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                                               RESUMO
                              

Este trabalho pretende analisar as principais características da obra do escritor chileno 

Roberto  Bolaño.  A contribuição  original  dessa  pesquisa  é  demonstrar  o  quanto  o 

romance  Estrela distante é  uma espécie de “laboratório” para os temas que o autor 

desenvolveria, em seguida, nos seus livros mais famosos, como 2666, Noturno do Chile 

e Detetives selvagens. A pesquisa também demonstra o quanto o trabalho de Bolaño é 

importante  para pensarmos alguns dos principais temas da literatura contemporânea. 

Desenvolveremos  essas  questões  em  três  capítulos.  O  primeiro  aponta  como  sua 

biografia e a construção da sua persona pública estão presentes em sua literatura;  o 

segundo relaciona o escritor às principais correntes da literatura hispano-americana; o 

terceiro desenvolve a análise de  Estrela distante, fazendo uma relação com os temas 

tratados nos capítulos anteriores.

 

Palavras-chave:  Literatura  comparada;  Literatura  hispano-americana  contemporânea; 

Memória.



ABSTRACT

This work intends to analyse the main aspects of the work of the Chilean writer Roberto 

Bolaño. The original contribution to this research is to demonstrate how the romance 

Estrela distante is to some extent a laboratory for the themes developed by the author in 

his  following books  such as  2666,  Noturno do Chile and  Detetives selvagens.  This 

research also shows how much of Bolaño's work is important to reflect some of the 

main  themes  of  contemporary  literature.  These  topics  will  be  developed  in  three 

chapters. The first one points to how his biography and the construction of his public 

persona  is  present  in  his  literature.  The  second  relates  the  writer  to  the  main 

perspectives of the Spanish American literature and the third develops a deep analysis of 

Estrela distante, relating the book to the main topics covered in the previous chapters. 

Keywords: Comparative  Literature,  Contemporary  Spanish-American  Literature; 

Memory



                                                       RESUMEN

Este estudio tiene con objetivo el análisis de las principales características de la obra del

escritor  chileno  Roberto  Bolaño. La  originalidad  de  esta  investigación  reside  en 

demostrar de  que manera la novela Estrela distante es una especie de “laboratorio” para 

los  temas  que  el  autor  luego  desarrollaría  en  sus  libros  de  más  éxito,  como  2666, 

Noturno do Chile e Detetives selvagens. El proyecto también muestra la importancia del 

trabajo de Bolaño en el ámbito del pensamiento de la literatura contemporánea. Vamos a 

desarrollar los temas relacionados en tres capítulos. El primero define cómo su biografía 

y la contribución de su persona pública están presentes en su literatura;   el segundo 

relaciona el escritor on las principales corrientes literarias hispanoamericanas; el tercero 

analiza Estrella distante, relacionando el libro con  los temas anteriores.

Palabras  clave:  Literatura  comparada;  Literatura  hispanoamericana  contemporánea; 

Memoria

   



“Sob que circunstâncias nós consideramos as coisas como sendo reais?” – 
William James
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De como me tornei um detetive selvagem

                    
                       



“Bolaño, esse seu livro novo, depois de 10 anos. Por que tanto tempo sem um  

romance?”. Minha pergunta e meu engano saíram com tamanha naturalidade, que eu  

nem notei e prossegui a entrevista com o semblante inquisidor que me cabia ter naquele  

momento. O entrevistado fingiu não ter notado e respondeu detalhadamente a questão.  

A maioria do auditório, por sorte, nem percebeu a troca de nomes. Mas uma amiga  

estava bem à frente e me corrigiu num sussurro, entre o cômico e o desesperado, que  

aquele  ali  não  era  Roberto  Bolaño,  já  morto  há  seis  anos.  Na  verdade  eu  estava  

entrevistando o escritor chileno Alberto Fuguet, durante sua participação na Bienal do  

Livro de Pernambuco, em 2009, que estava lançando seu primeiro romance, Missing – 

Una investigación, após o silêncio de quase uma década. 

Fuguet havia sido meu objeto de estudo de mestrado, dois anos antes, quando  

analisara o McOndo, movimento literário datado de meados dos anos 1990, criado por  

ele e o escritor Sergio Gomez como forma de encontrar espaço no mercado consumidor  

de  livros  internacional,  que  teimava  viver  à  sombra  do  patriarca  Gabriel  García  

Márquez e dos outros cânones do Boom.

