrulla y la radio 

a medianoche 

sólo diciendo que algo marcha mal en el Distrito V 

entre la calle Hospital y la calle del Carmen 

¡bloqueen Jerusalén, saquen a los negros 

del bar Jerusalén! 

Y entre los pescados y los puestos de fruta 

y los puestos de verdura y los puestos de carne 

pasean los hombros y las rodillas de los polis 

¡Cada vez más jóvenes! 

Busca en Arquíloco la presencia inevitable 

de los detectives 

busca en Anacreonte las estelas de los polícías 

Armados hasta los dientes o desnudos  

son los únicos capaces de mirar 

como si sólo ellos tuvieran ojos 

son los únicos que podrán reconocernos 

más allá de cualquier gesto: 

brazo inmovilizado en indicaciones  

que ya nada querrán decir 

 

 

Note-se aqui como o vínculo entre o literário e o policial transpõe os contornos 

analógicos com que trabalhavam os precursores de Bolaño, e que ecoavam na resposta a 

Donoso: ele passa a ser o de uma equivalência sistêmica, e não apenas um modo de 

formalizar dramaticamente os conflitos entre polícia e justiça, entre literatura e lei. O 
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leitor aqui não se posiciona de maneira detetivesca diante de uma trama que se 

descortina ao longo das páginas de um livro, mas é a visão mesma da literatura que 

parece se colocar por ou enquanto estrutura policial.  

Há uma sobreposição da trama discursiva, da constituição fisiológica humana e 

dos quatro elementos do espaço físico (com o agravante de que ―terra‖ foi substituída 

por ―deserto‖), pelos quais os milicos atravessam, perpassando ―meu corpo‖, que é 

―aquático desértico arbóreo aéreo‖, mas também ruas e distritos, marchando, por fim, 

por todos os versos desse poema. Do mesmo modo que a polícia dá lugar ao literário (e 

vice e versa), essa parece tomar o corpo do texto – que também é o daquele que o 

enuncia e dos lugares que compõe o mundo desde onde se enuncia. 

Nesse ponto, contudo, há de se observar que o papel dos policiais não é 

estritamente o de ocupar perímetros previamente definidos. Ao contrário, é o próprio 

movimento invasivo que cria tais espaços. Mais: a cadência da marcha não só dá lugar a 

lugares, como também, no ato da sua aparição, esses já se estabelecem sob divisão. É 

como se ao longo de todo o poema ocorresse um processo acelerado de criação na e pela 

separação, fazendo com que tais mapas urbanos, organismos e linguagens só passem a 

existir na e para a repartição de suas partes. 

 Isso inclusive se projeta no desenvolvimento do poema, compondo-se de 

repartições e divisões – nomes de autores, tipos de barracas, aparelhos policiais, etc. – 

que impõe pausas constantes na leitura do poema, marcando, na vocalização do texto, os 

passos dos guardas. Some-se também o uso insistente dessa partícula conjuntiva ―y‖, 

que, a despeito da sua função de agregar e elencar imagens, eventos e orações, 

reforçando o aspecto narrativo do texto, é também o dispositivo pelo qual se dá a cisão 

de cada uma das partes em si mesmas. Ambos os aspectos de constituição do texto estão 

cadenciados com aquilo que os guardas realizam através de seus passos: criam um 

campo social (para não dizer um mundo) ao mesmo tempo uno e dividido, a fornecer 

nessa somatória uma multiplicidade desvinculada de si mesma, com ―braços 

imobilizados em indicações/ que já nada irão querer dizer‖. Portanto, a polícia funciona 

como força motriz do enunciado, mas também como marcador estrutural de sua 

enunciação: os guardas atravessam tematicamente o poema, dão lugar a ele, na mesma 

medida em que cortam a respiração daquele que o recita.
 
 

Há outros poemas em que elementos composicionais são deslocados de modo a 

reforçar tal aspecto interruptivo, fazendo com que um verso comporte uma variedade 
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daquilo que poderia ser um conjunto de versos independentes. Com isso, o que seriam 

os finais de alguns versos passa a ocupar o lugar das cesuras de um único, reforçando a 

pausa interna pelos espaços em brancos subsistentes como resquícios das diferenças de 

linhas que os separariam. Por outro lado, isso também força enjambements que de outro 

modo não existiriam, pelo corte que ocorre nas últimas sílabas dessa trilha de versos. De 

um modo ou de outro, certa inclinação a prosa – uma inclinação poética que resulta na 

prosa – se esboça aqui, justamente devido a essa profusão dos processos de agregação 

na divisão interna do poema. Eis aqui um exemplo de poema que utiliza esse recurso, 

intitulado ―San Roberto de Troya‖:  

 

SAN ROBERTO DE TROYA  

 

Admirables troyanos     En la veteranía de la peste 

y de la lepra     Sin duda vivos     En el grado cero 

de la fidalidad    Admirables troyanos 

que lucharon por Belleza 

Recorriendo los caminos sembrados de máquinas 

inservibles     Mi métricas mis intuiciones 

mi soledad al cabo de la jornada 

(¿Qué rimas son éstas? dije sosteniendo la espada) 

Regalos que avanzan por el desierto 

ustedes mismos     Admirables ciudadanos de Troya (UD, p. 113)
152

 

 

 

Desse modo, podemos dizer que o chamado ―aparelho formal de enunciação‖ – 

que aqui transpassa a dimensão individual, levando em conta o modo de distribuição do 

território físico e simbólico – está posto por um sistema de delegacias e carros-patrulha. 

Ao tomar referências estabelecidas como fundacionais pela historiografia, 

indissociáveis da própria noção de literatura, o texto evoca um cenário que lhe antecede, 

que lhe oferece lugar e condição de existência, ao mesmo tempo em que, possível 

apenas pelo gesto performativo gerado pelo próprio poema (que gera o próprio poema), 

é indissociável do presente de sua enunciação.
153
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 Poderíamos citar uns tantos outros poemas que empregam este recurso peculiar (―Niños de Dickens‖, 

―Una lectura de Conrad Aiken‖, etc.), mas esse possui um eco que o torna particularmente interessante: a 

remissão a Chértien de Troyes (1135-1183), fundador do roman medieval e dos ciclos arturianos, nome 

crucial para a passagem das narrativas da poesia à prosa, devido justamente à inclinação de seus versos a 

contínuos enjambements (cf. ZUMTHOR, 2010, p. 417). Assim, não estaria fora de propósito colocar o 

compositor de Lancelot ou Percival como um precursor desse peculiar recurso que Bolaño emprega em 

sua poesia – não por acaso, toda uma seção de La universidad desconocida leva o mesmo nome desse 

poema. 
153

 E as obras citadas entram também em ressonância com a descrição deste presente: o acento sobre o 

crime, a condenação e a negociação diabólica se verte sobre essas estruturas de organização em níveis de 

planos extraterrenos (como na Divina Comédia) ou na secção que dá lugar para cada narrador e sua 
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Portanto, os dois caminhos de preocupações poéticas e literárias derivados da 

obra de Poe começam a entrar em ressonância, como se diante da situação colocada 

pelo presente (pela feição que a história adquire neste presente), um se projetasse sobre 

o outro. Pois parece se formar um estranho vínculo entre a possibilidade de realização 

da linguagem e a força policial, como se essa concedesse um espaço próprio para 

aquela, enquanto, na aceitação mesma dessa concessão, o ato de fala o legitimasse, 

(re)criando a violência divisória-agregadora da polícia, permitindo sua passagem na e 

pela língua. Essa só se explica pela mediação de outro dispositivo, reverso 

complementar da polícia e que logo faremos depor. 

Nessa problemática, vê-se como a imagética da narrativa detetivesca se faz 

sentir numa dimensão particularmente sensível à atividade poética, devido ao destaque 

que essa oferece ao nível enunciativo, graças ao gesto recitativo que lhe está 

historicamente vinculado.  

A interrogação por uma cena, que substitui ou se justapõe a do crime, aparece, 

por enquanto, condensada no terceiro verso do poema ―Policiais‖, no ―fulgor oculto de 

Velázquez‖. Junto com Jan van Eyck, esses pintores serão referências persistentes por 

todo o conjunto dos poemas policiais. Essas remissões funcionam como o reflexo ao 

fundo do Retrato dos Arnolfini ou como a imagem capturada da produção artística em 

ato que Las meninas busca ser. É a partir dessa analogia que podemos pensar o ponto de 

vista que a poesia de Bolaño lança para a prosa: tal como um espelho convexo está para 

o resto de um cômodo, buscando interiorizá-lo, ainda que de modo condensado, e do 

qual, na verdade, procura estabelecer uma saída, uma linha de fuga. Vê-se então o 

espaço e as condições da prática artística adentrarem a tela, pois já não repousam como 

evidência subentendida insignificante, entrando assim na zona de trabalho e 

responsabilidade da obra, mesmo que essa não possa determiná-los totalmente para si 

mesma, assim como tampouco ser totalmente delimitada por eles. Assim se estabelece a 

tensão na região limítrofe da peça, um jogo de forças que fornece a moldura para a 

pintura.
154

 

                                                                                                                                                                          
história (como em Decamerão). Essa visão que faz combinar espaço, culpa e possibilidade de narrar terá 

retorno na própria obra de Bolaño. Lembremos por último seu projeto imaginário de escrever o roteiro 

cinematográfico da obra de Dante, transformando-a em um thriller policial intitulado Aventuras en el 

séptimo círculo, por ser aquele destinado aos violentos (BOLAÑO, 2008, p. 103).  
154

 Sobre essa noção de moldura, cf. Derrida (1978).  
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Por isso, no caso de Las meninas, na pretensão mesma de representar o ato de 

representação – levando em conta inclusive as linhas virtuais que se abrem a cada vez 

que alguém se põe a observá-la –, a obra não deixa de considerar os pontos-cegos, 

exibindo as fissuras de tal projeto, em fidelidade a ele, a despeito da aparente clareza 

dos espaços concretos (a corte do rei Felipe IV (1605-1665)) e discursivos (a pintura) 

que se lhe atribuem.
155

    

Similar à estratégia com a qual Velázquez problematiza o olhar em relação à 

imagem, Bolaño também estabelece um jogo de encenação dos posicionamentos 

enunciativos, armados por suas peças em prosa a partir das forças que emergem a partir 

sua poesia. Desse modo, podemos ver as obras desse escritor não como uma sucessão 

progressiva feita de tentativas e erros, de autocensuras pudicas e rememorações 

nostálgicas, mas como sendo disposta para um cômodo, de onde se tenta estabelecer 

incessantemente linhas de fugas, com formas mais dramáticas e desesperadas do que 

aquelas desenhadas em Las meninas ou no Retrato dos Arnolfini. Assim, a poesia 

permite-nos, como acontece em ―Detectives helados‖, tentar abarcar a cena do crime 

com um só olhar, tomando cuidado para não pisar nas poças de sangue ali espalhadas. 

E, de fato, ambos os atos – o da prática artística e da violência assassina – coincidem em 

um único cenário: o quarto. É nesse espaço cheio de corpos, frente ao qual a poesia se 

detém e a prosa de Bolaño, em parte e a contragosto, habita, descrevendo-o 

intensivamente.   

Mas se a primeira visão com a qual se depara esse olhar da poesia sobre a prosa 

é a da repartição doméstica – o cômodo de um crime –, então talvez possamos revisar 

todo o nosso percurso até aqui, descrevendo-o a partir de um mesmo teto. De fato, esse 

é o espaço nefasto que parece ter sido paulatinamente construído e legado pelos infames 

autores descritos por Bolaño, numa sequência que se inicia, não por acaso, com o 

aposento de escrita e leitura construído por Edelmira Mendiluche que tem por modelo 
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 Encontramos uma descrição dessas aporias na clássica leitura que Foucault (2007) faz do quadro de 

Velázquez. Para resumi-las, lembremo-nos das três principais: 1) esse lugar que se abre diante do quadro, 

para onde apontam os olhos do pintor ali representado, em direção ao seu modelo, na posição ocupada 

pelos virtuais observadores da obra; 2) a tela na qual trabalha esse artista, e que, desde o ponto de vista 

desse mesmo observador-modelo, está de costas, seu conteúdo permanecendo oculto, secreto, apontando 

assim a impossibilidade de inserir na representação as circunstâncias de enunciação frente às quais o 

quadro é constantemente submetido; 3) como que somando os dois outros poréns, o próprio ato de pintura 

não se encontra de fato representado senão em seu intervalo – caso o contrário, o pintor desapareceria 

atrás da tela na qual trabalha –, deixando entrever apenas um gesto suspenso, enquanto o artista observa o 

seu modelo, ao mesmo tempo presente (diante dele) e ausente (de representação no quadro). 
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justamente o texto irmão de ―A filosofia da composição‖, intitulado ―A filosofia do 

mobiliário‖. Esse ponto é importante porque reforça certa continuidade entre a poesia 

policial e o desenrolar dos crimes que aparecem por toda a obra de Bolaño. 

Imediatamente, temos o uso literário perverso para esse mesmo ambiente fechado tal 

como proposto por Carlos Wieder ou, ainda, pela construção em dois andares – um 

salão de poesia e o cadafalso para tortura da CIA – encontrada na mansão de María 

Canales. A esses, podemos acrescentar ainda o banheiro no qual Auxilio fica trancafiada 

na Universidad Nacional Autónoma de México, descrito de modo a sugerir sutilmente 

atos de violência policial, como num interrogatório, lá onde se descreveria um 

refúgio.
156

  

Com isso, temos uma casa completa, com escritório, quarto, sala, porão e 

banheiro. E é nesse ambiente próprio que podemos organizar os diferentes retratos que o 

escritor faz de sua figura e de sua função textual como autor e narrador, num jogo de 

perspectivas semelhante àquele de Velázquez, constantemente se reposicionando em 

relação ao discurso e à enunciação. Como já vimos em nossas análises anteriores, é do 

conflito proposto por esses posicionamentos que se desprendem as participações que 

Arturo Belano, o texto e a prática da literatura possuem com os crimes que se põe a sua 

frente – se os cooptam, se são subjugados por eles ou se conseguem armar alguma 

forma de resistência. Como se a obra desenvolvida por Bolaño não estivesse isenta do 

risco de se converter numa estrutura auto-imune ao se colocar desde esse mesmo espaço 

discursivo literário, cujo modelo de segurança e autonomia figura como esse recinto 

fechado de liberdade e violência (da liberdade que autoriza certa violência, e de certa 

violência que quer ser a garantia e a demonstração de certa liberdade).  

 Imaginemos então uma sala na qual se depositam móveis e livros, mas, 

sobretudo, imagens nas paredes que, na tentativa de estabelecer uma triangulação para 

localizar um determinado sujeito, afetam uma as outras, implicando-se mutuamente, 

para criar a atmosfera – sinistra, policial – desse ambiente, com sua decoração. É como 

se esse cenário estivesse coberto por provas, tal como ocorre com aquelas reproduções 
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 Quem desenvolve essa análise é Geruza Zelnys de Almeida (2014) que, em sua tese de doutorado, 

lendo conjuntamente Amuleto e o ensaio-reportagem La noche de Tlatelolco de Elena Poniatowska, exibe 

sinais de sobreposição que põe em questão se o espaço no qual Auxilio diz estar escondida durante o 

massacre – o banheiro da UNAM – não seria, na verdade, uma sala de tortura. Pequenos sinais ao longo 

do livro, como a água pingando na torneira que quase a leva a loucura, as imagens de chicotes e barradas 

de ferro, a comparação com um consultório médico, a descrição do próprio corpo como mutilado, etc., 

tornam bastante plausível essa sobreposição de ambientes. 
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ovidianas que adornam as paredes de Las meninas. Provas que denunciam os esforços 

incessantes daquele que ali habitou para escapar dali, muitas vezes sem grandes 

sucessos.  

Façamos então seu inventário, empregando um método que não está distante de 

Un cabinet d‟amateur de Georges Perec: quadros que ocupam quadros em quartos.  

Assim, na parede frente ao hall de entrada, há um auto-retrato repudiável, no 

qual Belano está colocado como cúmplice de uma violência extrema, porque se assume 

como sujeito da enunciação do discurso literário (La literatura nazi en América; 

Estrella distante).  Do lado adjacente, está um espelho roto, no qual habita um reflexo 

fantasmático, uma aparição, assujeitada pelo diálogo de dois polícias (―Detectives‖ de 

Llamadas telefónicas). Abaixo dele, sobre uma pequena mesa, descansa um álbum de 

fotografias juvenis, recordações de outra época, distinta a tal ponto de se apresentarem 

como as de uma terceira pessoa (―Días de 1978‖, ―Últimos atardeceres en la Terra‖ ou 

―Vagabundo en Francia y Bélgica‖ de Putas asesinas), junto com o último cartão-postal 

de despedida, na qual o remetente lembra o rosto daqueles escritores que partiram antes 

dele, a sua frente (―Fotos‖). E, em um canto, há uma televisão ligada, transmitindo, pela 

voz de outrem, flashes constantemente interrompidos pela estática, nas quais pululam 

cenas da história, entre as quais a de Belano, sem sabermos com certeza em que tempo 

que elas se anunciam, nem para quem se dirigem (Amuleto).  

 E, por último, às costas daquele que entre, num grande mural, está um mapa de 

rastreamento, a reconstituição de um plano de evacuação desse mesmo ambiente, 

baseado em todas essas imagens, guardando-as, miniaturizadas, dentro de si. Um roteiro 

que surge no momento em que Belano se põe a agir diante dessas imagens e contra elas, 

contra o lugar próprio que elas querem colocar para ele, fixando-o não tanto pelos seus 

crimes, mas pelos seus direitos. Trata-se de Los detectives salvajes. 