Respondida à primeira questão, fui para a segunda: “Mas Bolaño...”. Dessa  

vez  foi  preciso  corrigir  a  recorrência  do  erro  em  público.  Roberto  Bolaño  já  se  

instalara de vez na minha imaginação.

                                                    ***

Meu interesse  em estudar  literatura  hispano-americana  contemporânea  surgiu 

dessa aparente falta de fatores imperiosos e superlativos a que costumamos chamar de 

acaso. Em 2003, antes de embarcar numa viagem, comprei o romance  Mala onda, de 

Fuguet, então recém-lançado no Brasil, na livraria de um aeroporto. Três horas depois, 

desembarquei com o livro já lido e uma série de questionamentos, que eu desenvolveria 

durante a pesquisa de mestrado, nos anos seguintes. Reli a obra na mesma praia de 

Ipanema onde o protagonista começa discorrendo sobre seu tédio durante férias em que 

o excesso de drogas e de tédio o perseguiu com igual força. A coincidência geográfica e 

o sol a queimar a mim e aos personagens talvez tenham me influenciado em pensar: 

“vou estudar esse livro algum dia”. Talvez.

Na ocasião, já tinha ouvido falar do movimento McOndo. Sabia da ironia que 

marcava  seus  textos  e  do seu desprezo por  Gabriel  García  Márquez,  um dos meus 

autores favoritos. Mas o que eu não entendia ainda era a razão de tamanha negação 



canônica e do quanto essa geração parricida acabava pagando tributo justamente ao 

universo literário que tentava negar. O McOndo não era o avesso do avesso do avesso 

como seus fundadores tanto imaginavam.

Mala onda é um romance envolto numa embalagem pop colorida: garoto, no 

final da adolescência, entre a apatia e o fascínio pela cultura de massa, encontra a voz 

que lhe faltava no Apanhador no campo de centeio, de J.D. Salinger, um dos romances 

mais influentes do século passado. A princípio,  parecia se tratar  de uma obra sobre 

leituras que, em vez de nos distanciar do real, dele nos aproxima ainda mais. Um livro 

sobre os livros que se tornam parte do corpo do leitor, como próteses. Mas isso era só a 

casca, o problema mais visível. Por baixo, havia a dura sobrevivência sob o Governo de 

Pinochet,  que  o  protagonista  evitava  comentar  mudando  as  estações  de  rádio, 

aumentando o volume, como se estivesse desviando de mais uma querela familiar. A 

ditadura e o trauma do 11 de Setembro Chileno estavam ali,  de forma interdita, por 

subtração. Cada negação era uma assertiva. Em cada página, o esforço de calar o que 

estava tão latente.

A impressão era que Fuguet não tinha a menor consciência ou controle disso. 

Que nem ele mesmo suspeitava do que deixara “escapar” ao escrever o livro. Não havia 

um  plano  deliberado  de  fazer  um  romance  político,  e  nisso  residia  justamente  o 

substrato política da obra.  Ao não compreender o que estava negando, o escritor só 

prestava homenagem ao cânone, à sombra opressiva da geração anterior, de postura tão 

política e de relações tão problemáticas com o poder.  A ingenuidade de  Mala onda 

chegava a ser comovente. 

Meu interesse na literatura hispano-americana contemporânea surgiu da minha 

expectativa de leitor por obras que pensem a própria função da literatura, que é (a meu 

ver) a de sobrepor discursos, de negar o que está ali, visível à nossa frente. É como um 

jogo de detetive (questão que essa pesquisa debaterá nas páginas que seguem), em que é 

preciso  ler  as  pistas,  encontrar  respostas  que  esbarram na  (aparente)  ilogicidade  do 

mundo.

 Eu poderia ter encontrado outros objetos de estudo, ao longo do tempo. Poderia 

ter encontrado outros autores, de outras nacionalidades, que tratassem a ficção dessa 

forma. No entanto, foi na literatura hispano-americana que comprovei essas questões de 

forma mais pulsante e urgente. Mala onda me ajudou a ser um leitor desconfiado, que 

teima em olhar “através”. Quando descobri o que considerava ser o “problema” desse 



romance,  todas  as  minhas  leituras  posteriores  mudaram.  O que nos  leva  a  Roberto 

Bolaño.