 Justamente por ser uma remontagem, a imagem projetada por esse livro é 

inversa a dos outros: Arturo Belano e Ulises Lima, seu comparsa de evasão, são sujeitos 

do enunciado, sem nunca tomar frente na enunciação, a despeito da demonstração 

exaustiva desse roteiro de evidências em coletar testemunhos do movimento real-

visceralista, por eles fundado. Esse caso também será aquele onde mais será tematizado 

o processo poético, ainda que elidindo quase que totalmente seus resultados: tal como 

os protagonistas, a poesia (ou, ao menos, a poesia proposta por esses dois personagens) 
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não pode ser localizada, não tem lugar ali, a despeito de todos aqueles que se lhe 

possam oferecer. E, no entanto, ela não poderia estar mais disseminada.  

 A poesia perseguida – por Belano e Ulises Lima, mas também por esse, que os 

persegue – é aquela que lança seu olhar para esse quarto, que torna visível sua forma de 

organização, de tal modo projetando seu olhar nessas imagens, que essas imagens lhe 

constituem o olhar, fazem da poesia um órgão de percepção para ler a prosa, enquanto 

essa a imagina. Assim, é pela perspectiva da enunciação (ou também, poderíamos dizer, 

pela enunciabilidade da perspectiva) que todos esses textos se configuram, passam a ser 

visualizados pela poesia. Isso porque seu olhar faz ressaltar esse nível do proferimento, 

ao qual é extremamente sensível, justamente porque, em sua singularidade como prática 

da linguagem, a poesia está associada ao gesto de declarar-se, declamar-se, recitar-se ou 

simplesmente expor-se. Contudo, essa pretensa transparência perlocutória é negada em 

ato, naquilo mesmo que performativamente realiza: isso porque, ao mesmo tempo em 

que o poema se lança, ele volta sobre si mesmo, tornando-se opaco, resistente à leitura 

ou à audição. Desse modo, há aí uma luta com a linguagem, na qual se arrisca no ato 

mesmo de defender-se: o poema se arma, entre arma e armadura, entre o escape e o 

confinamento, como um áporo ou como um ouriço, para lembrar Drummond e Derrida. 

Por isso, sua história e sua maneira de operar formalmente oscilam entre a 

imediaticidade da fala e da presença daquele que fala (cujo auge encontra-se na 

mitologia da expressividade romântica) e a recusa da lógica do significado, turvando-a 

na fluidez dos significantes.  

Ainda voltaremos a essas imagens ambivalentes da poesia. Por enquanto, basta 

dizer que esse risco de lançar-se – pelo olhar, pela escritura, pelo tempo – faz com que 

as atenções na prosa se dirijam para a dimensão enunciativa da linguagem. Algo que, 

principalmente em Los detectives salvajes, parece sugerir-se ainda mais pela descrição 

extensiva dos processos de produção de poemas e de atos poéticos. É dessa forma que a 

obra de Bolaño indica que o processo constitutivo da poesia e da prosa é recíproco, e 

não de mera progressão, de prática juvenil e rememoração melancólica dessa prática.  

Mais importante: será por levar essa tensão ao limite que Bolaño buscará exibir a 

opacidade não só dos significantes, tal como na prática poética, mas das economias 

discursivas, isto é, dos modos de circulação, repartição e arquivamento escritural, de tal 

forma a problematizar a ideia de um campo no qual a liberdade expressiva esteja 
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assegurada, servindo como zona franca cultural para todo o tipo de narrativas e 

textualidades. 

Assim, se quisermos persistir nesse exercício de descrição imagética daquilo que 

se configura por cenários e posições de enunciação, poderíamos descrever Los 

detectives salvajes da seguinte forma: 

Partes de um diário de iniciação ocupam as extremidades, como que exibindo 

suas margens, seus limites. Entre elas, um conjunto de retratos-falados – alguns deles 

repetindo-se, complementando as declarações uns dos outros – configura um tabuleiro, 

onde se busca recompor uma história de partidas poéticas. No contra-fluxo dessas 

divisões, para escapar menos de uma perseguição do que da possibilidade de ser 

realocado nesse jogo, dois nomes – Arturo Belano e Ulises Lima – responsáveis por 

todos os eventos ali narrados, atravessam toda a narrativa, de ponta a ponta, e além, 

deixando nada mais que sinais de passagem. Aqui, torna-se difícil captar a imagem, 

porque, pelo empuxo da fuga, a composição se vê arrastada para um quadrante vazado – 

um buraco ou uma janela –, que esconde uma saída, pacientemente escavada e cujas 

linhas pontilhadas só podem ser vislumbradas na última entrada do diário. 

 

 

5.3 Horizonte de fuga, fuga de horizontes 

 

 Tal como vínhamos anunciando desde o início deste capítulo, Los detectives 

salvajes (assim como 2666) distingue-se daquelas narrativas que, de diferentes formas 

(nem todas cronológicas), precedem-no, pois não apenas é narrado a partir de uma 

situação democrática como esses, mas também tem a maior parte de sua ação 

transcorrida num mundo que, paulatinamente, vai aderindo-se a esse sistema político 

enquanto norma, junto com suas contrapartes econômicas e jurídicas. Sistemas que se 

atravessam e também estão atravessados por essa configuração da linguagem, que 

transforma a ideia de liberdade de expressão em um dos paradigmas dos Direitos 

Humanos, tal como proposto pelas Nações Unidas desde 1948, mas cuja verdadeira 

adesão global inicia-se a partir do final da década de 1980, e cujas práticas modelares 
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passam a ser as artes, principalmente como concebidas no Ocidente, e também o 

jornalismo.
157

 

 Esse cenário não aparece diretamente tematizado em Los detectives salvajes: nas 

poucas vezes que a palavra democracia aparece, essa está associada ou a projetos 

literários amplamente abrangentes e precários (como a antologia que preparava Ismael 

Zarco da nova poesia mexicana (DS, p. 277) ou em contraposição àqueles excludentes e 

militantes, como a vanguarda de Breton, ao qual Belano chega a ser comparado (DS, p. 

101). Ou, já como modalidade de governo e jurisprudência, ela se exibe, tal como já 

apontava Abel Romero em Estrella distante, como um filão de negócios eticamente 

duvidosos, ainda que legalmente aceitos, e que, por sua vez, acaba se tornando fonte de 

financiamento para escritores. Assim é, por exemplo, Xosé Lendoiro, advogado cuja 

fala está impregnada de termos em latim, lembrando, desde o lado jurídico da teologia, 

ou seja, no caminho contrário, o discurso de Lacroix em Nocturno de Chile. 

 

Sobre el dinero, naturalmente, tengo recuerdos imborrables. Recuerdos que 

brillan como un borracho bajo la lluvia o como un enfermo bajo la lluvia. Sé 

que hubo un tiempo en que mi dinero fue el leit-motiv de bromas y de 

chanzas. Vilius argentum est auro, virtutibus aurum. Sé que hubo un tiempo, 

al principio de la singladura de mi revista, en que mis jóvenes colaboradores 

se reían de la procedencia de mi capital. Pagas a los poetas, se dijo, con el oro 

que te entregan los financieros deshonestos, los banqueros desfalcadores, los 

narcotraficantes, los asesinos de mujeres y de niños, los que lavan dinero, los 

políticos corruptos. Pero yo no me molestaba en responder a los infundios. 

Plus augmentantur rumores, quando negantur. Alguien tiene que defender a 

los asesinos, alguien tiene que defender a los deshonestos, a los que se 

quieren divorciar y no tienen ganas de que su mujer se quede con todo su 

capital, alguien tiene que defenderlos. Y mi bufete los defendía a todos y el 

gigante a todos los absolvía y les cobraba el precio justo. Ésa es la 

democracia, imbéciles, les decía, aprendan. Para lo bueno y para lo malo. Y 

con el dinero ganado no me compré un yate sino que fundé una revista de 

literatura. Y aunque yo sabía que ese dinero quemaba las conciencias de 

algunos jovencísimos poetas de Barcelona y de Madrid, cuando tenía un rato 

libre me acercaba a ellos, por detrás, silenciosamente, y les tocaba la espalda 

con la punta de mis dedos que exhibían una manicura perfecta (no como 

ahora, que hasta por las uñas estoy sangrando) y les decía al oído: non olet 

(DS, p. 440-441). 
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 Seria preciso atentar e desenvolver essa dubiedade em relação à política da Unesco, braço cultural e 

científico da ONU, para a diferenciação que coloca no tratamento das noção conjuntas de ―liberdade‖ e 

―expressão‖. Por um lado, quando referida às práticas como o jornalismo ou a literatura – atividades que 

notoriamente o Ocidente relacionou privilegiadamente a esses valores –, elas devem ser ―praticadas‖, 

―defendidas‖ e ―fomentadas‖ [fostering – que também faz pensar em adotadas, acolhidas] pelo mundo 

(UNESCO, 2014, p. 21). Enquanto as outras ―expressões culturais‖, não ocidentais, devem ser 

―protegidas‖, ―conservadas‖, ―traduzidas‖, pois pertencem ao chamado Patrimônio Mundial da 

Humanidade que deve ser ―salvaguardado como herança de um patrimônio comum‖ (UNESCO, 2009, 

p.8). A contraposição ―ativo-passivo‖ exibida aqui não é menos importante que a ―fomentada-protegida‖.  
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Todavia, é pela estrutura do texto – em contraste com as de seus outros livros – 

que aparecem os verdadeiros indícios dessa modificação das relações de poder. O 

primeiro índice diferencial está na pluralidade de vozes: se os romances sul-americanos 

voltados para o período ditatorial estavam dominados por uma narração centralizada de 

um único indivíduo (Belano e Lacroix), ou, ainda por um tom que tentava mimetizar 

certa impessoalidade das enciclopédias (em La literatura nazi), em Los detectives 

salvajes temos uma profusão de sujeitos enunciadores que, somados, formam um tecido 

composto por 52 testemunhas, fornecendo 96 relatos que fazem o coração do livro. A 

essas, temos que adicionar ainda a de Juan García Madero, inscrita no diário que abre e 

fecha o livro.  

Além disso, diferentemente do que ocorria em Estrella distante, por exemplo, 

em que os diversos episódios estavam infinitamente intermediados por Belano e para 

Belano (muitas das cenas da novela, inclusive as mais importantes, como a exibição das 

fotos de Wieder, possuem três ou mesmo quatro mediadores até chegar ao texto que o 

leitor tem diante de seus olhos), em Los detectives salvajes, todas essas vozes aparecem 

apenas sutilmente mediadas, como que se estivessem apresentadas por si só, 

―voluntariamente‖, por assim dizer. Mesmo as entidades ou as circunstâncias que os 

interpelam, motivando seus relatos, não aparecem, deixando um sinal muito ínfimo de 

sua atividade para a constituição do livro. Como se essas vozes ou mesmo esse texto 

quisesse ser apresentado como uma evidência em si, irrefutável, da capacidade de 

determinada situação discursiva em agregar uma variedade de indivíduos, dando a cada 

um deles um espaço apropriado para sua fala. 

Ora, é precisamente nesse ponto que a comemoração de uma pretensa 

multiplicidade precisa ser resguardada, pois é justamente sobre esses intermédios que se 

querem elididos, pelos lugares onde essas vozes têm lugar, que devemos nos perguntar. 

E, não por acaso, elas se dão, em sua maior parte, na parte que se coloca sua maior 

variação e que se dirige justamente para o ―tempo presente‖ (em todos os diversos 

níveis que ele apresenta quando se refere aos livros de Bolaño), sob a interlocução de 

um interrogatório policial. É por esse modelo que se iniciam as entradas, detalhando 

nome, lugar, cidade, país e ano do depoimento de toda a segunda parte do livro. E que a 

única alternativa que se ofereça a isso seja o discurso privado – se é que é uma 

alternativa, já que abre e fecha todos esses relatos, estabelece suas margens – não é um 

dado menos significativo. Surge aí um conflito que faz sentir com mais força a 
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ambiguidade do papel do detetive (que, em Bolaño, sempre está à mercê de converter-se 

em um policial ou um para-policial, tal como acontece com Abel Romero ou mesmo 

com os poemas ―Detectives‖ que logo se convertem em ―Policías‖) e dos espaços de 

enunciação que vinham se desenrolando desde as narrativas anteriores (e que, por isso 

mesmo repousam também no interior de Los detectives salvajes). 

 Há certamente um antagonismo entre a busca dos protagonistas pelo destino de 

Cesárea Tinajero, precursora estridentista do real-visceralismo, e essa organização 

textual derivada da investigação pelos destinos de Belano e Ulises Lima, ao qual 

recebemos como o texto do romance – isto é, dois tipos de trabalho detetivesco em 

ação. O indício mais significativo da dimensão conflituosa desses dois movimentos em 

funcionamento em Los detectives salvajes está no fato de Arturo Belano e Ulises Lima 

ocuparem uma dupla posição em relação ao texto: ao mesmo tempo antepostos, tendo 

suas vidas investigadas e reportadas por aqueles que com elas se envolveram, e, por 

outro lado, à frente, fugindo, como que resistindo ao interrogatório, negando-se a 

participar dessa estrutura que se lhes oferece para contar suas próprias histórias. Os 

protagonistas ocupam simultaneamente esses dois pontos, como numa perseguição, 

pois, por um lado, investiga-se por onde eles já passaram, e, por outro, seguindo em seu 

encalço, diminuindo a distância entre o texto e os fugitivos, perto do final, eles estarem 

a um palmo de distância – pouco antes de sumirem de vista. 

Não sabemos quem realiza essa perseguição, um ―personagem‖ que sequer 

chega a ser configurado, reduzindo-se a uma espécie de dispositivo textual que organiza 

o romance, com o qual o leitor aparece razoavelmente identificado, ainda que, seja 

possível vislumbrar uma distinção, pois esse outro responsável pela fratura do diário de 

García Madero, além do recolhimento e posicionamento dos relatos em determinada 

sequência, em função da progressão dos eventos ao invés da unidade de datas ou de 

entrevistados. Essa fina camada textual é muito semelhante àquela encontrada em Os 

demônios de Dostoievski (2011), no qual uma parte do texto possui um narrador bem 

definido, que acompanha a vida de Stiepan Trofímovitch, escritor e panfletário de certa 

carreira, um tanto romântico e patético, e a sua conexão com os eventos que 

desencadearam a morte do estudante revolucionário Ivan Shatov pelos seus 

companheiros. Entretanto, esse mesmo narrador se ausenta (ou ainda, o que é mais 

estranho, passa a ser tratado como um dos personagens, chamado simplesmente de ―o 

narrador‖) em certos capítulos intercalados, onde se expõe algumas ocorrências que não 
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seriam de seu conhecimento, ou não ao menos no tempo em que decorre sua narração, 

fazendo com que a história seja complementedada e mesmo desviada. Nisso, uma 

silhueta de um outro agente textual, que nunca aparece determinado na narrativa, 

insinua-se e, cujos detalhes e motivações, jamais temos acesso. É quase como se alguém 

se apropriasse dos registros sobre Trofímovitch e o inserisse numa investigação sobre o 

grupo de conspiradores liderados por Nikolai Stavrogin. Essas nuances apontam para 

uma manipulação de materiais textuais que ocorre nos limites entre a narrativa e o livro, 

entre o sujeito da enunciação e o autor, algo não muito diferente daquilo que 

encontramos em Bolaño. 

Verdade é que, no caso de Los detectives salvajes, mais importante que 

determinar esse indivíduo (se é que se trata de um indivíduo) é levar em conta o sistema 

que se arma para acomodar todo esse arquivo. Isso porque apesar da eficácia dessa 

estrutura, de seu caráter não-normativo, que faz questão de deixar a mostra os traços de 

individuação de cada um dos relatos (incluindo entonações, sotaques, regionalismos, 

tiques e outras marcas prosódicas – o trabalho de Bolaño nesse aspecto é meticuloso), 

há, por contraparte, uma certa passividade em cada um deles, um lapso de agência 

devido ao contraste entre a rigidez de seus lugares sociais e a ação ininterrupta de 

Belano e Ulises Lima através do livro. 

Estamos aqui diante de uma estrutura similar, ainda que amplificada, àquela 

encontrada em ―Policías‖. Tal como nesse, há uma marcha rítmica que, à medida que 

passa, é capaz de formar e distribuir espaços – só que, desta vez, de enunciabilidade – 

dando corpo ao texto. Contudo, diferentemente do poema, essa passagem partitiva é 

sentida não como algo invasivo, mas como uma interpelação silenciosa que se coloca 

como condição dessas falas e exposição da multiplicidade de pessoas que ela acolhe. 

Não são esses os procedimentos de legitimação da promessa democrática liberal 

contemporânea, onde a representação da diversidade, a ideia de dar vozes a todos, como 

se cada qual fosse capaz de se auto-representar por ela e nela? Contudo, tal como 

podemos ver nesse entremeio entre o poema e o romance, é no momento em que a 

presença policial se dá fora das nossas vistas (certamente das vistas de nós, como 

leitores – cabe perguntar se isso é válido para aqueles que estão sendo interrogados) que 

sua interpelação se faz sentir como direito. Ou pior: junto com esse estatuto da 

linguagem, a própria existência da polícia passa a ser colocada enquanto direito, e não 

apenas como dispositivo de coerção e controle.  
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Talvez a dimensão mais radical dessa ocorrência se dê na maneira com que a 

suspensão do direito se coloca, ela mesma, sob a forma de uma oferta do direito (e não 

apenas como força a garantir a ordem). Nenhum ato performativo legal exibe melhor 

essa contradição que o velho bordão norte-americano, incessantemente repetido em 

filmes e seriados televisivos, que diz ―Você está preso em nome da lei. Você tem o 

direito de ficar calado. Tudo aquilo que disser poderá e será usado contra você no 

tribunal...‖. Nesse caso, o direito ao silêncio nada mais é que a oferta de convir com a 

interrupção de qualquer possível protesto, já que tudo – qualquer coisa – que disser não 

só poderá, mas será usada contra você no tribunal. Toda a fala, o ato mesmo de falar, 

torna-se evidência de crime (ou um crime por si só), enquanto calar-se, faltar com a 

resistência, aparece como um índice de agenciamento, como reivindicação para ocupar 

o lugar de seu direito. 