Meu primeiro contato com Bolaño foi o livro de contos  Putas assassinas, em 

2008. Como na época trabalhava como jornalista literário, precisava fazer uma resenha 

sobre a obra. Eu já tinha ouvido falar de Bolaño, da sua morte prematura e de como 

Detetives selvagens havia se tornado um trabalho decisivo para a ficção do século 21. 

Mas nossos caminhos ainda não haviam se cruzado. Lembro exatamente que comecei a 

ler esse livro pelo segundo conto, Gomez Palacio. O impacto foi imediato. 

Havia encontrado uma dicção ao mesmo tempo inteiramente pessoal, ainda que 

reconhecível dentro da minha trajetória como leitor. Bolaño não parecia querer ser o 

avesso  do  avesso  do  avesso.  Ele  avançava  ostentando  um enorme paradoxo:  era  o 

escritor parricida que não se assustava com influência da tradição literária da qual fazia 

parte (ou melhor: que admitia fazer parte). 

Gomez Palacio trazia o que eu esperava (e continuo esperando) de um artefato 

literário: um autor consciente de que a história aparentemente central é um subterfúgio 

para  encobrir  um sem-fim de  “não  ditos”  e  de  desvios.  Nada  acontece  em  Gomez 

Palacio. Tudo acontece em Gomez Palacio. Um alter ego anônimo de Bolaño chega a 

uma  pequena  cidade  mexicana  buscando  um  temporário  exílio,  como  forma  de 

encontrar alguma paz entre um trauma e a procura por um norte na vida. Temos aí um 

homem encarcerado  numa espécie  de  intervalo  da  sua  biografia,  como se  estivesse 

numa bege sala de espera.

Encontra emprego numa oficina literária e acaba firmando amizade (talvez essa 

expressão  seja  excessiva,  mas  não  passa  qualquer  outra  pela  minha  cabeça)  com a 

diretora da instituição. Durante uma ou duas caronas no veículo da diretora, confissões 

pela metade e conversas fraturadas são realizadas. Ela fala que tem uma amiga, uma 

cantora, que interpreta as canções mais tristes do mundo. Enquanto dirige, canta esses 

boleros em voz alta, procurando alcançar o teor dramático da intérprete. Revela que essa 

amiga costuma lhe telefonar no meio da madrugada. E sempre que o marido atende a 

ligação, fica muda e  desliga. Lembro que, na época, li e reli essa cena procurando uma 

pista  a  mais  sobre  a  relação  das  duas,  escavando  os  porquês  dessas  ligações  pela 

madrugada.  Mas  nada  consegui  encontrar.  O  conto  dizia  aquilo  que  quer  dizer  em 

poucas  linhas  e  pronto;  ao  mesmo tempo em que perturbava  o  leitor  com as  mais 

inquietantes  conjecturas.   O que teria  levado o personagem a Gomez Palácio?  Que 



relações  ali  estavam sendo  estabelecidas?  De  que  desvarios  se  desculpa  a  diretora 

quando os dois se despedem nas últimas linhas?

Tempos depois, ao ler  2666, numa passagem perdida no livro, Bolaño fala de 

uma cantora que morre numa pequena cidade do México. Achei que pudesse ser a pista 

que tanto esperava.  Mas era só um trecho aleatório e  pronto:  duas ou três linhas e 

assunto  encerrado.  Cheguei  a  ensaiar  procurar  algo  no Google  sobre a  morte  dessa 

mulher. Mas na hora me dei conta de que era impossível fazer a busca. Eu tinha todos os 

dados e nenhum ao mesmo tempo. Fiquei mudo e perplexo com o teclado nas mãos, e a  

pesquisa em branco à minha frente. Por que eu estava procurando algo concreto numa 

obra  de  ficção?  Por  que  eu acreditava  tanto  que essa história  seria  real?  Não seria 

melhor desconfiar apenas? Questões que a grande literatura nos coloca...

Minha decisão em estudar Bolaño só ocorreu após a leitura de Estrela distante. 