Assim, a sombra que paira sobre os livros de Bolaño, especialmente nessa 

configuração singular apresentada em Los detectives salvajes, dá-se como se o direito à 

liberdade de expressão, tal como estruturalmente fornecido pelos nossos estados 

democráticos, fosse apenas um inversão complementar desse modo de interpelação da 

lei, fornecido pelo policial. Algo como: ―Você está falando por causa da lei. Tudo que o 

que disser poderá e será utilizado como de direito próprio. Se não tiver um espaço 

apropriado para tal, o Estado mesmo irá fornecê-lo, como promessa...‖.
158

 Uma 

promessa que, como qualquer promessa, nada mais é que um adiamento infinito – só 

que, ao invés de um por-vir messiânico ou de justiça, que nunca pode vir a ser por 

completo, pois está aberta a sua própria contingência, tal postergação indefinida torna-

se instrumento mesmo de autoimunidade e controle.  

Se, como dizia Avelar (2003, p.74), a ditadura já era a verdadeira transição para 

a democracia, então a atual democracia nada mais é que a transição indefinida, de si 

para si. Por isso mesmo, tal direito à possibilidade de dizer qualquer coisa está, ao 

mesmo tempo, posto e suspenso. É desse modo que decisões de censura e violência se 

                                                           
158

 Aqui cabe voltar às razões que levaram à dissolução da seção ―Detectives‖ após a primeira edição de 

Los perros románticos. Poderíamos imaginar que, tal como o jogo realizado por Nicanor Parra em 

Poemas y antipoemas, no qual não podemos diagnosticar em qual categoria cada um dos textos ali 

encontrados se encaixa (não podemos levantar uma categoria estrutural que nos permita diferenciar os 

poemas dos antipoemas), em La universidad desconocida qualquer poema possui uma dimensão policial, 

alojado na possibilidade, no direito, de sua própria enunciação. Do mesmo modo, podemos entender a 

expansão da literatura como forma de mediação de todas as relações sociais nos romances de Bolaño, isto 

é, como um modo de indicar que esse problema da liberdade de expressão e do direito (entre outros) que 

parece se localizar tão especificamente nesse campo está, na verdade, afetando a dimensão do comum da 

linguagem.  
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justificam nessa situação discursiva: menos em termos de abuso, excesso, dano aos 

valores comunitários ou ofensa às instituições sociais, e mais como contensão de um 

discurso que põe em risco a garantia das possibilidades de fala. Num sistema baseado na 

promessa simultânea de segurança e de liberalismo, de garantia e autonomia, tomando-

as como intrinsecamente vinculadas, co-determinados e co-dependentes, toda a 

liberdade só pode ser condicional. 

É nesse sentido que devemos entender como as políticas estéticas de Carlos 

Wieder e Lacroix aparecem como precursoras da estética política da linguagem na 

democracia em e para Bolaño. Há uma paulatina horizontalização da associação 

conciliadora entre liberdade discursiva e segurança enunciativa, desde aquilo que 

aparecia como projeto de autonomia das artes para esses dois infames. Se as ações de 

Wieder eram de uma verticalidade afunilante, indo dos espetáculos aéreos de massa (ou 

que assim se pretendiam) até as profundezas privativas de um quarto obscuro onde 

poderiam entrar apenas alguns seletos, da mensagem política pública até o registro 

privado do desejo obsceno que as alimentava, os cenários de Los detectives salvajes e 

2666 parecem desenvolver uma aproximação média entre esses extremos 

complementares. 

 Em Estrella distante, havia uma linha reta e incidente, na qual se buscava 

transformar atos de linguagem em performativos perfeitos, reiteradamente, exibindo sua 

liberdade através de ações perversas no campo da literatura, para assegurar a posição 

soberana do artista em relação à linguagem. Já nos dois outros romances, trata-se de 

uma planificação extensiva desses pontos, encurtando suas distâncias. 

Se os atos performativos autoritários querem-se dotados da capacidade de 

realização pura de qualquer ordem, necessitando demonstrar violentamente a posição 

soberana como condição suficiente e ilimitada, nesse novo cenário distribui-se 

promessas de liberdade e segurança para todos, não tanto sob a normalidade prescritiva 

jurisprudente, mas por tornar o direito como foco do desejo político. Há, portanto, uma 

inversão: ao invés da suspensão contínua e perversa da lei, na lei, como modelo de 

liberdade obscena, temos um direito que busca prescrever a si mesmo como condição 

não de ordem normativa, mas de liberalidade, equidade e asseguramento. Tudo pode ser 

dito, porque não há condição que falte ao direito, que ele não ponha ou prometa, 

ficcionalizando o estatuto da linguagem e da política.  
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No extremo, podemos dizer, para utilizar os termos de John Austin (1962), é 

como se nessa configuração democrática consensual, nesse regime que se quer como 

dotado e doador de ―liberdade de expressão‖ ou ―representação da diversidade‖, mesmo 

o mais feliz ato performativo de linguagem escondesse uma infelicidade extrema, pois 

sua consumação apenas reitera a legitimidades das condições previamente oferecidas 

para sua enunciação (inclusive, quando é condenada, por ferir o estado de liberdade 

posto).  

Não nos esqueçamos aqui que a ponte da passagem entre o projeto de Wieder e a 

grade democrática de Los detectives salvajes é a de um processo que transformou um 

trauma histórico em um acidente destrutivo de e na linguagem: naquela traição do 

processo de justiça do testemunho e da confissão, tal como vimos em Nocturno de Chile 

e no conto ―Detectives‖ (e, poderíamos mesmo acrescentar, em Amuleto). Ao converter 

a exposição pública de atos de terror como garantia de retratação (da história, das 

instituições, dos agentes de violência) e, ao mesmo tempo, de reparação (das vítimas, da 

comunidade em geral), as marcas de sofrimento – visíveis e latentes –, de luto e 

melancolia, sofrem a possibilidade de serem revertidas numa apatia generalizada. 

Assim, tal como nos pacientes de Catherine Malabou, surge outra possibilidade de 

lesão, na qual a vida (ou, no nosso caso, a linguagem) prolonga-se, com todas as suas 

qualidades e operações em pleno funcionamento, longe de qualquer sinal de dor (a não 

ser pela ausência de dor), lá onde todos os gestos permanecem neutralizados, encerrados 

num quarto sem paredes, onde o externo e o interno se tornam indistinguíveis, porque, 

juntos, formam um lugar de onde a fuga é impossível, e as transformações ocorrem sem 

sair do lugar (MALABOU, 2014, p. 19). 

Sintomaticamente, encontramos na organização investigativa de Los detectives 

salvajes algo similar a essa economia de linguagem ―pós-traumática‖, neutralizadora: 

aquilo que se mostra como abertura, como multiplicidade, abre e fecha-se no discurso 

privado, no gênero escritural equivalente ao quarto. Inversamente, contudo, é na parte 

de maior exposição discursiva, que a imobilidade se fará sentir – e, por contraste, é no 

diário de García Madero que os esforços para sair do lugar próprio serão sentidos, até o 

ponto em que esse abandona o seu diário.
159

 Lembremos que a interpelação policial para 

                                                           
159

 Não que cada personagem, um a um, possa ser qualificado como ―sujeito pós-traumático‖ tal como 

coloca Malabou ou Zizek. É a organização social do discurso proposta pelo dispositivo investigativo que 

parece se colocar dessa maneira, fazendo com que a forma de distribuição da linguagem encarne, ela 

mesma, um estado de ―pós-trauma‖. Como já dissemos antes (cf. Capitulo I), os danos causados pela 
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a produção do discurso não é exclusiva da seção dedicada a coletar os relatos: em 

diversos momentos, García Madero descreve como atualiza seu diário sob os olhos de 

policiais, ou, ao menos, assim o crê (por exemplo, DS, p.15 e p. 20). E quando o 

proxeneta Alberto e seus amigos policiais passam a persegui-lo por causa de Lupe, 

fazendo um cerco (ou assim se imaginava) à casa da família Font, essa sensação de 

vigia sobre si passa a ser contínua, principalmente em ―Los desiertos de Sonora‖. 

Assim, as noções de público e privado, interior e exterior, movessem-se como bases 

deslizantes, como divisórias que compõe aquilo que é propriedade e apropriado a cada 

lugar, pelos quais a policia não só pode passar, mas que, pela sua passagem, compõe-

nos.
160

 

Logo veremos que a falta de agenciamento, em plena posição destacada que 

ocupam os sujeitos da enunciação, coloca-se na maior parte das entrevistas da segunda 

parte de Los detectives salvajes. 

Outra importante dimensão dessa diversidade partitiva do direito policial se 

coloca pela ideia de que essas vozes são próprias, apropriadas a cada um de seus 

falantes, de direito e pelo direito. Como se, em sua somatória, um a um, compusessem 

um retrato de um território textual em que poetas, loucos, homossexuais, advogados, 

acadêmicos, pescadores, comunistas, neonazis, enfermeiras, secretárias, indígenas, 

vindos das mais diversas classes, nas mais diversas partes do mundo – todos – têm um 

lugar próprio para si, uma voz representativa, dentro da configuração do consenso, e não 

do comum.  

Ora, nesse ponto é relevante apontar que essa exposição de vozes não só tem seu 

lugar baixo a interpelação da polícia, como, enquanto discurso, essa interpelação se 

confunde com o próprio texto literário. Isso parece confirmar, em Bolaño, que toda a 

                                                                                                                                                                          
lesão e o modo como se apresenta o processo de ―tratamento‖ – isto é, entre o trauma e o espaço 

oferecido de enunciação oferecido para sua ―cura‖ pela fala – muitas vezes se colocam de forma 

indistinta, retroalimentando-se em uma nova configuração violenta.   
160

 É o arquiteto Joaquín Font, pai das poetisas Angélica e María Font, Talvez por isso seja um entusiasta 

dos real-visceralistas, dando-lhes dinheiro, diagramando a revista de Ulises Lima, a Lee Harvey Oswald, 

ao custo mesmo de sua reputação e  recebendo-os em seu lar – ainda que seja pela fuga desse lugar que a 

verdadeira ação do grupo se inicia. Esse vislumbre entre transformar a sua casa num ponto de discussão 

de poesia e políticas radicais, mas, ao mesmo tempo, de proteção para suas filhas (das quais queria 

conservar a ―inocência‖) é que o leva aos ataques de raiva e frustração. Posteriormente, isso será 

justificativa à internação clínica – num manicômio chamado, ironicamente, de La Fortaleza, isto é, que se 

apresenta como construção para proteção dos que nela se encontram. Como já dissemos antes, eis aqui a 

prisão como direito, como oferta de segurança de si mesmo. Diga-se de passagem, Quim parece ser uma 

espécie de resquício dos projetos modernos e vanguardistas que buscavam retrabalhar a função social da 

casa – projetos que acabaram muitas vezes transformando-as em espaços fantasmais e opressivos, como 

acontece com sua própria casa, ao sair do hospício (DS, p. 378-379). 
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tentativa de exposição pura do discurso, principalmente artístico, ou se inclina à fala 

autoritária, querendo imprimir sua presença como auto-suficiente através da força, ou à 

subscrição das condições ofertadas previamente à linguagem. Neste caso, vislumbra-se 

aqui esse triplo valor democrático conjugado – segurança, liberdade e multiplicidade – 

que toma o campo das artes como exemplo ideal e justificado da ―liberdade de 

expressão‖ que dispõe no seu interior.
161

 

Aqui podemos voltar ao poema ―Policías‖, já que é nessa chave que podemos 

ler, de modo menos evidente, os versos sobre o bar Jerusalém: os negros não estão 

sendo simplesmente ―expulsos‖ de lá, mas ―realocados‖, para usar a terminologia 

eufemística corrente. Poderíamos inclusive imaginar uma variante, em que judeus 

fossem expulsos do bar Brooklyn: a atribuição de um lugar-comum como atestação do 

direito torna-se o aspecto mais visível da segregação social encenada como 

reivindicação de partes para cada parte – a ideia de que uma sociedade pode conviver 

em suas diferenças internas, ofertando a cada um o seu lugar apropriado, de direito. 

Assim, impõe-se a noção de ―comunidade‖ como agregação pela tolerância cínica, 

neutralizando assim projetos de viver-junto e de justiça, porque já o coloca como posto, 

realizando-os sem o realizar, impedindo que outros venham re-propor outro modo de 

pensar o comum sob o risco de ferir esse estado de equidade. Ela ganha um nível ainda 

mais violento, quando esses diversos grupos marginais – índios, negros, homossexuais, 

etc. – são tomados enquanto (possíveis) ―sujeitos do direito‖, sem, no entanto, 

corresponder a uma força de desentendimento, isto é, por um reconhecimento que 

nenhum juízo posto pode suportar – isto é, por justiça. Como se nenhuma luta política 

pudesse ser senão no direito e pelo direito liberal.  

Ora, não é esse estado do consensual da partilha do sensível que Jacques 

Rancière em O desentendimento chama precisamente de ―policial‖? Uma sociedade que 

é contada como a soma de suas partes: indivíduos, instituições, governos, de 1+1+1+..., 

onde o direito é o direito de si, à própria existência, difundido a tal ponto que ―todo 

mundo está incluído de antemão, cada indivíduo é célula e imagem da comunidade das 

                                                           
161 Não admira que o prêmio Nobel desempenhe um papel tão importante no imaginário de Bolaño: não 

só pela legitimidade praticamente irrestrita que traz para seu ganhador, mas por se configurar de forma 

bastante próxima aos valores democráticos e liberais pregados pelos direitos humanos: desde a década de 

1970, laureados como Aleksandr Soljenistin, José Saramago, Orhan Pamuk, Mario Vargas Llosa ou o 

próprio J. M. Coetzee não se tornaram ícones da representação desse sistema (da capacidade desse 

sistema ser representativo de vários grupos, ser um sistema mundial e multicultural), independentemente 

de seus valores estarem ou não associados diretamente a ele?     
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opiniões de iguais às partes, dos problemas redutíveis às carências e dos direitos 

idênticos às energias‖ (RANCIÈRE, 1996, p. 117).  

Desse modo, a injustiça é encarada apenas como falta que necessita ser suprida, 

e não como demonstração necessária de que é preciso reformular as formas de 

existência ou o modo de partilhar o sensível. Assim cada gesto perlocutório, cada ato de 

fala ou linguagem, é imediatamente arquivado como um perfomativo feliz da instância 

de legalidade, do direito de expressão e da exibição de multiplicidade calculável.
162

  

Ao contrário do que se possa imaginar, parece ser essa imposição mesma da 

posição liberal e tolerante que fornece o estrado para um novo tipo de racismo e 

violência. Nenhuma passagem pode ser mais evidente que aquela em que os literatos, 

cujos conhecimentos culturais da cidade de Londres e as fantasias de relações amorosas 

não cansam de declarar, vem-se ofendidos por um taxista paquistanês, que exibe seu 

desprezo por tudo isso. O gozo da sexualidade liberal, sua realização, dá-se pela 

brutalidade contra aquele que acaba sendo apropriado como representante de tudo 

aquilo que contraria seu cosmopolitismo (insultam-no em inglês, a despeito de serem 

espanhóis, franceses ou alemães), a liberdade de expressão literária (a menção a Salman 

Rushdie é extremamente significativa aqui) e o laicismo ilustrado. Algo que expõe 

perfeitamente aquilo que Žižek (2006) chama de ―tolerância repressiva‖ e Rancière da 

―passagem do um-a-mais para o um-por-demais‖ (1996, p. 119).  

 

Algo que llevó a Espinoza a decir que el taxista, sin proponérselo, coño, 

claro, había citado a Borges, que una vez comparó Londres con un laberinto. 

A lo que Norton replicó que mucho antes que Borges Dickens y Stevenson se 

habían referido a Londres utilizando ese tropo. Cosa que, por lo visto, el 

taxista no estaba dispuesto a tolerar, pues acto seguido dijo que él, un 

                                                           
162

 Por isso mesmo, não se trata de desprezar a conquista de direitos por grupos políticos específicos, 

como mulheres, indígenas, homossexuais, trabalhadores etc., porque esses são indícios e consequências 

laterais de uma transformação das relações sociais. Isso tanto é verdade que nenhuma política digna desse 

nome termina por aí. Prova disso é que, a despeito de todas as conquistas jurídicas de tais grupos, eles 

prosseguem e se expandem. Assim, a política afeta o comum, pressupõe o comum e a igualdade que não 

estão postos, enquanto o direito impõe a equidade como condição da lei, pressupõe a mesmice de todos. 

Pelo direito, só o direito pode ser reivindicado, enquanto a lei é reiterada (não é essa a lei das leis?), e não 

a justiça. Além disso, direitos nunca são garantia de direito, mas apenas promessas de garantia – porque 

esse, por direito, sempre pode ser suspenso, seja pelo estado de exceção, seja por outros mecanismos 

intra-jurídicos ou ainda para-jurídicos. No fundo, a dimensão política desses movimentos vem como a 

feminização, a indigenização, a animalização, o enlouquecimento, não só do direito, mas da formas de 

existir, daquilo que emerge (e não que está posto) como o ―comum‖, e não como mera exigência em torno 

de uma ―falta‖ – daquilo que lhes falta para tornarem-se sujeitos apropriados ao direito. Assim, nenhuma 

justiça pode ocorrer com base numa categoria de equidade prévia ou numa zona depositária de textos tida 

como de livre circulação e acesso – nem o direito pelo humano, nem a linguagem pela literatura. 
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paquistaní, podía no conocer a ese mentado Borges, y que también podía no 

haber leído nunca a esos mentados señores Dickens y Stevenson, y que 

incluso tal vez aún no conocía lo suficientemente bien Londres y sus calles y 

que por esa razón la había comparado con un laberinto, pero que, por contra, 

sabía muy bien lo que era la decencia y la dignidad y que, por lo que había 

escuchado, la mujer aquí presente, es decir Norton, carecía de decencia y de 

dignidad, y que en su país eso tenía un nombre, el mismo que se le daba en 

Londres, qué casualidad, y que ese nombre era el de puta, aunque también era 

lícito utilizar el nombre de perra o zorra o cerda, y que los señores aquí 

presentes, señores que no eran ingleses a juzgar por su acento, también tenían 

un nombre en su país y ese nombre era el de chulos o macarras o macrós o 

cafiches. 

Discurso que, dicho sea sin exagerar, pilló por sorpresa a los 

archimboldianos, los cuales tardaron en reaccionar, digamos que los 

improperios del taxista fueron soltados en Geraldine Street y que ellos 

pudieron articular palabra en Saint George‘s Road. Y las palabras que 

pudieron articular fueron: detenga de inmediato el taxi que nos bajamos. O 

bien: detenga su asqueroso vehículo que nosotros preferimos apearnos. Cosa 

que el paquistaní hizo sin demora, accionando, al tiempo que aparcaba, el 

taxímetro, y anunciando a sus clientes lo que éstos le adeudaban. Acto 

consumado o última escena o último saludo que Norton y Pelletier, tal vez 

aún paralizados por la injuriosa sorpresa, no consideraron anormal, pero que 

rebalsó, y con creces, el vaso de la paciencia de Espinoza, el cual, al tiempo 

que bajaba, abrió la puerta delantera del taxi y extrajo violentamente de éste a 

su conductor, quien no esperaba una reacción así de un caballero tan bien 

vestido. Menos aún esperaba la lluvia de patadas ibéricas que empezó a 

caerle encima, patadas que primero sólo le daba Espinoza, pero que luego, 

tras cansarse éste, le propinó Pelletier, pese a los gritos de Norton que 

intentaba disuadirlos, las palabras de Norton que decía que con violencia no 

se arreglaba nada, que, por el contrario, este paquistaní después de la paliza 

iba a odiar aún más a los ingleses, algo que por lo visto traía sin cuidado a 

Pelletier, que no era inglés, menos aún a Espinoza, los cuales, sin embargo, al 

tiempo que pateaban el cuerpo del paquistaní, lo insultaban en inglés, sin 

importarles en lo más mínimo que el asiático estuviera caído, hecho un ovillo 

en el suelo, patada va y patada viene, métete el islam por el culo, allí es 

donde debe estar, esta patada es por Salman Rushdie (un autor que ambos, 

por otra parte, consideraban más bien malo, pero cuya mención les pareció 

pertinente), esta patada es de parte de las feministas de París (parad de una 

puta vez, les gritaba Norton), esta patada es de parte de las feministas de 

Nueva York (lo vais a matar, les gritaba Norton), esta patada es de parte del 

fantasma de Valerie Solanas, hijo de mala madre, y así, hasta dejarlo 

inconsciente y sangrando por todos los orificios de la cabeza, menos por los 

ojos.  

Cuando cesaron de patearlo permanecieron unos segundos sumidos en la 

quietud más extraña de sus vidas. Era como si, por fin, hubieran hecho el 

ménage à trois con el que tanto habían fantaseado (2666, p. 102-103) 

 

O desnivelamento existente entre o sujeito da enunciação e sua capacidade de 

atuação e agência fica claro ao longo de todo o livro, principalmente quando comparado 

aos dois protagonistas. Note-se como a maioria significativa dos depoimentos – e, 

especialmente, dos ex-real-visceralistas – encerra-se com um resumo da atual situação 

social ocupada pela testemunha em questão: como cada um abandonou a vida que 

levava para então tornarem-se respeitáveis pais de família (Felipe Müller), políticos 
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(Moctezuma Rodríguez), escritores oficiais (todos aqueles que participam da Feria del 

Libro em Madrid), advogados, retornando para casa, após longos períodos em um 

manicômio (Joaquín Font), críticos (Jacinto Requena), etc. – além dos que não 

resistiram, como Ernesto San Epifanio (ainda que, não nos esqueçamos, o morto 

também ocupa um lugar social próprio). Inclusive, a última entrada registrada, levando 

em consideração a data (dezembro de 1996),
163

 aquela que finaliza o processo de 

inquérito sobre o real-visceralismo, também se refere ao encontro desse com seu lugar 

apropriado: a pesquisa acadêmica, realizada por um estudante da Universidad de 

Pachuca, no México, chamado Ernesto García Grajales, que se identifica humildemente 

como o ―único a se interessar por esse tema‖ (DS, p. 550). Seu relato consistirá 

basicamente em descriminar o fim de cada um de seus representantes – com exceção de 

Belano, cujo destino desconhece, e de García Madero, que assegura nunca ter 

pertencido ao grupo (DS, p. 551).  

Podemos interpretar esses finais de relato (e o final de todas essas procuras por 

relatos) como mero fechamento narrativo, mas também como fim mesmo da 

investigação, como sua finalidade não-declarada. No momento em que se confessa o 

lugar que se ocupa como próprio, o caso perde o interesse e é dado como encerrado 

(ainda que o fio do relato seja a procura de Ulises Lima e Belano, e a procura desses por 

Cesárea, não podemos descartar que a possibilidade de que os narradores também estão 

sofrendo uma investigação). Desse modo, no instante em que passam a simplesmente 

ser – em contraposição a trabalhar, ao exílio tal como colocado no ensaio que leva esse 

nome em Entre paréntesis (p.56) –, assumindo seu espaço ontológico como a posição 

oferecida na estrutura social, esses personagens deixam a condição de casos de polícia. 

Como se com isso, com a demonstração de que suas existências estão garantidas, eles já 

não oferecessem ameaça. 

                                                           
163  Também é em 1996 que Bolaño submete o projeto do romance ao processo de avaliação para bolsa 

Guggenheim, que lhe é recusada no ano seguinte. O formulário dessa proposta foi publicado por Jorge 

Herralde no livro Para Bolaño (2005). Esse encontro do presente da enunciação da narrativa como o da 

publicação do livro, que Bolaño emprega quase que invariavamente, abre em Los detectives salvajes uma 

sobreposição entre a estrutura policial e a investigação acadêmica – que, inevitavelmente, consiste em 

atribuir lugares próprios e apropriados aos textos no campo literário. Já em 2666, o texto será iniciado na 

tentativa mesma de constituir esse processo, de localizar Archimboldi em ―La parte de los críticos‖ – 

enquanto Belano busca desaparecer no horizonte, como veremos a frente. É nesse ponto que a 

investigação desta pesquisa não pode se ver se não contra si mesma, contra seu lugar. Por nosso objetivo, 

mais declarodo do que cumprido (não poderia se realizar totalmente) está em lançar um olhar para aquilo 

que não pode contemplar sem colocar-se em questão, sem pôr-se a prova: esse outro da literatura, esse 

outra da teoria literária. Isto é, aquilo que se especula e não que se investiga, inqueri-se.  
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Posto dessa forma, o recurso incessante ao direito – lá onde ele dirige repartições 

entre o natural e o cultural, lá onde passa a garantir aquilo mesmo que diz possuirmos 

de antemão, tal como a linguagem – postulado e propagado como fundamento da 

segurança, da liberdade e da multiplicidade, instaura um estado policial em que as 

promessas de que ―tudo pode ser dito‖ e ―cada parte está ou pode estar representada‖ 

converte-se em sinal de comunhão fática (BENVENISTE, 2006, p.89), uma 

comunidade formada, como anuncia a conclusão do poema ―Policías‖, por ―braços 

imobilizados em indicações/ que já nada mais irão quer dizer‖ (UD, p. 336). Uma 

comunidade sem partes, cuja forma de relação entre as partes é desmotivada, meramente 

consensual, já que os únicos gestos possíveis são aqueles que nada mais querem dizer, 

sinalizando apenas a sua dívida com as condições de sua realização. Um estado onde a 

fala só anuncia sua possibilidade, só diz que pode ser dita – reduzindo a linguagem a 

sua função fática. Um tipo de censura que se constitui como permissão completa ao 

dizer, onde todo o dizer (e os sujeitos do dizer) tem sua condição apropriada.  

Esse cenário que se desenrola concomitantemente com a progressão da 

democracia pelo mundo em Los detectives salvajes faz com que a policia se infiltre na 

enunciabilidade do mesmo modo como os guardas da poesia de Bolaño entravam no 

poema, distribuindo lugares – inclusive para o próprio poema. Essa situação é mais sutil 

do que aquela descrita como uma linguagem instrumentalizada, puramente 

comunicativa. Por isso mesmo, o modelo clássico do sujeito, de uma exteriorização da 

voz em tentativa de adequação a um logos, é menos importante nesse sistema que a pura 

proliferação da possibilidade do dizer e do escrever (ou mesmo do se calar – enquanto 

direito à privacidade) enquanto aspecto de legitimação do sistema. 

Tudo isso está em contraposição máxima com aquilo que se anuncia como o 

projeto real-visceralista: como aquilo que não sabe o que é. Algo que será um topos do 

livro e cujo melhor exemplo reside exatamente nas suas primeiras linhas: 

 

2 de noviembre  

He sido cordialmente invitado a formar parte del realismo visceral. Por 

supuesto, he aceptado. No hubo ceremonia de iniciación. Mejor así.  

 

3 de noviembre  

No sé muy bien en qué consiste el realismo visceral. (DS, p. 13) 

 

Eis o aceite de um convite aberto a qualquer um, sem que dele resulte um 

conhecimento, nem uma condição determinada (é significativa a falta de um batismo, 
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pois não se trata de uma ordem secreta). Ao fim das mais de 600 páginas, continuamos 

a não saber muito bem no que consiste o realismo visceral, a não tê-lo posto. Isto resulta 

numa espécie de performativo sem condição, feliz por não estar realizado, por fracassar 

na atestação-declaração-realização daquilo que anuncia. Isto é, busca-se diferir do 

―regime em que as partes já estão dadas, sua comunidade já está constituída e o cálculo 

de sua palavra idêntica à sua perfomance linguística‖ (RANCIÉRE, 1996, 105).  

Essas contradições se cruzam de modo especialmente vivaz no balanço que faz 

um dos mais importantes entrevistados, Amadeo Salvatierra, pondo outro fim a todos os 

relatos, dessa vez segundo a ordem linear tomada para a seção central do livro. Ao 

descrever o fim dos estridentistas, cria uma espécie de ressonância, que faz valer sua 

reflexão igualmente aos real-visceralistas:  

 

Todos la olvidaron, menos yo, muchachos, les dije, ahora que estamos viejos 

y que ya no tenemos remedio tal vez alguno se acuerde de ella, pero entonces 

todos la olvidaron y luego se fueron olvidando a sí mismos, que es lo que 

pasa cuando uno olvida a los amigos. Menos yo. O eso me parece ahora. Yo 

guardé su revista y guardé su recuerdo. Mi vida, posiblemente, daba para eso. 

Como tantos mexicanos, yo también abandoné la poesía. Como tantos miles 

de mexicanos, yo también le di la espalda a la poesía. Como tantos cientos de 

miles de mexicanos, yo también, llegado el momento, dejé de escribir y de 

leer poesía. A partir de entonces mi vida discurrió por los cauces más grises 

que uno pueda imaginarse. Hice de todo, hice lo que pude. Un día me vi 

escribiendo cartas, papeles incomprensibles bajo los portales de la plaza 

Santo Domingo. Era una chamba como cualquier otra, al menos no peor que 

muchas que había tenido, pero no tardé en darme cuenta que aquí me iba a 

quedar por mucho tiempo, atado a mi máquina de escribir, a mi pluma y a 

mis hojas blancas. No es un mal trabajo. A veces hasta me río. Escribo cartas 

de amor lo mismo que petitorios, instancias para los juzgados, reclamaciones 

pecuniarias, súplicas que los desesperados mandan a las cárceles de la 

República. Y me da tiempo para platicar con los colegas, escribanos bragados 

como yo, una especie que se extingue, o para leer las últimas maravillas de 

nuestra literatura. La poesía mexicana no tiene remedio: el otro día leí que un 

poeta de los más fínos creía que el Pensil Florido era un lápiz coloreado y no 

un jardín o un parque, incluso un oasis, lleno de flores. Pensil también quiere 

decir pendiente, colgante, suspendido. ¿Eso ustedes lo sabían, muchachos, les 

dije, lo sabían o he metido la pata? Y los muchachos se miraron y dijeron que 

sí, pero con un gesto que también hubiera podido significar que no. De 

Cesárea no tuve ninguna noticia. (DS, p. 551-552) 

 

 

Aí descreve uma vida pendente, suspensa, arquivada, resignada, mas que, 

contudo, está voltada a ganhar certa motivação por aqueles que a atravessam, por 

aqueles que, de certo modo, levam-na junto de si em seu movimento constante, mesmo 

que o sujeito ao qual se lhe atribui não partilhe essa viagem. Diferente ou mais 

consciente que os demais, mantém, em sua resignação, uma vontade de dedicar-se a não 



303 

 

esquecer a passagem e a fuga de Cesárea Tinajero, sabendo que ela ainda será capaz de 

impulsionar outras partidas, outros fluxos, outras formas de viver. Ele não só abre e 

fecha as entrevistas, como também é aquele a quem os real-visceralistas recorrem, 

dando-lhes menos uma direção que uma propulsão – menos um mapa que uma pista de 

lançamento, sob a forma de um poema, de um ritmo, de um coração, de uma memória, 

de um projeto de risco (e não simplesmente arriscado). É nesse fim dado pela estrutura 

policial que começa a se vislumbrar uma subversão, já que, no fundo, o papel de 

Savatierra é o de oferecer uma deriva. 

De fato, se há um ritmo de marcha, de propriedade e direito, ele não é o único a 

dar o tom aqui, ainda que ofereça a estrutura mais visível do livro. Existem sons 

correndo ao fundo, outros detetives que, abandonando o caminho do inquérito, partem 

para uma investigação contínua dos modos de vida, de como sobreviver em fuga 

constante, tentando estabelecer vínculos levando em conta não lugares, mas relações de 

velocidade e deriva, pelas conjunções de indivíduos, cenários, narrativas, objetos e 

linguagens que não se acumulam, mas sim se articulam no percurso de longas 

distâncias, em multiplicidades incalculáveis. Esse outro tipo de investigação, tal como o 

poema de Cesárea, é ―sem mistério‖ (DS, p. 398). Isto é, não se prende à revelação de 

um crime e de quem o cometeu – lembremos que é a linearidade policial do livro que 

transforma o paradeiro da poetisa em segredo, algo que será imediatamente frustrado 

pelos protagonistas, fazendo com que a revelação do paradeiro da vítima (Cesárea) 

coincida com o relato de seu próprio assassinato. Esses outros detetives, surgidos no 

instante mesmo em que deixam de sê-lo, passando de perseguidores investigativos 

(desejosos por uma origem, pela decifração de um enigma, por uma precursora, por um 

fora) para fugitivos especuladores, guiando-se não mais por destinos pré-estabelecidos, 

mas por vetores – necessidade de estabelecer distâncias, velocidades, lá onde só existe 

divisões e imobilidades –, produzindo pelo movimento de escapada um ritmo contrário, 

em atrito, como aquele oferecido pela estrutura policial do direito.
164

  

 É a partir daí que se anuncia um vislumbre de agência, no qual é possível 

imaginar uma força constitutiva que excede a constituição de ―sujeitos‖ da linguagem 

                                                           
164

 Ou seja, não se trata de assumir o lugar fora da lei ou à margem da lei como garantia de um saber 

manipulador dos signos, de uma posição discursiva e enunciativa privilegiada para opor-se aquilo que se 

encara como forças hegemônicas, mas de entender, no processo constante de pôr-se à prova, uma 

atividade de investigação que não visa um desvelamento, mas a construção de percursos e a proliferação 

de relações entre sujeitos, lugares, espaços, não por enumerações, mas pela produção de laços, de 

constantes modificações de perspectivas pela incessante mudança de posições.  
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como indivíduos ou grupos dotados de lugares próprios, de propriedades. Ou ainda uma 

linguagem cujo único objetivo é dizer-se, faticamente, tal qual um vida que busca 

apenas sobreviver. Ambas, linguagem e vida que, sagradas e protegidas, reduzem-se a 

perdurar, neutralizadas, destituídas de força. 

Ou seja, a posição de sujeito do enunciado em Los detectives salvajes só é 

verdadeira do ponto de vista policial: isso só se dá se encararmos Belano e Ulises Lima 

como simples disparadores do aparato detetivesco que interroga a todos no livro. Mas 

eles extravasam essa dimensão. Eles são, ao mesmo tempo, o objeto de atenção de todas 

as vozes que compõe o livro, e a força que arrasta atrás de si toda a narrativa. Isto é, 

para além de tópico de inquérito, Belano converte-se, junto ao seu parceiro Ulises Lima, 

em agente de convocação, que busca continuamente elidir as possibilidades de ser 

capturado por um lugar próprio. 