Um  dos  seus  primeiros  livros  a  chamar  a  atenção  da  crítica  e,  injustamente, 

subestimado, quando comparado a Detetives selvagens e 2666. Duas obras ambiciosas, 

sem dúvida, em forma e conteúdo, que formalizaram o nome do escritor como um dos 

mais influentes criadores da América Latina após o Boom dos anos 1960.

Apesar da força inegável desses dois livros, é em  Estrela distante que iremos 

encontrar uma espécie de gênese do pensamento de Bolaño. Estão lá a relação entre 

poesia e revolução, a figura do poeta como herói (ou anti-herói), o cenário de violência 

da  ditadura  chilena,  o  exílio  como  condição  permanente,  a  busca  por  um  escritor 

desaparecido, a ironia frente à tragédia o processo de construção dos seus alter egos e as 

referências  literárias,  em  que  personagens  reais  e  fictícios  são  embaralhados  sem 

maiores cerimônias. Há uma condensação impressionante do seu pensamento, das suas 

confissões, em pouco mais de 100 páginas.

No entanto,  o  que mais  me interessou foi  justamente a  história  interdita  que 

mobiliza essa narrativa; o talvez falso jogo de duplos e as miragens que nos fazem ir e 

vir na história, tentando colar pedaços, compreender aquela frase que faltou. Bolaño, 

assim como Kafka,  é  um escritor  da  interdição  como método.  Alguém que sabe  o 

fascínio  que  exerce  no  leitor  obras  esquartejadas,  em que ele  precisa  encontrar  um 

sentido, em que é tão necessário lançar mão de uma leitura que atravesse tudo o que já 

fora dito, quando o texto (falsamente) parece já se encerrar nele próprio. A máxima “se 

encontrar uma parede, continue” parece ser o mote desses escritores. 

Serei ainda mais específico nessa espécie de introdução: Estrela distante se abriu 

para mim como um objeto de estudo a partir da frase “como seguir alguém que não se  



mexe?”.  Uma  pergunta  que  farei  repetidamente  ao  longo  das  páginas  seguintes, 

procurando respostas e, talvez, melhores formulações dessa mesma questão, que tanto 

diz sobre a repetição obsessiva que marca a obra de Bolaño. Ao seguirmos alguém que 

não  se  mexe,  perseguimos,  no  fundo,  nossos  fantasmas,  nossas  lembranças,  nossa 

incapacidade de precisar a memória “real”. E é por isso que, justamente, recorrermos ao 

divã de um analista: por não lembrarmos “direito”, por estarmos sempre seguindo o que 

não mais existe, o inapreensível e não se mexe. Divã e literatura, esses dois espelhos 

que nos lembram do quanto somos seres trágicos.

Na hora  de  formatar  essa  pesquisa,  foi  necessário  seguir  a  premissa  de  que 

Estrela distante é um exercício de condensação da literatura de Bolaño. O que me fez 

pensar na estrutura de três capítulos, que não só investiga o livro, mas que esmiúça o 

universo ao seu redor.  Ambos (romance e  universo)  são interligados e  dependentes. 

Parto da biografia fragmentada e tão cheia de falsos reflexos (assim como a sua obra) de 

Bolaño para compreender a perspectiva de como o escritor se insere na tradição literária 

hispano-americana.  A partir  do último capítulo,  vou afunilando e estreitando o meu 

campo de análise para Estrela distante. E, sim, escolho a expressão literatura hispano-

americana e não de língua espanhola porque falo de um escritor que viveu o trauma 

ditatorial, de uma maneira que é tão cara para os autores desse continente, um dramático 

traço em comum ao unir todos que habitam esses limites geográficos. 

Também não  falo  literatura  latino-americana,  porque  o  Brasil,  apesar  de  ter 

vivido mais de 20 anos de ditadura militar, não tem uma literatura que problematize esse 

período, com exceção de uma ou outra obra isolada. Não podemos falar numa tradição, 

como no caso do Chile e da Argentina.

A sensação que tive ao montar esse estudo é que estava numa caçada em busca 

dos  supostos  duplos  Wieder/Ruiz  Tagle,  assim  como  os  próprios  personagens  do 

romance. Ao encerrar a pesquisa, percebi o quanto passei anos seguindo alguma coisa 

que não se mexia e que por isso tanto me inquietava. Virei, eu próprio, um personagem 

bolaniano. Fui “vítima” do seu método de perceber o mundo. 