Devemos então lembrar que Belano e Ulises Lima não são os únicos 

desaparecidos onipresentes: a poesia produzida pelo grupo de real-visceralistas também 

se põe como ausência que transborda o livro. A necessidade de descrever a situação 

desde a qual se produz os poemas em Los detectives salvajes – não só pelo modo como 

vivem poetas e artistas, mas também editores, secretários, leitores, acadêmicos e 

tradutores, descrevendo a maneira como textos são debatidos, lidos, apropriados e 

perdidos – atinge um tal grau que faz com que eles apareçam apenas às nossas costas, 

desaparecendo no retrovisor, por assim dizer. Como, no momento em que esperávamos 

atravessar a poesia, já tivéssemos passado por ela. Quando menos esperamos, já 

estamos correndo em direção contrária a ela. Nos termos de Ulises Lima, os real-

visceralistas caminham de trás para frente: ―De espaldas, mirando un punto pero 

alejándonos de él, en línea recta hacia lo desconocido‖ (DS, p.17). Portanto, o 

progressivo afastamento da poesia – e mesmo da prática literária – é constitutivo do 

projeto desse grupo. Isso não significa que ela seja deixada para trás, abandonada, nem 

que ela se localiza num puro passado – mas sim que se estabelece uma íntima relação 

com ela pela e nas construções em longas escalas, cada vez maiores. Por isso, a ―linha 

reta‖ de Ulises Lima não será de forma alguma linear. Como sabemos, nenhuma 

percurso com proporções verdadeiramente extensas – digamos, astronômicas – são de 

fato ―retas‖. Do mesmo modo, as maiores velocidades conhecidas são atingidas por 

aquilo que toma a forma de ondas. 
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Nessa tentativa de estabelecer um contraponto a essa estrutura divisória-

agregadora, destaca-se como reminiscência dessa poesia fora de nossas vistas um 

elemento formal importante: o ritmo. Ou a amplificação das variações dos ritmos, para 

além da rádio da polícia, da estação na qual se imagina captar uma exposição pura e 

transparente das vozes e dos silêncios, sob a forma de um interrogatório sutil ou de um 

campo discursivo no qual tudo pode ser dito. Ritmos compostos não só como 

repetições, mas também como fluidez. Não a da persistência das equalidades, nem 

mesmo sob a imagem de heterogenias niveladas e exaustivas (as ―enumerações 

caóticas‖ de Pablo Neruda, por exemplo), mas dos encontros e desencontros, linhas de 

contato que, no entanto, não negam a dispersão, fazendo-as marcas de compassos e 

contratempos.  

Essa comunidade pressentida por Bolaño só é possível, paradoxalmente, no 

exílio constante, tal como o autor entende esse termo: não no sentido de um outro 

território, mas no esforço permanente de abandonar os lugares próprios que vão se 

oferecendo, seja (n)o lar, (n)a terra-natal, (n)a infância, ―sua‖ língua, ―sua‖ biblioteca e, 

inclusive, a si mesmo (―Exilios‖, EP). O percurso que vemos delineado não é a 

transmissão de um conteúdo ou de um legado, sinalizando a necessidade de recuperar a 

comunhão de poetas que um dia se chamaram real-visceralistas ou, ainda, estridentistas. 

Isso seria reincidir numa comunidade de seletos, num lugar próprio para escritores e 

artistas que o direito já oferece (e, como já vimos, inclusive financia).
165

 Não se trata de 

rearmar uma sociedade gangsteril, pronta para fazer da literatura e sua autonomia um 

imperativo de liberdade enunciativa, segurança discursiva e – dando-lhes um ponto 

adicional – para a multiplicidade social-cultural, deixando transparecer as mais diversas 

manifestações da linguagem, registrando-as e protegendo-as como exemplares. Mas de 

transformar os acidentes e as fatalidades do caminho em parte de uma canção – não é 

isso afinal que entrevemos em Amuleto?  

 

Así pues los muchachos fantasmas cruzaron el valle y se despeñaron en el 

abismo. Un tránsito breve. Y su canto fantasma o el eco de su canto 

fantasma, que es como decir el eco de la nada, siguió marchando al mismo 

                                                           
165 Além dos inúmeros exemplos encontrados na própria obra de Bolaño, esse conjunto de poetas 

transformados com o tempo em sociedade de poder não pode ser entrevisto no próprio projeto de Mónica 

Maristain em El hijo de mister playa? Não é como se alguém tivesse partido em viagem em busca dos 

―verdadeiros real-visceralistas de Los detectives salvajes‖ e tivesse saído debaixo do braço, absolutamente 

satisfeita, com um bom número de páginas que mais parecem saídas de um La literatura nazi en 

América? 
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paso que ellos, que era el paso del valor y de la generosidad, en mis oídos. 

Una canción apenas audible, un canto de guerra y de amor, porque los niños 

sin duda se dirigían hacia la guerra pero lo hacían recordando las actitudes 

teatrales y soberanas del amor. 

¿Pero qué clase de amor pudieron conocer ellos?, pensé cuando el valle se 

quedó vacío y sólo su canto seguía resonando en mis oídos. El amor de sus 

padres, el amor de sus perros y de sus gatos, el amor de sus juguetes, pero 

sobre todo el amor que se tuvieron entre ellos, el deseo y el placer. 

Y aunque el canto que escuché hablaba de la guerra, de las hazañas heroicas 

de una generación entera de jóvenes latinoamericanos sacrificados, yo supe 

que por encima de todo hablaba del valor y de los espejos, del deseo y del 

placer. 

Y ese canto es nuestro amuleto (A, p.153-154) 

 

Essa canção que agora é posta para tocar ao revés, atravessando o espaço, ainda 

que em baixa rotação, alongando seu ritmo, na busca de outros espectros, estendendo 

indefinidamente sua duração, sem convertê-la em lamento. Eis aí um dos sinais 

captados por essa obra em sua procura por novas faixas, novas frequências, novas 

dimensões de transmissão.  

Como se os vínculos não se estabelecessem não por lugares, mas por relações de 

contingência, como se o percurso entre uma nota e outra, entre um verso e outro, fosse 

difícil e resistente, e o verdadeiro conectivo só surgisse pela partida iminente e 

permanente, entrelaçando sujeitos e ações, motivando existências distantes ao 

transformá-las em rota de fuga. A verdadeira medida que marca as relações de vivência 

em Bolaño é a partida e a travessia. Esse reposicionamento, essa tentativa de buscar 

uma escrita que produza os movimentos da experiência coletiva está sintetizado na 

seguinte declaração do autor: 

 

Yo escribo desde mi experiencia, tanto mi experiencia, digamos, personal, 

como mi experiencia libresca o cultural, que con el tiempo se ha fundido en 

una sola cosa. Pero también escribo desde lo que solía llamarse la experiencia 

colectiva, que es, contra lo que pensaban algunos teóricos, algo bastante 

inaprehensible. Digamos, para simplificar, que puede ser el lado fantástico de 

la experiencia individual, el lado teologal (BB, p. 76).  
 

No esforço em deixar retilínea a progressão dos eventos descritos pelas 

testemunhas, o dispositivo investigativo que persegue Ulises Lima e Arturo Belano 

acaba deixando certas evidências para trás – formações laterais, subjacentes que 

rivalizam com ela, respondem a tentativa de fixar um sistema de repartição da 

linguagem, de garantia de liberdade e seguridade pelo direito. Pela fluidez dos 

protagonistas, pela perspectiva desses que desaparecem no horizonte, cujo movimento 
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escapa a essa estrutura. Desse modo, essa passagem por cada um dos falantes deixa 

marcas em suas falas que extravasam seus limites individuais e seus lugares próprios, 

indo para além delas mesmas. Assim, criam-se costuras que atravessam essas falas 

individuais, compondo variações, idas e vindas de certas figuras, imagens, pelo percurso 

narrativo das falas individuais, que nesse ponto são mais que elas mesmas. 

Assim o lê Brett Levinson (2009), lembrando como os livros de Bolaño se 

organizam por interpolações e fluxos de histórias, situações, personagens e imagens: 

 

Now, if time and repetition both name presence without representation, or 

form without content (not signifier without a signified: that is something 

entirely different), if time is repetition (though the is tears apart), they fall 

under the designation rhythm. In 2666, rhythm is the association of 

narratives, characters, and events, even as each cuts out before it reaches the 

other. For rhythm makes one of two (of the multiple), while also making two 

(a multiplicity) of one. In the rhythm ‗A, B, A, B, A, A, B‘ two different 

narratives, A and B, function as a single narrative in a series, AB, via 

repetition. Insert a ‗C‘, as in ‗A, B, A, B, A, A, C‘ and that union disbands. 

Time as rhythm, and rhythm as form, associate differences and dissociate 

agreements. Rhythm, stated differently, is the suspension of narrative. It is 

the internal deferral of the story that the story must nonetheless pass, just as 

the chorus in Greek tragedy is song that slows dénouement. Narrative is 

divided between story and rhythm, representation and repetition, hence from 

itself. Simultaneously, rhythm joins (p. 185).  

 

Dessa perspectiva da travessia e da fuga, por exemplo, as marcas prosódicas já 

não expressam individualidades identitárias, representativas de uma multiplicidade 

calculável, deixando de se colocarem pelo lugar-comum que representa ―o mexicano‖, 

―o chileno‖, ―o descendente de povos nativos‖, ―a uruguaia‖, ―o advogado‖, ―o poeta‖, 

―o gusano‖, etc., e passa a compor uma linha rítmica que não se assimila a outras, mas 

com elas se relaciona, em estruturas que fazem e se desfazem, fortuitamente, que 

seguem por encontros diretos, indiretos ou ainda simplesmente por desencontros. Não 

há chão prévio, lugar apropriado ou projeto coordenativo que os planeje. Há a tentativa 

de motivar aquilo que seria casual, tornar o acidente em uma necessidade, sem 

descaracterizá-lo, sem torná-lo em algo fatídico ou fatal. É nesse ponto que os 

antecedentes Surrealistas, além de Julio Cortázar, são extremamente visíveis no autor de 

Los detectives salvajes – na poética do encontro e do abandono de si.  

Tudo isso não está esboçado em Sión de Cesárea Tinajero? Esse poema ―sem 

segredo‖ não é a redução gráfica mínima dos tipos de ritmo – ao melhor estilo de certa 

modernidade ―depuradora‖, que busca depurar os materiais até seus componentes e 

estruturas mais básicos?  Do silêncio, passando pelas flutuações harmoniosas, chegando 
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até o ruído – da estabilidade e da constância até as falhas causadas pela estática... Na 

versão ―completa‖ (ou completada – que basicamente consiste em adicionar o triângulo 

isóscele sobre o retângulo) por Amadeo Salvatierra: 

 

Figura 1 – Poema Sión 

 

(Fonte: DS, p. 400) 

 

 

Belano e Ulises Lima, na tentativa de explicar essa falta de mistério, passam a 

especular possibilidades, não sem sentido, mas daquilo que esses desenhos podem estar 

captando nessas três linhas. 

 

¿Qué tenemos ahora? ¿Un barco?, dije yo. Exacto, Amadeo, un barco. Y el 

título, Sión, en realidad esconde la palabra Navegación. Y eso es todo, 

Amadeo, sencillísimo, no hay más misterio, dijeron los muchachos y yo 

hubiera querido decirles que me sacaban un peso de encima, eso hubiera 

querido decirles, o que Sión podía esconder Simón, una afirmación en caló 

lanzada desde el pasado, pero lo único que hice fue decir ah, caray, y buscar 

la botella de tequila y servirme de ellos y les dije que brindáramos por 

Cesárea y vi sus ojos, qué contentos estaban los pinches muchachos, y los 

tres brindamos mientras nuestro barquito era zarandeado por la galerna. una 

copa, otra más. Eso era todo lo que quedaba de Cesárea, pensé, un barco en 
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un mar en calma, un barco en un mar movido y un barco en una tormenta. 

Por un momento mi cabeza, les aseguro, era como un mar embravecido y no 

oí lo que los muchachos decían, aunque capté algunas frases, algunas 

palabras sueltas, las predecibles, supongo: la barca de Quetzalcoatl, la fiebre 

nocturna de un niño o una niña, el encefalograma del capitán Achab o el 

encefalograma de la ballena, la superficie del mar que para los tiburones es la 

boca del vasto infierno, el barco sin vela que también puede ser un ataúd, la 

paradoja del rectángulo, el rectángulo-conciencia, el rectángulo imposible de 

Einstein (en un universo donde los rectángulos son impensables), una página 

de Alfonso Reyes, la desolación de la poesía. Y entonces, después de beber 

mi tequila, llené mi copa otra vez y llené la de ellos y les dije que 

brindáramos por Cesárea y vi sus ojos, qué contentos estaban los pinches 

muchachos, y los tres brindamos mientras nuestro barquito era zarandeado 

por la galerna. (DS, p. 400-401).  

 

 

Haveria muito a se dizer sobre cada uma dessas possibilidades. Destaco apenas a 

do encefalograma do capitão Ahab ou mesmo da baleia. A ideia de que se trata de uma 

medição de fluxos não é acidental. Tampouco o livro ao qual ela está atrelada. 

Lembremos que o coração é um dos órgãos mais fundamentalmente ligados à poesia, 

menos como símbolo amoroso do que como a parte do corpo que oferece a primeira 

marcação de organização do tempo, de identidades e variações. E o cérebro nada é mais 

do que a sua versão moderna concorrente – ou, pelo menos para Poe, isso certamente 

era verdade, com suas reivindicações sobre a racionalidade na poesia e a amplificação 

dos atributos da mente (e inclusive, em português, dizemos indistintamente ―saber de 

cor‖ ou ―saber de cabeça‖). Poderíamos assumir que o poema de Cesárea pode ser 

também um eletrocardiograma ou ainda a medição das frequências das ondas do mar. 

Trata-se, sobretudo, de uma relação entre marca e memória, entre correntes e variações 

– isto é, de ritmo, mas também, podemos acrescentar, de espectros sonoros. Tamanha é 

a sua importância para Bolaño que logo voltaremos a ela. Por outro lado, temos ainda a 

referência a esse longo texto Moby Dick – modelar entre aqueles que Amalfitano elege 

como os grandes romances cujos defeitos passam como sinais de coragem textual, de 

enfrentamento de um projeto narrativo que excede as capacidades individuais (do autor, 

do leitor) e materiais (do texto, do livro). Esse não poderia ser mais pertinente, como 

uma espécie de paralelo oceânico dos desérticos Los detectives salvajes e 2666 e por 

configurar, nas palavras de Borges, tanto um ―labirinto cósmico sem centro‖ (2009, p. 

130) e ―um dos maiores poemas de nosso tempo‖ (2006, p. 253). Detalhe indicativo que 



310 

 

a percepção sobre esse recursos de ritmos e transmissão deverão ser pensados em 

escalas maiores, que excedem aquelas às quais estamos acostumados a captar e a 

analisar. 

Assim, Sión, como explicam Belano e Ulises Lima a Amadeo Salvatierra (DS, p. 

398), não se refere à montanha sagrada judaico-cristã, sinônimo da terra prometida de 

Jerusalém, apontando para o retorno ao lugar originário, junto ao fundador de um culto 

– assim como o sequenciamento linear de Los detectives salvajes forneceria uma pista 

forjada, uma prova implantada, daquilo que Sonora e Cesárea Tinajero seriam o para os 

real-visceralistas. Segundo os protagonistas, o título do poema esconde a palavra 

―navegación‖, que já é bastante significativa. Podemos especular ainda que a escolha do 

sufixo para ocultar a palavra completa dá ênfase àquilo que nela há de senoidal, o seno 

como o percurso que desenha não só certas manifestações naturais, mas, sobretudo, as 

forças de transmissão, os meios, tais como as ondas sonoras e luminosas, e tantas 

outras, que não conseguimos captar pelos sentidos humanos. Isso é: o senoide como 

aquilo que dota um substantivo de ação, transforma o ser em ato, em trabalho constante: 

-ción. 

Assim, o poema de Cesárea Tijanero nos faz lembrar que aquilo que se o poema 

lança ao romance não é só o olhar, mas também pulsações que ecoam por todos os 

lugares, rompendo com eles.  

De fato, em todo Los detectives salvajes existem conclamações para uma 

percepção estrutural da poesia, abordando-a não só como material temático, mas como 

um modo de constituir um olhar para leitura do romance. Essa parece ser a função das 

fastidiosas discussões de García Madero sobre os sistemas classificatórios de estruturas 

poéticas, que aparecem desde a abertura do livro, quando se desentende com o ateliê de 

poesia de Julio César Álamo, por não saberem do que se trata um rispetto (DS, p.16), 

até o jogo final dentro do Impala, com Ulises Lima e Arturo Belano, já em Sonora, sem 

que nenhum desses tenha qualquer conhecimento de termos como tetrástico, sincopa, 

zéjel, ictus ou epanalepsis (com uma única exceção, a qual logo chegaremos) (DS, p. 

557-561). Não só as poucas poesias manifestas em seu corpo (além da de Cesárea, 

temos as de García Madero ao fim do livro) poderiam ser chamadas de ―visuais‖, como 

também há um apelo constante, vindo de diversos personagens, voltadas àquele que lê: 

―O que você vê?‖ (DS, p. 399). Ou ainda, diante de um desenho enigmático, ―O que é 

isso?‖ (DS, p.574-577; 608-609). Esse recurso visual não é um apelo limitado às 



311 

 

imagens, nem apenas as figuras que um poema delineia com suas estruturas textuais e 

sonoras de ritmos, estrofes, imagens, versos e disposições do texto sobre um suporte. 

Ela se expande para todo o romance e para além dele. 

 Isso porque essa adoção de um olhar da poesia não se coloca como busca pela 

própria poesia. Se assim fosse, nada mais seria que um jogo de identidades. Se ela está 

desaparecida é justamente para retirar esse foco e apontá-lo para algo mais, para um tipo 

de percepção para o qual ela se inclina. E se o poema de Cesárea, essa peça que 

caminha para a dissolução da poesia, aponta para um aspecto material mínimo e difuso 

– a transmissão –, isso se dá para sensibilizar não só aquilo que se transmite, mas 

também para as inúmeras possibilidades de faixa com as quais ocorre essa transmissão. 

É como se, com seu recurso da poesia que lança o olhar para a prosa, com o qual se 

constituem mutuamente, o projeto de Bolaño buscasse reforçar a opacidade material, 

não só do signo, mas da faixa do espectro – do sinal que ela ocupa dentro de uma 

determinada forma de transmissão, numa economia discursiva – que ela percorre e 

também a constitui. Nisso se define a relação diretamente proporcional entre o volume 

dos livros e os registros detalhados do ambiente poético-literário: para enfatizar, dar 

concretude, a essa modo de circulação, de produção e de registro discursivo que é 

apenas um de um enorme espectro. E com isso é possível imaginar outras 

possibilidades, outras modos de organização dos discursos e dos enunciados, vindo de 

outros espaços, outros mundos, presentes, passados e futuros. 

Tal como o poema defende-se para se armar, uma defesa que é a abertura ao 

próprio risco, Belano e Ulises Lima fogem para estabelecer um enfrentamento, 

buscando estabelecer uma distância, um modo de afastar o tipo de sociedade e regime 

discursivo que são tidos como dados. Não só da estrutura policial, o regime de 

exposição das vozes próprias como de direito, mas também a poesia que a policia passa 

a ocupar e a dar corpo, o romance ao qual fornecem a ordem e o aval de direito, e 

finalmente o texto e discurso literário com a qual a liberdade e a multiplicidade 

condicional aparece sobrepostas. É quase possível ver uma rota que coloca seu 

horizonte cada vez mais distante, adensando cada vez mais a materialidade dos 

registros, para projetarem uma estratégia, para especularem outras formas de imaginar a 

circulação da palavra, outros modos de relacionar ao discurso que não seja por um lugar 

que promete liberdade e segurança de antemão, consensual e neutralizante. Essa rota se 

faz sentir, por exemplo, como que saindo desses poemas policiais, atravessando todas as 
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novelas, passando por Los detectives salvajes e seguindo em frente, já fora das nossas 

vistas, abandonando seu nome, tornando-se anônimo, por 2666 – e além. 

Assim se vislumbra uma comunidade que não está equilibrada sobre frágeis 

indicações que ―já nada querem dizer‖ – esses gestos vazios do convívio automático –, 

mas numa inter-relação motivada entre as partes. Isto é, um quadro que não é mais uma 

tela de uma representação oculta do ―nós‖, mas uma janela que se desfaz a medida que a 

atravessamos...  

No fundo, a chave de leitura que o poema ―Sión‖ fornece ao romance – e vice e 

versa – é a de um espectrograma: a freqüência e a incidência daquilo que não se ausenta 

em determinadas sintonias, que assombra o texto com ruídos, mas também que faz 

imaginar que em outros canais haja outras formas de partilha do sensível possíveis – e 

de sensibilidades, formas de vida e existências que sequer imaginamos. Por isso, não é 

apenas um segmento dentro de uma faixa que pode captar todos os modos de 

organização dos discursos, que pode dar garantia de que ali se pode transmitir tudo por 

todos – seja na literatura, na democracia consensual ou pelos direitos humanos. Afinal, 

colocar alguém ou uma cultura num espaço em que tudo pode ser dito, em que tudo de 

alguma maneira já está ou já foi dito, porque suas condições já estão prescritas e dadas, 

não é exatamente dá-los como mortos (como aquilo que usualmente damos como 

morto)? 

Assim, a espectrologia não é só o estudo daquilo que está no limiar da ausência, 

daquilo que assombra e constitui os presentes, mas também a pesquisa, a investigação 

por outros modos de viver, pondo a nossa à prova, distanciando-se dela. Não uma 

distância autorreflexiva, mas afastamento. Não progressão, seguir em frente, mas 

propagação e dispersão.   

E, no entanto, não podemos simplesmente ignorar esses mortos, que inundam o 

fim do romance e o fim do poema, lá onde há um cadáver ou várias centenas, num 

quarto ou nesse anexo, nessa vastidão que se abre no enorme horizonte de fuga: o 

Deserto de Sonora. 

 

 

5.4 Duas palavras  
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Se Los detectives salvajes acaba com uma fuga, com um convite à travessia, a 

atravessar a página e o texto como uma janela, não é descabido perguntar para onde essa 

fuga se dirige. Ou melhor: quão longe está disposta a ir. Para isso, podemos voltar aos 

poemas e interrogá-los sobre a maneira como terminam, numa ante-sala frente ao ponto 

mais crítico e sintomático de sua estrutura. Pois eles se detêm no umbral da cena do 

crime, como detetives helados – impassíveis, frios, mas também paralisados –, diante de 

um corpo que, no entanto, não chega a adentrar os versos. O poema não pode ou não 

quer ou evita se estender sobre esse morto, ou esses mortos, e com isso, encarná-lo(s), 

incorporá-lo(s). Seria absolutamente irresponsável se a comunidade e a agência 

propostas pelo plano de fuga de Belano e Ulises Lima se resumissem a virar as costas a 

essa violência. 

O leitor de Bolaño sabe que é justamente o oposto que ocorre em seus romances: 

esses estão prenhes de cadáveres, não sendo incomum vê-los reunidos, descritos e 

enumerados extensamente. Portanto, que o poema se detenha diante do crime, parece 

apenas ser o sinal de uma breve interrupção, ou talvez, um intervalo que antecede uma 

mudança na modulação discursiva, motivada por uma profunda preocupação ética. 

Aqui, poderíamos ser tentados a invocar Agamben (2002) e a ideia de que o fim 

do poema é a prosa (p. 146), ou de que o poema se retrai no último verso num silêncio 

sem fim (p. 148), para que evite tornar-se prosa, prosaica. Neste caso, creio que seria 

mais interessante transpor essa tentação. Pois, se os detetives de Bolaño e, com eles, os 

poemas, deparam-se com uma linha que demarca um limite, essa se assemelha mais a 

uma porta ou uma janela, pelas quais algo deles salta, prossegue para além deles, como 

sua extensão, com esse gesto de lançar um olhar, lançar-se no olhar. 

Não por acaso, há um apelo recorrente nesse conjunto de poemas a duas figuras, 

dois artistas que, em seus quadros, foram capazes de se reposicionar diante e no interior 

da composição da perspectiva ocidental, num jogo de posições e profundidades, 

multiplicando os planos do observado, empregando próteses da visão, cruzando e 

contrapondo olhares, objetos especulares, superfícies de representação. Um papel 

crucial, desempenhado pelo ―fulgor oculto de Velázquez‖ (UD, p. 336) e ―o espelho 

convexo dos Arnolfini‖ (UD, p. 340) de Van Eyck. 

Se voltarmos ao poema ―Los detectives‖, esses dois pintores aparecem aludidos, 

não por acaso, em função do ―descobrimento‖ das Américas.  
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LOS DETECTIVES  

 

Soñé con detectives perdidos en la ciudad oscura 

Oí sus gemidos, sus náuseas, la delicadeza  

De sus fugas  

Soñé con dos pintores que aún no tenían 

40 años cuando Colón 

Descubrió América 

(Un clásico, intemporal, el otro 

Moderno siempre  

Como la mierda)  

Soñé con una huella luminosa 

La senda de las serpientes 

Recorrida una y otra vez 

Por detectives 

Absolutamente desesperados 

Soñé con un caso difícil, 

Vi los pasillos llenos de policías 

Vi los cuestionarios que nadie resuelve 

Los archivos ignominiosos 

Y luego vi al detective 

Volver al lugar del crimen 

Solo y tranquilo 

Como en las peores pesadillas 

Lo vi sentarse en el suelo y fumar 

En un dormitorio con sangre seca  

Mientras las agujas del reloj 

Viajaban encogidas por la noche 

Interminable (UD, p. 338) 

 

Não seria irrelevante relembrar aqui de como a história da construção da noção de 

perspectiva na Europa dos séculos XVI e XVII foi fundamental para a cartografia, e 

como essa, por conseguinte, tornou-se um dispositivo imprescindível para os projetos 

coloniais de larga escala que dominaram a história a partir de então (cf. FARINELLI, 

2012). Daí que há em Bolaño um impulso, tal como aquele existente em Las meninas, 

de colocar em perspectiva a perspectiva, só que em projeções de prosa e poesia, de 

investigador e vítima, de memória e texto literário. 

De fato, ao se debruçar sobre a tragédia, a pergunta que se lança sobre o detetive é 

se ele será ou não tomado pela composição violenta, participar dela. O detetive, tal 

como o criminoso naquele velho bordão policial, também volta ao local do crime, sem 

que saibamos se ele irá se perder no espelho de seu próprio olhar. Desse modo, talvez 

seja preciso ir até o maior desses ―arquivos vergonhosos‖, pois é para lá que o poema 

lança sua vista. E, em Bolaño, nenhum parece encher mais os olhos com a extensão de 

sua catástrofe do que ―La parte de los crímenes‖ de 2666. 

Assim, o poema não terminará diante da prosa por temê-la, por medo de ver o 

cadáver em seu corpo, mas ecoará por ela, pondo-a e pondo-se a prova. Afinal, a 
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retração como tentativa de expurgo não parece ser a melhor maneira de lidar com aquilo 

que inevitavelmente já repercute dentro de si – inclusive com esses elementos ditos 

―narrativos‖ e ―miméticos‖. Por se formular nesse gesto de olhar adiante, o poema 

depende desse morto que está para além dele. Pois tal olhar lhe é certamente devolvido, 

num mútuo movimento constitutivo, porque esse poema não só se produz como evento 

surgido de um crime, como também o crime só surge como evento no e para o poema. 

E assim também o poema se estende, lançando não só um olhar para a prosa, mas 

por se lançar nela, possibilitando uma verdadeira troca de olhares. E aqui podemos levar 

essa expressão ao pé da letra: como se, pela permutação desse órgão de sentido, 

pudéssemos construir outra perspectiva com tais corpos, buscando fazer-lhes justiça, 

principalmente lá onde os mortos acabam se acumulando de tal forma a tornar 

insustentável a determinação de limites extensivos para o poema como garantia para a 

produção de seu efeito intensivo.  

Faz-se necessário então pedir ―duas palavras‖ emprestadas, formuladas por 

Jacques Derrida – outro profundo conhecedor de Poe – frente à pergunta ―O que é a 

poesia?‖. Duas palavras que se enrolam, uma sobre a outra, como um ouriço [herrison]: 

trata-se de economia da memória e coração.  Diz o filósofo que ―um poema deve ser 

breve, elíptico por vocação‖, havendo aí ―uma história de ‗coração‘, poeticamente 

envolta no idioma ‗aprender de cor‘‖ (DERRIDA, 2001, p. 113).
 
Até aí, ainda podemos 

ouvir os ecos de ―A filosofia da composição‖, pois tais palavras reforçam a ideia da 

poesia como prática discursiva que mobiliza elementos rítmicos, imagéticos, estruturais 

e sonoros para deixar uma marca em nossas lembranças, um intento que se põe a prova 

toda vez que um poema é decorado e recitado. No entanto, a definição de Derrida dá 

margem para ponderar sobre outras possibilidades pelas quais um saber de cor pode 

abrir passagem, expondo-se para além da recitação, porque, diferente do poeta norte-

americano, ele propõe que o caráter de brevidade se dá no poema ―qualquer que seja sua 

extensão objetiva ou aparente‖ (idem).   

Tais palavras que dão o foco de visão da poesia, desse olhar voltado para o outro e 

para si, fazem-nos perguntar sobre até que ponto é viável, ou mesmo desejável, que se 

inscreva no coração, de forma breve e/ou limitada, não uma única morte, mas uma 

vastidão de assassinatos violentos, aprendendo-os de cor.  Trata-se de saber se e como 

esse órgão pode carregar esse saber sem aniquilar-se ou mesmo sem se transformar 
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numa máquina cujos batimentos passam a entrar em consonância com o ritmo de 

aniquilamento, impulsionando-o.  

  Assim, podemos dizer que é o sentido desse coração que está em jogo quando os 

olhos da poesia veem esse campo de corpos que é 2666. Recordemos como estão 

divididos os cinco livros que compõe esse romance. Os três primeiros acompanham 

personagens – de críticos literários europeus (―La parte de los críticos‖), passando por 

um professor chileno de filosofia e sua filha (―La parte de Amalfitano‖) até um 

jornalista esportivo norte-americano (―La parte de Fate‖) –, que, por diferentes motivos, 

se dirigem para Santa Teresa, no México. O que liga essas histórias distintas é que, de 

uma maneira ou de outra, elas se entrelaçam em dois acontecimentos: uma onda de 

homicídios cujas vítimas são todas mulheres e o desaparecimento de Benno von 

Archimboldi, importante escritor alemão já na casa dos 80 anos, que rumores indicam 

estar nessa mesma região, próxima ao Deserto de Sonora. Esse autor terá sua vida – que 

coincide com os maiores desastres da Europa em todo o século XX – contada na última 

parte do livro, que leva seu nome. Já aquela que lhe antecede, aridamente separando-a 

das outras, é a intitulada ―La parte de los crímenes‖, na qual se enumera cada um dos 

corpos encontrados em Santa Teresa, entre os anos 1993 e 1997, detalhando as 

circunstâncias e o estado em que foram encontrados, interpolando com o processo de 

investigação inconclusivo desses assassinatos.
166

  

Cito um trecho para ilustrar esse procedimento, utilizado à exaustão. Que se possa 

lê-lo a modo de um exemplo – como um ponto metonímico que pode ser empregado 

para condensar e substituir todos os outros – já é algo bastante terrível. 

 

En octubre apareció, en el basurero del parque industrial Arsenio Farrell, la 

siguiente muerta. Se llamaba Marta Navales Gómez, tenía veinte años, un 

metro setenta de estatura, el pelo castaño y largo. Desde hacía dos días 

faltaba de su casa. Vestía una bata y unos leotardos que sus padres no 

reconocieron como prendas suyas. Había sido violada anal y vaginalmente en 

numerosas ocasiones. La muerte se produjo por estrangulamiento. Lo curioso 

del caso es que Marta Navales Gómez trabajaba en la Aiwo, una maquiladora 

japonesa instalada en el parque industrial El Progreso, y sin embargo su 

                                                           
166

 Como bem se sabe, essa tragédia de largas proporções tem lugar em Ciudad Juárez, que fez cunhar nos 

dicionários mais um terrível neologismo – ―feminicídio‖ –, no qual o número de casos registrados até 

2003 chegava à casa dos 350, dos quais aproximadamente um terço envolvia violência sexual. Tal como 

no romance de Bolaño, eles estão relacionados a um fecho de fatores interdependentes como violência 

doméstica, tráfico de drogas, polícia, agenciamento do Estado, exploração de mão de obra feminina feita 

por empresas de montagem que tomaram o lugar com o surgimento da NAFTA, etc.. O livro que melhor 

documenta essa história foi escrito concomitantemente com 2666, num intensivo diálogo entre seus 

autores: trata-se de González Rodriguez, Huesos en el desierto (2005). 
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cuerpo había aparecido en el parque industrial Arsenio Farrell, en el basurero, 

un sitio complicado para acceder en coche, a menos que el coche fuera un 

coche de basura. La encontraron unos niños, por la mañana, y pasado el 

mediodía, cuando fue retirado el cadáver, un numeroso grupo de trabajadoras 

se acercó a la ambulancia a ver si se trataba de alguna amiga, de alguna 

compañera o simple conocida[…]. (2666, p. 489) 

 

Esse esforço em contar cada uma das mulheres encontradas mortas se prolonga 

por quase 400 páginas. Aqui, podemos nos interrogar se a persistência da dimensão 

poética se configura por um ritmo de longa duração, ocasionado pela repetição dos 

elementos da enumeração, mobilizando forças para imprimir uma marca mnemônica.  

Essa tendência seria particularmente visível em ―La parte de los crímenes‖, a tal 

ponto que sugere uma leitura do ritmo da prosa semelhante àquela feita por Henri 

Meschonnic e Gérard Dessons a propósito de Georges Perec, um autor que emprega o 

―ritmo combinatório de um puzzle‖ (1998, p. 223), que se faz sentir desde a 

configuração da ordem dos capítulos até a sonoridade das palavras que compõe seus 

textos. Não há dúvida de que Bolaño emprega uma estratégia similar àquela de Vida: 

modo de usar, utilizando um sistema de tabelas com o qual se definem os componentes 

da descrição de cada uma das vítimas: local em que foi encontrada, qual roupa vestia, 

estado de putrefação do corpo, resultado do laudo médico (hora e causa da morte, sinais 

de violência, etc.), idade, nome, familiares, circunstância do desaparecimento, onde 

trabalhava, lista de suspeitos, etc. Contudo, essa vereda de análise se interromperia aí, já 

que traz apenas mais problemas, pois tal ritmo, derivado das repetições e interpolações 

dessas categorias não produz um efeito mnemônico, mas algo absolutamente contrário. 

Uma diferença importante que separa Perec de Bolaño está no espaço em que se 

localizam essas imagens que se quer na memória: não por acaso, as cem narrativas que 

constituem Vida: modo de usar são estabelecidas em capítulos-cômodos, mobiliados 

por séries de objetos – uma estratégia imagética amplamente empregada por ars 

memoria ao longo da história. Já Bolaño trabalha com corpos espalhados por espaços 

abertos, indistintos, sem pontos de referência devido à mutação constante de suas 

superfícies, constituindo um terrível labirinto em que ―não há escadas para subir, nem 

portas para arrombar, nem fatigosas galerias que percorrer, nem muros que impeçam 

teus passos‖ (p. 739), tal como Jorge Luis Borges (2007) define o deserto em um de 

seus contos, ―Los dos reyes y los dos laberintos‖. 