Olho para minhas duas edições de Estrela distante (uma em português e a outra 

em espanhol) e vejo o longo caminho que percorri enquanto realizava essa busca: os 

livros estão destroçados, cheios de marcações de canetas, páginas dobradas... Percebo 

hoje essas  marcações  como uma espécie  de  mapa da  trilha que segui  em busca  de 

decifrar essa sensação que Bolaño instaura em seus leitores, que, por falta de um nome 



melhor, gosto de chamar de “fantasma”. Uma espécie de sombra, de tela branca, onde 

projetamos tudo.

O título da tese, o neologismo “bolanianas”, foi usado como uma forma de dizer 

que, ao falar de Bolaño, eu estou também tratando de algumas questões que se colocam 

tão urgentes na literatura contemporânea de hoje, como os limites entre os gêneros e os 

lugares  ocupados  pelo  confessional  e  pelo  ficcional.  O termo “contemporâneo”  me 

remete  ao  estudo  que  Giorgio  Agamben  realizou  do  seu  significado.  Munido  da 

perspectiva  de  Friedrich  Nietzsche  de  que o contemporâneo seria  o  “intempestivo”, 

Agamben   problematiza:  “De  quem  somos  contemporâneos?”.  E  mais:  Qual  a 

importância  de  sermos  contemporâneos  de  alguns  e  não  de  outros?  Por  que  ser 

contemporâneo é um valor? 

O próprio Jorge Luis Borges, na década de 1920, mudou sua data de nascimento 

de 1899 para 1900, para “nascer” com o século. Queria ser contemporâneo do século 

que  trazia  as  rupturas  da  modernidade  argentina.  Ser  contemporâneo,  pertencer  ao 

tempo “atual”, é objeto de desejo. 

Para  Agamben,  pertence  verdadeiramente  a  seu  tempo,  ou  seja,  é 

verdadeiramente contemporâneo, aquele que não coincide perfeitamente com este, “nem 

está adequado às suas pretensões e é, portanto, nesse sentido, inatual; mas exatamente 

através desse deslocamento e desse anacronismo, ele é  capaz, mais do que os outros, de 

perceber  e  apreender  seu  tempo”  (AGAMBEN,  2009,  59).  Uma  obra  literária 

contemporânea  implicaria,  dessa  forma,  numa  escrita  que  mantivesse  uma  singular 

relação com o próprio tempo, que aderisse a ele, enquanto “guardasse certa distância”.

Para a compreensão do “contemporâneo”, importam, e muito, autores que não 

apenas  gestam  a  produção  atual;  também  aqueles  que,  com  o  passar  do  tempo, 

permanecem  inovadores  com  seus  trabalhos,  muitas  vezes  menos  tementes  de 

radicalizações que a novíssima geração. É a partir da definição de Agamben, cercando 

as implicações presentes na expressão “contemporâneo”, que iremos nos aproximar de 

Bolaño. 

Nesse  caminho,  reflito  sobre  o  trabalho  de  escritores  que  suscitam  essas 

contemporâneas  questões  “bolanianas”  em suas  obras,  como  Enrique  Vila-Matas,  o 

próprio Alberto Fuguet, Ricardo Piglia e Cesar Aira. E, claro, aquele que considero o 



mais contemporâneo de todos, Jorge Luis Borges, que nos ensinou a olhar com mais 

altivez e respeito para as falsas miragens.

 Antes desse título, cheguei a contemplar dezenas de outros, mas eu precisava de 

uma expressão mais própria e pessoal para dar conta do impacto que a leitura de Bolaño 

tem me causado durante esses anos. Eu precisava me confessar “bolaniano” para entrar 

no  seu  jogo,  já  que  o  próprio  escritor  nunca  “baixou  a  guarda”,  e  permaneceu 

“bolaniano” em todos os seus textos,  em todos seus depoimentos. Bolaño jamais se 

perdeu de vista.

                                                     ***

No período de gestação desta tese, aproveitei todas as  chances profissionais  

que tive, na minha profissão de jornalista, para questionar boa parte dos escritores que  

entrevistei a respeito das suas impressões da obra de Roberto Bolaño. Alberto Manguel  

não quis  comentar  o caso.  Lembro que resmungou alguma coisa e  mudou logo de  

assunto. Havia um campo minado ali, que até hoje não compreendi. Ricardo Piglia se  

confessou fascinado pelo intrincado jogo proposto ao leitor no universo “bolaniano”.  

Mas só. Isabel Allende colheu minha pergunta com um sorriso e o rancor de quem já  

fora chamada por Bolaño de “uma grande datilógrafa”. “Ele não gostava de ninguém,  

então posso  compreender  o fato  dele  também não gostar  de  mim”,  observou,  num  

suspiro, passando logo para a próxima questão.  Alberto Fuguet foi  lacônico.  Disse  

apenas que Bolaño o assustava, que era uma figura que podia ser agressiva em suas  

opiniões.

 A conversa sobre Bolaño que mais me impressionou foi a que travei com a  

escritora Laura Restrepo, durante sua participação na Festa Literária Internacional de  

Paraty, em 2011. Após uma longa entrevista sobre seu romance Heróis demais, vi que 

era a hora de lançar o assunto Bolaño no nosso encontro. A princípio ela se revelou  

uma curiosa  a  respeito  do  seu  trabalho,  como tantos  outros.  Falou  de  2666 e  de  

Noturno do Chile e de alguns contos que lera. No meio da sua resposta, ela me lança a  

pergunta:  “Me  diga  agora  qual  o  seu  livro  favorito  dele?”.  Ao  responder  Estrela 

distante, percebo que ela toma um susto e pede que eu liste minhas impressões sobre a  

obra, antes dela própria continuar falando. 



Quando começo a explicar minha inquietação quanto à veracidade dos duplos  

da história (seriam eles de fato duplos ou outro reflexo falso? Um iceberg imaginário  

onde  colidimos  sem  cessar?),  Laura  me  interrompe  e  diz  que  guarda  algumas  

impressões bastante pessoais em relação a esse livro, que nunca havia revelado a quem  

quer que fosse. Quando está prestes a falar da sua relação com Estrela distante, chega  

uma  assessora  e  diz  que  a  escritora  está  atrasada  para  um  compromisso.  Laura,  

apressadamente, escreve seu e-mail numa folha de papel e pede que lhe escreva sem  

falta, para continuarmos a conversa, que ela gostaria muitíssimo de discorrer sobre  

Carlos Wieder (lembro que ela frisou o nome do personagem). Nos despedimos.  

Como tinha ainda uma série  de entrevistas  a fazer,  minha mochila,  ao final  

desse  dia,  era  uma  grande  confusão  de  folhas  soltas  e  anotações,  algumas  

indecifráveis.  Procuro o e-mail  de  Laura,  e  me dou conta  de que  é  a única  coisa  

ausente nas minhas coisas. Fico despreocupado, porque a região onde acontece a Flip  

é minúscula e, possivelmente, irei reencontrar Laura e pedir novamente seu contato. 

No dia seguinte (o último da festa), não consigo cruzar com ela. Quando desisto  

da procura, pergunto sobre seu paradeiro à assessora da sua editora. “Laura Restrepo  

foi embora, logo depois da sua mesa”. Explico a situação e peço que ela me arranje  

seu e-mail. A assessora diz que não tem no momento, mas que vai tentar conseguir.  

Acabo só conseguindo o e-mail um mês depois. 

Escrevo me apresentando e lembrando a nossa conversa. O e-mail volta, como  

se o destinatário não existisse. Recorro à assessoria outra vez. “É o único que temos”,  

acaba sendo a resposta.

Com o tempo compreendi que meu desencontro com Laura Restrepo foi minha  

entrevista mais reveladora sobre Bolaño.  Sua impressão misteriosa sobre o livro,  o  

desaparecimento do papel e o e-mail sem erro que sempre voltava,  eram sensações  

tipicamente “bolanianas”. Sua revelação não feita foi a melhor resposta que poderia  

ter tido para a minha pesquisa.  