Após a leitura de ―La parte de los crímenes‖, de seus registros que se querem tão 

precisos, torna-se um desafio lembrar especificamente de qualquer uma das vítimas, 
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pois elas acabam se confundindo umas com as outras. De certo modo, aproximamo-nos 

perigosamente dos detetives que investigam os homicídios de Sonora, já que esses 

agentes, fornecedores do discurso criminal empregado em 2666, vão pouco a pouco se 

mostrando mais lacônicos diante da reprodução contínua dessa violência. Não porque 

caem num estado traumático, impossibilitando a descrição precisa de cada nova morte, 

mas porque as tomam como redundantes a partir de certo momento. Como Auxilio 

Lacouture já profetizava para essa data e esse livro: ―o cemitério de 2666, um cemitério 

esquecido debaixo de uma pálpebra morta ou ainda por nascer, as aquosidades 

desapaixonadas de um olho que, por querer esquecer algo, acaba terminando por 

esquecer tudo‖ (A, p. 77). Esse desejo de esquecimento no olhar não se dá pelo mero 

apagamento, pelo não-ver, mas pelo acúmulo obsessivo de registros, pela transparência 

e legitimidade reivindicada pelo arconte que os guarda. Essa destruição da memória se 

dá como um mal de arquivo (DERRIDA, 2001). Lembremos que é nos entremeios dessa 

enumeração de corpos onde justamente se realiza a corrupção da investigação policial, 

tornando-se ela mesma agência assassina, fazendo com que a busca por culpados se 

transforme em parte do mecanismo de perpetuação do feminicídio de Santa Teresa, 

invertendo as relações de causa e consequência (ou de crime e inquérito). Isto é: esse 

jogo de procura e fuga incessante, encenado pela oposição detetive/assassino, acaba por 

estender essa situação de violência, como que buscando garantir a eternização das 

posições simbólicas de cada um dos envolvidos.  

Aqui se torna difícil diferenciar, na tarefa de contar essas mortes, o ofício de 

narrá-las e o de contabilizá-las. Podemos inclusive dizer que, dadas as proporções da 

tragédia, tal distinção torna-se impossível. Ou melhor: apenas faz sentir mais claramente 

a impossibilidade de separar o conto do cálculo, quaisquer que sejam as proporções 

envolvidas. Afinal, quando podemos estabelecer precisamente, sem fornecer lapsos que 

autorizam uma matança indistinta, o limite em que uma tragédia se torna demasiada? 

Não recairíamos assim na lógica do puro cálculo, esse sim dispositivo de violência e 

destruição da memória? A cifra é imprescindível em toda tentativa de fazer justiça, mas 

apenas quando se exibe a assimetria – que não pode ser medida – entre a contagem dos 

números e a incalculabilidade daquilo que se conta.   

Por isso, é com, mas também contra, esse ritmo enumerativo que escreve Bolaño. 

Contudo, esse ritmo, como qualquer outro, está vinculado a uma série de outros 

elementos que podem apropriar-se de seu registro, para distorcê-lo, revertê-lo e/ou 
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contrapô-lo. Mudanças físicas no suporte e movimentos da fonte de emissão podem, por 

exemplo, afetar as relações entre frequência e tempo.  É preciso atentar para outros 

planos em atuação aqui, sejam eles estruturais, enunciativos, materiais ou de 

transmissão. É nessas articulações e influências mútuas que vamos delineando como a 

poesia persiste na prosa, e vice e versa, na passagem de uma a outra, de uma na outra. 

Ao empregar peso e distância para transformar a cadência do cálculo, Bolaño utiliza 

outra estratégia para marcar mnemonicamente o coração, uma outra forma de saber de 

cor. 

 

 

5.5. ... ao romance de não ficção-científica 

  

Ao distender a proposta de ―La parte de los crímenes‖ por páginas e páginas, o 

que acontece é uma espécie de prolongamento temporal projetado sobre o material, 

adensando-o exponencialmente. Esse movimento é espelhado e contínuo: o material 

também se lança sobre o tempo, como que o ancorando, arrastando sua passagem. Do 

modo como está construído, ―La parte de los crímenes‖ parece enfatizar 

ininterruptamente que sua duração está para muito além das 400 páginas, do número de 

dias que se leva para lê-las ou dos anos transcorridos na narrativa. Estamos na mais 

completa contraposição à acepção do poema como intensidade em função da brevidade 

em extensão, de um limite apropriado para nos fazer decorá-lo, carregando palavra por 

palavra não tanto em nosso coração, mas na ponta da língua. Se Derrida busca afastar 

essa noção de ―brevidade‖ como definição característica do poema, baseada no número 

na contagem de seus caractéres, podemos dizer, sem lhe ser infiel, que de certo modo 

2666 é extenso, independentemente do número de tipos que nele estão impressos. 

Extensão que se converte em gravidade. Afinal, um tomo como esse, de mais de 1.000 

páginas, indubitavelmente se avoluma cada vez mais à medida que o carregamos e 

lemos, pesando sobre nós e em nossos corações. Em diversos sentidos, 2666 é um livro 

insuportável – lá onde a forma e o material se fazem sentir sobre o corpo e sobre o 

espírito. 

Essa condensação de massa, tempo e extensão aparece anunciada já no título e no 

subtítulo. Esse último, que constava nas cadernetas de Bolaño, mas que por algum 
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motivo não aparece na edição final do livro, faz uma espécie de par complementar com 

a noção de poesia-policial: trata-se de um romance de não ficção-científica.
167

  

Novamente, Bolaño emprega o artifício de criar gêneros virtuais para propor 

lugares discursivos especulativos que não conseguem ser estabelecidos pelo ―interior‖ 

da narrativa, mas apenas projetando imageticamente essa posição impossível de ser 

ocupada, para permitir que certos elementos formais ganhem outras dimensões. 

Posições especulativas, a partir de gêneros especulares: o policial e a ficção-científica 

não são, sobretudo, exercícios de construção dos sentidos, de troca de perspectivas, 

entre sujeito e entre temporalidades alheias?  

E, ainda que essa denominação pareça misteriosa, o novo termo não é incoerente 

com 2666: nada ali se estrutura como nos livros de syfy. Não há qualquer apelo 

futurista, tecnocrático, envolvendo mundos alternativos ou viagens no tempo. Algo que 

só se complica com o aparecimento de personagens videntes ou visionários tal como a 

mediúnica Florita Almada e o escritor soviético Efraim Ivánov, representante de um 

misto de realismo utópico e ficção científica, entre Górki e Odoievski. Isso porque suas 

presenças sugerem o exercício de antecipação da história, de tentar alcançar uma 

percepção do tempo a nossa frente, daquilo que está por vir, sem que a nós, leitores de 

2666, seja dado qualquer vislumbre que seja do futuro proposto para essa data. Em seu 

próprio nome, o livro não para de prometer aquilo mesmo que nega. 

 Não há, portanto, nenhuma justificava para o título no interior do texto. Ele 

apenas aparece no frontispício, sem que nunca seja sequer retomado ao longo de todo o 

romance. E ainda que haja prenúncios para 2666 em textos anteriores, como em Los 

detectives salvajes ou aquele que antes citamos de Amuleto, aqui ela surge assim, à 

secas. Há algo mais interessante em tomar esse número assim, sem apelar para possíveis 

referências simbólicas, bíblicas, que ele possa virtualmente conter. Pois esse título 

parece ter por função lançar uma sombra sobre todo o texto, o mesmo texto que, 

paradoxalmente, na medida mesmo em que avança, faz com que essa data torne-se cada 

vez mais remota e inimaginável. Eis um futuro que nega performativamente sua própria 

imagem enquanto o calendário avança. É quase como se 2666 curvasse sobre o presente 

toda a distância que nos separa dele, exercendo-lhe altíssima pressão, a ponto de 

converter todas essas camadas temporais em um bloco, tal como uma resma de papel 
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 É possível ver a caderneta que traz esse subtítulo no documentário Bolaño, el ultimo maldito (2010), 

produzido pela RTVE espanhola, aproximadamente no tempo 46‘48‘‘. 
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compõe o objeto livro. Eis aí o que pode ser chamado de ―não ficção-científica‖: não a 

encenação imagética de um futuro presente, mas a mera promessa de um vislumbre da 

vida futura que nunca tem lugar, substituindo a visão desse outro momento pela 

somatória bruta do tempo que lhe sucederá, fazendo com que as temporalidades se 

verticalizem, oprimindo o presente, afetando a própria materialidade do texto. 

Significativamente, Bolaño não é o único tampouco o primeiro a estabelecer uma 

associação com a ficção-científica em termo de negação. No cinema, Andrei Tarkóvski 

também definiu assim alguns de seus filmes, exatamente aqueles decalcados de obras 

literárias intimamente legadas ao gênero: no caso Stalker (baseado em Piquenique à 

beira da estrada dos irmãos Strugatski) e Solaris (do romance homônimo de Stanisław 

Lem).
168

 Todos que assistiram a esses filmes, principalmente o segundo, sabem que o 

tempo que se configura formalmente ali é muito maior do que aquele indicado em sua 

ficha de dados técnicos. Igualmente, a premissa ―futurista‖ parece justificar apenas a 

falta de elementos cenográficos, de trilha sonora, a depuração de todas as cores, o 

pequeno número de cortes que faz com que o filme seja composto por enormes planos-

sequência, os personagens que vão pouco a pouco sumindo, tudo isso, naquilo que 

materializa elipses, agrega espessura ao tempo, adensando-o, permitindo ao diretor 

trabalhá-lo como um bloco de pedra. Não por acaso, seu grande livro teórico chama-se 

justamente Esculpir o tempo.
169

 

Com isso, Tarkóvski faz ruir noções, como aquela de Lotman, em que o presente 

seria a única temporalidade fílmica (1976, p.77). Isso porque sua estratégia não se 

baseia na distinção entre passado, presente e futuro, mas pelo processo de imprimir o 

tempo, considerando-os dissolvidos, formando um mesmo material, exigindo uma 

lógica que desafia a compartimentação das temporalidades. Há tempo demais em 

Solaris para que haja somente um presente a cada vez.   

Não é apenas pela coincidência da ―não ficção científica‖ que Bolaño está 

próximo de Tarkóvski.  Basta lembrar o conto ―Dias de 1978‖, de Putas assassinas, no 

qual o protagonista B. transcreve todo o final de Andrei Rublev. Há outras alusões 
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 Cf. o depoimento de Arkadi Strugatski sobre o diretor. ―Así le veía yo‖ (TARKOVSKAYA, 1987, 

p.182). 
169

 Recordemos que a grande pretensão de Tarkóvski era filmar um longa-metragem em um único rolo de 

filme, isto é, sem qualquer processo de montagem envolvido, algo tecnicamente impossível na época. O 

conflito entre o desejo de gravar tudo e o trabalho de edição é quase uma tópica constitutiva dos seus 

ensaios e diários. (Cf. TARKÓVSKI, 2012, em especial, o capítulo ―O tempo impresso‖).  
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diretas e indiretas ao diretor russo-soviético na obra do escritor chileno. Mas, do ponto 

de vista formal, outra semelhança bastante significativa talvez esteja no largo emprego 

da poesia (no caso aquela escrita pelo seu pai, Arseni Tarkósvki) para destacar aquilo 

que no cinema o faz meio de transmissão de tempos e imagens, tal como ocorre quando 

projeta versos sobre a tela no início e no fim de Stalker e também durante todo O 

Espelho.  Tal estratégia certamente possui uma profunda correlação com a que estamos 

buscando descrever em Bolaño, em sua troca de olhares entre prosa e poesia.  

Há uma dimensão da perspectiva que só se dá quando há a passagem de um 

discurso entre diferentes meios. Essa propriedade, empregada de uma maneira bastante 

especial tanto por Bolaño como por Tarkóvski, é o que torna possível pensar um ritmo 

para o saber de cor lá que leva em consideração um colapso do material e do tempo, no 

qual um se converte no outro, ao exercerem forças imensas sobre si mesmos. 

Assim, por mais inusual que possa parecer, essa preocupação expõe uma 

afinidade existente entre a ficção-científica e a poesia. Afinal, ambas não surgem pelos 

movimentos de idas e vindas, de conexões entre tempos, de curvaturas de planos, 

construindo-se pela hesitação entre o que se espera e o que acontece? A diferença é que 

o poema lança mão de um repertório de dispositivos textuais próprios – enjambement, 

rimas, assonâncias, estrofes, versos, figuras de linguagem –, enquanto a ficção-científica 

emprega a figura do próprio tempo, distribuindo imagens pela história, para formular 

essas torções, prenúncios e rupturas, com ajuda de artifícios como máquinas do tempo, 

foguetes espaciais ou anomalias da física.  

Exemplos maiores disso são os romances de Philip K. Dick como Ubik ou 

Homem do Castelo Alto, outro autor importante para Bolaño. Seus livros sobrepõem 

mundos e tempos, tecnologias avançadas e anacrônicas ou formas de vida paralelas a 

nossa, acompanhando seus fluxos nos pontos em que se tocam e se afastam, resultando 

numa espécie de ritmo imagético da história e contra certa história. Afinal, um tempo 

linear, puramente progressivo, não é aquele que apenas segue em frente, um momento 

depois do outro, mas o que faz elevar as frequências ao máximo, atingindo espectros 

altamente destrutivos, para depois, cair vertiginosamente, tornando-se simplesmente 

indetectável, puro silêncio. A possibilidade de esse ritmo se transformar em dominante, 

conjuntura tão presente na ficção-científica, mostra como esse gênero surge justamente 

do desejo de evitá-la e combatê-la, pois coloca essa marcha progressiva numa 
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perspectiva dimensional muito mais ampla e múltipla, visualizando o tempo como 

conflito entre histórias (e não apenas histórico).    

Já em Bolaño, o percurso que vai do poema policial até o romance de não 

ficção-científica é o do material que vai lentamente cedendo sobre si, afundado devido à 

tendência de se expandir indefinidamente, fazendo com que a concentração e a 

densidade – inclusive físicas – de seu corpo forcem-no para baixo pela força de sua 

própria gravidade. Tal como do colapso de uma supernova surge um buraco-negro – 

imagem que Bolaño utilizava bastante ao descrever seu projeto de poesia nos tempos 

Infrarrealistas – ,
170

 a largura do livro vai retraindo-se na medida em que arrasta o 

espaço e o tempo ao seu redor, num abismo criado pela matéria que cede sob si mesma. 

É como se a sombra do tempo caísse sobre o suporte do texto, enrolando-se um no 

outro, atravessando uma queda ilimitada. Por isso, todo buraco-negro, com sua 

densidade infinita destruidora, produz uma ―abreviação‖. Não seria ele afinal o 

correspondente estelar do ouriço de Derrida? Assim funciona a estratégia de Bolaño: 

não podemos saber as mortes de cor, mas as cravamos na memória na forma de um 

tempo que nos foi sugado, um período de vida irrecuperável que literalmente gastamos 

lendo.  

Novamente, há algo no título que parece antecipar a característica pulsional do 

livro de Bolaño, seu movimento de sístoles e diástoles. Lá onde há a passagem do 

breve, da contagem total dos números em uma única cifra de quatro caracteres, 2-6-6-6, 

para aquela leitura que a arrasta, que a prolonga, com um ritmo composto por 

consoantes fricativas surdas [s], interpoladas com nasais [m] e [n], e vogais [e] e [i] 

repetidas várias vezes, algumas em ditongos preguiçosos, dizendo ―dois mil seiscentos e 

sessenta e seis‖ (ou ―dos mil seiscientos sesenta y seis‖), que, trabalhosa, 

demasiadamente extensa para ser pronunciada em voz alta, ainda mais várias vezes, 

cortamos, criamos atalhos, desejando-a mais curta para caber em nossa fala, como em 

―dois-meia-meia-meia‖, ou ―dois mil e tantos‖, ou simplesmente ―dois mil...‖. 

Por isso é tão precisa a definição do escritor argentino Fabián Casas para 2666, 

em depoimento para o programa ―Biblioteca‖ (s/d): está aí um livro que nos exige, que 
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 ―Até os confins do sistema solar são quatro horas-luz. Até a estrela mais próxima, quatro anos-luz. Um 

desmedido oceano de vazio. Mas, estamos realmente certos de que há somente vazio? Sabemos 

unicamente que nesse espaço não há estrelas luminosas; se algo existir, seria visível? E se existissem 

corpos não luminosos ou escuros? Não poderia acontecer que nos mapas celestes, assim como os da 

Terra, estejam indicadas as cidades-estrelas e omitida as estrelas-povoados?‖. Assim escreve Bolaño em 

sua versão do ―Manifesto infrarrealista‖. (Citado por MARISTAIN, 2012, p.78).  
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nos toma uma energia vital. Experiência parecida com a daquele que sofre um incidente 

(físico, psicológico) que, tendo suspensa a sua vida, experimentando uma morte antes 

de morrer, retorna e lembra-se desse período como um simples intervalo, breve como 

um piscar de olhos, ainda que o carregue infinitamente, marcado profundamente em sua 

memória, devido justamente ao risco de ser tragado para dentro dele para sempre.  

 Daí vem o ―derrame da memória‖ do título, tomado não como o 

transbordamento de lembranças proustiano, mas no sentido de acidente cardiovascular, 

em que, a alta pressão sanguínea, produzindo hemorragias internas, faz-nos perder um 

tempo irrecuperável de vida, muitas vezes afetando zonas cerebrais, inclusive aquelas 

ligadas à capacidade mnemônica. Creio que é essa a sensação de ler 2666: sentir um 

pouco de nossas próprias vidas escoarem para fora e que, no entanto, permanece em 

nosso interior, em nossos corações, diante dessas tentativas de marcarmos tantas mortes 

em nossas memórias individuais. É um livro que literalmente nos cobra tempo. 

Eis aí onde o caráter ―breve‖ do poema e o ―extenso‖ da prosa não podem ser 

colocados como mera oposição, nem mera continuidade por outros meios, por estarem 

arrastados num mesmo horizonte de eventos. 