1. Uma aproximação ou la vida no admite bromas

                                              



1.1 – Primeiras “imprecisões”

                        

 “A vida  faz-se  criação literária,  mas  com isso  o  

homem torna-se ao mesmo tempo o escritor de sua  

própria vida” – George Lukács

Prólogo: De Roberto Bolaño esperamos o trauma persistente a farejar todos aqueles  

que contavam por volta dos 20 anos quando do 11 de Setembro Chileno; a pobreza  

absoluta; manifestos que tentaram em vão ultrapassar o real; fantasmas; a percepção  

de que nada vivo tem remédio e que, amém, essa seria nossa salvação; cigarros; mais  

fantasmas; a certeza da morte prematura; mais cigarros; a escritura urgente, não como  

rota de fuga, mas como tentativa de registrar essa coisa fugidia que só aparece quando  

não estamos olhando. Walter Benjamin (1985) escreveu que, com o fim da Primeira  

Guerra  Mundial,  tornou-se  manifesto  um  processo  que  continuaria  até  hoje:  os  

combatentes voltavam mudos do campo de batalha, não mais ricos, e sim mais pobres  

em experiência comunicável. As guerras pessoais enfrentadas por Bolaño fizeram dele  

um narrador à deriva, alguém incapaz de comunicar “o puro em-si”, por isso talvez  

um homem tão crente na filosofia dos detetives, que precisam enxergar o mundo como  

um quebra-cabeça de peças ausentes (detetives são seres dependentes de enigmas e de  

revelações fraturadas. A revelação completa das coisas anularia seu ofício). Tamanha  

mudez benjaminiana ergueu a construção de uma obra iluminada, solitária, infinita,  

perfeitamente imóvel, armada de volumes preciosos, ainda que inúteis, incorruptíveis e  

secretos, como um dia Jorge Luis Borges deixou como lição a todos que procuraram  

exílio na Biblioteca.

     

                                                         ***



Uma vida não é um enredo. “E a uma narrativa construída na primeira pessoa 

se aplicam noções de decoro bem diferentes das que se aplicam a uma narrativa em 

terceira  pessoa”  (SONTAG,  2001,  49).  Desacelerar,  avançar  ligeiro,  saltar  períodos 

inteiros, omitir histórias e dar ênfase ao que aparenta ser banal e desnecessário, fora de 

contexto até; tudo isso tem um sentido ampliado quando feito por um “eu”, um “eu” 

consciente de que tudo o que está sendo dito terá um impacto direto no leitor, que fará 

associações imediatas, que buscará encontrar alguma verdade, ainda que a literatura não 

precise  assumir  esse  tipo  de  compromisso.  Podemos  ir  além:  há  registros  de 

sentimentos,  como a ansiedade,  que  só acomodam uma voz em primeira  pessoa.  E 

também certos  aspectos  de desempenho narrativo:  a  digressão,  por  exemplo,  parece 

natural em um texto escrito em primeira pessoa, mas passa a impressão de amadorismo 

numa voz impessoal.

A crítica norte-americana Susan Sontag destaca ainda que, há alguns séculos, 

soava  presunçoso lançar  mão  da  primeira  pessoa.  Quem o fazia,  precisava  de  uma 

justificativa,  que  não  seria  o  mero  e  inconveniente  pigarrear  a  anteceder  discursos 

públicos, ou mesmo frases ocamente polidas, usadas para que o ouvinte tivesse alguma 

folga antes do turbilhão de palavras a seguir. Essa justificativa seria “o disparo inaugural 

numa campanha de sedução em que o autobiografado tacitamente concorda haver algo 

de impróprio,  de descarado, em se oferecer para escrever  sobre si  mesmo de modo 

extenso” (SONTAG, 2001, 49).

É preciso cautela com a primeira pessoa. Montaigne, em Os ensaios, reconheceu 

com temeridade o que estava para dizer e evocou algum escrúpulo para a obra que 

revelaria o espírito do mundo, a partir da revelação do seu próprio espírito para uma 

“plateia”  de  possíveis  leitores.  “Quero  que  me  vejam aqui  em meu  modo  simples, 

natural e corrente, sem pose nem artifício: pois é a mim que retrato. Meus defeitos, 

minhas imperfeições e minha forma natural de ser hão de ser ler ao vivo, tanto quanto a 

decência pública me permitiu” (MONTAIGNE, 2011, 4), escreveu na introdução do seu 

clássico.

 A impressão é que a primeira pessoa jamais alcança a “autonomia” completa da 

terceira; ela sempre está visivelmente inclinada ao convencimento e à coerção, ainda 

que demonstre algum escrúpulo. Assim é sempre vista com desconfiança. Tendo um 

“compromisso” consigo própria, a primeira pessoa pode minimizar problemas, passar 

por cima de fatos importantes em nome de mesquinharias.