 

 

5.6  E além 

 

Isso nos leva ao segundo ponto, o da enunciação do texto. Como é possível ver 

em seus outros romances, Bolaño dramatiza constantemente essa dimensão pelos 

diferentes lugares que Arturo Belano ocupa no discurso. Seja como sujeito da 

enunciação (em Estrella distante), como assujeitado fantasmal (no conto ―Detectives‖ 

de Putas Asasinas) ou como sujeito do enunciado, em fuga constante (como em Los 

detectives salvajes), tais posições se relacionam diretamente ao modo como Belano está 

envolvido com a violência que se descortina nessas diferentes narrativas. E, no entanto, 

tal como aquele futuro que não está figurado no livro, também temos notícias exteriores 

de Belano como sendo o narrador de 2666. Algo que não se coloca em nenhum ponto 

do texto – Belano sequer é mencionado nele, algo raríssimo nos livros posteriores a 

1994. Sabemos disso apenas pelas anotações de seus projetos e por testemunho de 

colegas e editores: Ignacio Echevarría já menciona esse detalhe em sua nota editorial 

que encerra o livro (2666, p. 1125). Apesar de, no geral, o apelo a essas fontes ser um 
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pouco duvidoso, creio que, neste caso, isso também revela uma dificuldade da forma tal 

está como articulada em 2666 e na obra de Bolaño como um todo. Isso porque tais 

estratégias não conseguem ser formuladas totalmente desde a própria narrativa, porque 

se referem ao posicionamento que o seu texto deve ter no espaço, para além dele 

mesmo. Quase como se o lugar do narrador não pudesse ser dado no texto ou pelo texto, 

mas tivesse que vir a distância, de longe, comunicado indiretamente. É assim que ocorre 

na imagem repassada pelo escritor argentino Rodrigo Fresán, na qual Bolaño especula 

que Arturo Belano, após todas as suas viagens pelos cinco continentes, transforma-se 

numa espécie de entidade extraterrena, vagando pela galáxia, ―transmitindo todo o livro 

2666 ao estilo de Kubrick, como uma espécie de feto flutuando numa estação 

interestelar‖ (MARISTAIN, 2012, p. 218). 

Esse cenário é importante, já que nos permite indagar sobre como essa extrema 

distância influencia a dimensão poética que se imiscui em 2666, em sua tarefa de fazer 

com que as mortes de Santa Teresa participem de nossas memórias, ainda que jamais 

possamos contar cada uma delas. Como se essas transmissões, além da peculiaridade de 

surgirem de um buraco negro, desse acúmulo de cadáveres, chegassem até nós, 

marcadas pela distorção do tempo e da distância produzida pelo contínuo afastamento 

entre os corpos celestes, devido à expansão acelerada do universo. A persistência da 

força mnemônica da poesia acabaria se dando em outra sintonia, devido a uma grande 

espécie de efeito-Doppler enunciativo. Dessa maneira, a prosa não seria nada mais que 

uma poesia de baixa frequência, cujo comprimento de onda se torna tão longo que, em 

casos extremos, não seria perceptível, tampouco captável por uma vida humana 

singular, devido à finitude de sua própria existência.
171

 Aqui retomo a epígrafe de meu 

trabalho. Afinal, teoricamente, um ser humano pode contar até um milhão. Um, dois, 

três... Mas ninguém pode contar um milhão de mortes, porque mal conhece a unidade 

de medida para tanto.  
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  Poderíamos invocar um paralelo aqui com aquela obra de John Cage intitulada ―As Slow as Possible‖ 

(que, sintomaticamente, também possui um título abreviado, ―Organ²/ASLSP‖). Os espaçamentos dessa 

composição são tão afastados uns dos outros – sua duração total seria de 639 anos – que, aos ouvidos do 

indivíduo que atravessa a sua apresentação (como a que está ocorrendo desde 2001 na Igreja de St. 

Burchardi, em Halberstadt, Alemanha), ela parecerá demasiado breve, como se toda a composição se 

resumisse a uma ou duas notas. Esse conflito entre a extrema extensão da obra e a assimetria daquele que 

a escuta, sempre parcialmente, deve ser visto como parte mesmo da peça, como os dois planos de 

temporalidade nas quais ela trabalha, seus dois meios – aquele da partitura e o outro, da longevidade dos 

viventes.   
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Com essa posição enunciativa projetiva, impossível de ser formalizada, Bolaño 

busca responder a tarefa cardinal do poeta, imaginando a possibilidade da memória se 

instalar a partir de uma perspectiva temporal muito maior, verdadeiramente universal 

(num sentido absolutamente distinto daquele que essa palavra costuma ter, porque 

implica lidar com a desmedida do múltiplo). Uma temporalidade que necessariamente 

estaria para além da vida individual, marcando-a apenas ao confrontá-la com sua 

própria limitação, para que então a tragédia pudesse encontrar algum lugar num coração 

da história (ou de uma história) que, para impulsioná-lo, não denega a imagem de seu 

próprio fim. 

Por isso, Bolaño não invoca a Obra como registro que sobrevive ao seu leitor, ou 

mesmo a humanidade, mas que está necessariamente fadada a desaparecer como todo o 

resto.  

 

Durante un tiempo la Crítica acompaña a la Obra, luego la Crítica se 

desvanece y son los Lectores quienes la acompañan. El viaje puede ser largo 

o corto. Luego los Lectores mueren uno por uno y la Obra sigue sola, aunque 

otra Crítica y otros Lectores poco a poco vayan acompasándose a su 

singladura. Luego la Crítica muere otra vez y los Lectores mueren otra vez y 

sobre esa huella de huesos sigue la Obra su viaje hacia la soledad. Acercarse 

a ella, navegar a su estela es señal inequívoca de muerte segura, pero otra 

Crítica y otros Lectores se le acercan incansables e implacables y el tiempo y 

la velocidad los devoran. Finalmente la Obra viaja irremediablemente sola en 

la Inmensidad. Y un día la Obra muere, como mueren todas las cosas, como 

se extinguirá el Sol y la Tierra, el Sistema Solar y la Galaxia y la más 

recóndita memoria de los hombres. Todo lo que empieza como comedia 

acaba como tragedia (DS, p. 484). 

 

Enquanto essa obra não some, insiste em enviar seus sinais, deixando-os 

marcados pela força da destruição, carregando-os consigo, ao arriscar uma aproximação 

máxima de sua fonte. Tais transmissões de 2666 são como essas partículas de luz, que 

percorrem esse espaço entre o campo de gravidade destrutiva do buraco-negro e a linha 

de escape de sua influência, travessia que transforma indelevelmente sua natureza. 

Assim, mesmo a figura máxima da crise e da destruição produz, com sua singularidade, 

certos fenômenos particulares, propagando sua imagem pelo espaço. Assim, a perda 

absoluta só pode ser marcada na memória com uma outra experiência de perda – como a 

daquele que tem seu tempo tomado porque insiste em perscrutar as emissões da 

destruição, que, longínqua, torna-se próxima, extensa converte-se em breve, dedicando 

a vida, derramando-a dentro de si, para registrar esses enormes períodos de ruídos 

contínuos, sempre parciais, que calam fundo no coração, sem que possa jamais recitá-
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los ou repeti-los.  Isso é: de uma perda que se põe a frente daquele que se projeta em 

busca de outros espectros da existência, que vão para além do olhar, da audição ou de 

quaisquer sentidos que conhecemos. 

Não por acaso, Bolaño frequentemente evoca outra palavra para seu horizonte 

ético, também ela vinda do coração, que quer saber o quanto o coração pode durar, num 

agir que sempre o põe a prova, que não faz com que a poesia nem a prosa se acovardem, 

se retraiam, uma frente à outra, uma na outra, ou mesmo frente ao desastre, deixando-o 

marcar seus caracteres, porque sem isso, se impediria todo e qualquer ato de fazer-lhe 

justiça. Essa palavra, ao mesmo tempo íntima e longínqua, que encaminha o por-vir, 

consiste num salto no vazio, e chama-se coragem.  
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CONCLUSÃO 

 

 

 
…y recuerdo la primera vez que leí el Quijote, allá por los años 1908 ó 

1907, y creo que sentí, aún entonces, el hecho de que, a pesar del título 

engañoso, el héroe no es don Quijote, el héroe es aquel hidalgo manchego, 

o señor provinciano que diríamos ahora, que a fuerza de leer la materia de 

Bretaña, la materia de Francia, la materia de Roma la Grande, quiere ser un 

paladín, quiere ser un Amadís de Gaula, por ejemplo, o Palmerín o quien 

fuera, ese hidalgo que se impone esa tarea que algunas veces consigue: ser 

don Quijote, y que al final comprueba que no lo es; al final vuelve a ser 

Alonso Quijano, es decir, que hay realmente ese protagonista que suele 

olvidarse, este Alonso Quijano. 

– Jorge Luis Borges, ―El Premio Cervantes‖ (2007, p. 293). 

 

 

 

Em 2011, em meio aos caminhos desta tese, houve um episódio significativo, 

porém efêmero, em que Antonio Candido, numa entrevista realizada na Feira Literária 

de Parati fez um diagnóstico sobre a ―falta de risco‖, de ousadia e de coragem nos 

estudos de literatura nas universidades brasileiras.
172

 Logo foi secundado por outros, 

ainda que com propósito e propostas diferentes, como Alcir Pécora e Raúl Antelo, esse 

último no diagnóstico sobre a situação das Letras solicitada pela ANPOLL para o 

encontro daquele ano.  

―Risco‖ e ―coragem‖ são dois termos importantes para Roberto Bolaño. Eles 

formam seu horizonte ético e formal. De fato, eles ultrapassam qualquer outro tipo de 

quesito de avaliação literária – incluindo o de qualidade. Seus ensaios e críticas, seus 

poemas e romances, parecem interessados mais pela valentia (ou pela covardia) de 

certos autores e outros tipos de sujeitos (policiais, putas, jornalistas, críticos, assassinos, 

etc.) em relação tensa, paradoxal, com seus defeitos e méritos literários, artísticos. Não 

se trata de meras disputas de cânone, da capacidade de delegar para si a prerrogativa de 

avaliar novos ou velhos autores, substituindo um pelos outros – e sim de forma, como 

processo ético. Forma que não pode ser propriamente ―literária‖ ou ―estética‖. Isso 

porque nenhum termo ético pode estar vinculado àquilo que é da ordem do próprio, ou 

pode ser apropriado a qualquer prática pré-definida. 

                                                           
172

 Um testemunho dessa avaliação de Antonio Candido na Feira Literária de Parati (2011) pode ser 

encontrado no texto de Miguel Conte, no site do jornal O Globo de 06 de julho daquele ano.  
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 Mas se há uma política-estética e uma estética-política em andamento em 

Bolaño, ela se designa como a do risco, a de pôr em jogo o próprio jogo, sem saber se 

vai perder, esforçando-se para perder, sem saber sequer se conseguirá perder, pois essa é 

a única direção disponível para saber se estamos à altura do desafio, do monstro, das 

violências do mundo, deste mundo que se oferece a nós.  

Tal como a inversão realizada por Derrida naquilo que Emmanuel Lévinas 

definiu como um princípio, a ética não é a filosofia primeira, mas última, sem sabermos 

se nossos atos alcançaram esse estatuto, que sempre está por-vir. Por isso, num regime 

de coisas, num modo de vida que quer ofertar um lugar apropriado, próprio a cada um 

dos elementos que toma para si, para cada atividade ou prática, legitimando-se pela 

oferta do direito e pela pacificação, pôr esse lugar à prova torna-se uma estratégia ética 

necessária. No momento em que aquilo que é da ordem do literário, tal como a 

democracia, mundializa-se, tornando-se autoevidentes, zonas francas da linguagem, do 

direito à linguagem, ao custo de ficcionalizar a possibilidade de outros mundos, de 

neutralizar outras formas de existência em seu acolhimento, então projetar uma abertura 

entre esses dois conceitos – reativar o dissenso a partir de seus próprios nomes – talvez 

seja um gesto bem-vindo. 

 Mas o que isso significa em termos ―literários‖ ou para a literatura? Seria correto 

dizer que ―falta coragem‖ ou ―risco‖ nesse campo de estudos e por isso ele definha? Isto 

é, a questão é saber se a constatação de que falta coragem aos estudos literários, ou à 

própria literatura, não se converte em outro modo de dizer que é a coragem que está em 

falta com a literatura, já que a coragem não pode prescindir dela. Desse modo, essa falta 

não seria diferente de tantas outras – de autonomia, representatividade, legitimidade, 

condições, etc. Pode a coragem existir como condição, sob condição, da manutenção de 

um lugar, desse lugar que autoriza e legitima os juízos que podem ―pôr em risco‖ uma 

reputação? Talvez, parafraseando Deleuze sobre o desejo, podemos dizer que nada falta 

à coragem, sem que ela jamais possa ser dada como encerrada. Ou ainda, com Lacan, 

poderíamos lembrar a ligação indelével entre desejo e coragem, como horizonte ou fuga 

de horizonte de possibilidade ético. Frente à coragem, o mundo, em seu excesso de 

condições – de condicionais e condicionantes –, deve aparecer em sua própria 

impossibilidade, na impossibilidade do próprio. Nenhum lugar é apropriado para a 

coragem: nem mesmo o ―lá fora‖ – o que quer que isso signifique. Por isso existe uma 

relação íntima entre coragem e exílio: um exílio que pode ser feito de qualquer lugar, 
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contra o lugar que se está situado. Assim, não se pode permanecer nele, ocupá-lo – 

nunca se é, de fato, corajoso.  

 Tal como formulada por Bolaño, a coragem poderia estar em correlação com 

aquele velho bordão desconstrucionista, no qual as condições de possibilidade são 

também as de impossibilidade, e vice e versa. Não foi isso que vimos exaustivamente 

encenado ao longo de nossas leituras desse autor? Lá onde a literatura se fazia mais 

presente, ela acabava se apresentando constantemente como falta, dívida, como 

requerimento, até atingir o cúmulo da perfídia e violência. Por outro lado, lá onde dela 

se partia, diante da possibilidade de que assumir ou exigir o literário, a condição 

literária, poderia significar injustiça, onde se a punha à prova, vislumbrando outros 

espectros de transmissão da linguagem, das marcas e dos rastros, outras formas de 

comunidade atravessadas, constituídas, por linhas que vão para além da demarcação do 

setorial, do próprio, é que se parecia vislumbrar um valor.  

 Ou, para utilizar os termos de J. M. Coetzee (GO, p.30-31), que certamente não 

despreza a coragem: é preciso deixar o imperativo da própria dignidade, da dignidade 

própria a si, para não cair no ridículo. Uma literatura ofendida não é nada mais do que 

uma outra forma de censura, uma censura literária. 

Por isso, escrutinar sobre a possibilidade de uma violência da literatura, de 

nomear algo como literário, assumindo tal ato como oferta do direito, de liberdade, de 

reconhecimento de valor ou de garantia de proteção do esquecimento, que sonha em 

nomear esses outros mundos possíveis, ou qualquer mundo possível, como sendo 

literários, pode não dar-lhe a garantia e a legitimidade tanto requerida, mas faz jus à 

herança daqueles que o fizeram, a partir dela (e talvez não só), ao longo dela. 

Portanto, não se trata de expandir horizontes para o literário, difundindo-o como 

atestado de dignidade, mas de, diante do outro, saber se a justiça coincide com seu 

nome, se a única maneira honesta não é arriscá-la, rasurá-la, sem saber se o nome 

próprio (a propriedade do nome) permanecerá. Traçar um horizonte de fuga, uma fuga 

desse horizonte. 

Pelo mesmo motivo, buscar destruí-la ou simplesmente negá-la não resulta senão 

em permanência e repetição: são tentativas de fundar um lugar de plenitude, ressentidos 

por certa promessa estética não se cumprir nunca. Não há tabula rasa sob a literatura.  

 O caminho talvez seja repensar (ou forçar o pensamento, os sentidos, nossas 

práticas) para além de campos e propriedades, posicionamentos que se querem dotados 
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de privilégio prévio, de formas legítimas de antemão, assegurando sua eficácia estética, 

crítica, comunicativa ou transgressora. Não se trata, como já dissemos antes, de passar 

para outro lugar, mais apropriado – história, sociologia, matemática, jornalismo, 

biologia, psicologia, filosofia, etc. –, com os quais a literatura sempre conviveu em um 

conflito ou em paz negociada, no qual a ameaça oferecida de cada um ao outro legitima 

o direito à proteção, a reivindicar aquilo que é seu, numa espécie de guerra fria dos 

saberes. Pensar uma reconfiguração dos regimes discursivos é repensar para além da 

lógica desses contornos.  

Tentar visualizar o outro da literatura, é, de certa forma, projetar uma dignidade 

para além desta economia, uma configuração que não trabalha com propriedades, nem 

com uma totalidade previamente disponível. É vislumbrar aquilo que se transmite, 

lançando-se através dos espaços, arriscando-se por ele, procurando não apenas as 

frequências de comunicação conhecidas e estabelecidas, mas trabalhando com largos 

espectros, espectros que passam, ultrapassam, embaralham e também se perdem nas 

divisões entre humano/animal, orgânico/inorgânico, vida/morte, visível/invisível, 

sensível/cognitivo, ficcional/real, etc. Pelos mais diversos meios, sob os quais às vezes 

se quer retê-los, como de sua posse. Transmissões que não consistem na resistência do 

mesmo através de diferentes espaços, mas por uma modificação constante deles, 

sofrendo e fazendo sofrer a distorção das distâncias e dos tempos. Pondo e pondo-se à 

prova. 

Arriscar-se e arriscar a literatura (ou qualquer outro campo de atividade) para 

além de si, para além dela, não garante nossas sobrevidas – não pode garantir a 

sobrevivência de ninguém –, mas talvez isso evite uma vida indigna, uma vida como 

mera ficcionalização do direito de ser. 

Portanto, deixemos aqui essa palavra que não se deixa concluir, que não permite 

nenhuma conclusão, mas apenas exige que continuemos trabalhando, para além de nós 

mesmos. Uma última palavra, que está sempre a renegar essa posição, deixando-a para 

trás: 

 Coragem. 
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