Mais  razões  para  cautela  daqui  por  diante:  a  narração  em  primeira  pessoa 

pertence necessariamente a um passado, deixando a impressão de que o autor estaria 

evocando alguma lembrança, compartilhando com o leitor algo real e concreto. Sua vida 

como um enredo, ainda que (outra vez) a vida não seja um enredo. 

Beatriz Sarlo defende que as chamadas autobiografias seriam indiferenciáveis da 

ficção em primeira  pessoa,  desde que se aceite  ser impossível  estabelecer um pacto 

referencial que não seja ilusório . “Como na ficção em primeira pessoa, tudo o que uma 

‘autobiografia’ consegue mostrar  é a estrutura especular  em que alguém, que se diz 

chamar “eu”, toma-se como objeto. Isso quer dizer que esse seu “eu” textual põe em 

cena  um “eu”  ausente,  e  cobre  seu rosto  como essa máscara”  (SARLO, 2005,  31). 

Munidos dessas cautelas, começamos nossa aproximação do escritor chileno Roberto 

Bolaño (1953-2003).  

É curioso o quanto Bolaño (ou o “Bolaño-personagem”, essa máscara que ele 

próprio escolheu para recobrir o rosto do homem real) parece estar mais interessado em 

questionar do que em lembrar, mas para questionar é preciso também lembrar. Requisito 

que parece um incômodo em seus livros (o que nos leva imediatamente à questão de 

“como narrar  o  que não lembro mais  e  o  que  eu quero esquecer?”),  que  o faz um 

narrador  inseguro,  armado  de  negativas,  de  “poréns”  e  dúvidas,  ainda  que  irônico 

(entendemos  ironia  como  um  elemento  que  “restaura”  e  mantém  o  equilíbrio  da 

narrativa,  como aponta  D.C.  Muecke  (1995),  ao  se  referir  a  uma  das  acepções  do 

termo).

Vamos nos aproximar de Bolaño a partir de uma suposta lembrança real, num 

texto em que a  primeira  pessoa parte  de uma descrição familiar  e  acaba abarcando 

imagens insólitas. E a memória como um “gatilho” para o insólito é uma das marcas 

mais fortes da sua obra.

Para o nosso estudo de caso, a trama não poderia evocar melhor momento: o 

conto tem início durante a infância do narrador. A infância é sempre um lugar estranho 

na  memória,  sobretudo porque termina  e  torna-se  miragem,  terreno de  imprecisões, 

porque distante, inalcançável.

 No conto  Carnê de baile, presente em Putas assassinas  (2001), o narrador em 

primeira pessoa discorre sobre as leituras persistentes que a mãe fazia para ele e os 

outros filhos de Vinte poemas de amor e uma canção desesperada, do também chileno 

Pablo Neruda, Prêmio Nobel de Literatura. Na capa do volume, um desenho do poeta, 

com  seu  semblante  icônico  e  o  aviso  de  que  aquela  se  tratava  de  uma  edição 



comemorativa de um milhão de exemplares vendidos. “Em 1961 tinham sido vendidos 

um  milhão  de  exemplares  dos  Vinte  poemas ou  se  tratava  da  totalidade  da  obra 

publicada  por  Neruda?”  (BOLAÑO,  2008,  201).  Quantos  milhões  de  cópias  teria 

vendido Neruda de fato? Seria  ele  assim tão importante? Um best-seller  chileno de 

verdade?  Sutil,  quase  despercebida  pelo  leitor  pouco  atento,  é  a  primeira  série  das 

muitas  interrogações/  imprecisões  que  a  narrativa  levanta,  como  uma  estratégia  de 

desorganizar o mundo. 

O narrador prossegue destacando que o nome da mãe aparece escrito na capa do 

livro – sim, a capa, esse lugar-fetiche, em que poucos se atrevem a escrever o que quer 

que seja. Quem imprime num livro sua assinatura, parece querer tomar para si parte da 

autoria da obra. Uma assinatura num livro é uma espécie de história por cima da história 

“oficial”, o desejo de imprimir a necessidade de um parêntese. 

 Michel Serres (2011) relaciona a assinatura numa capa com a etologia.  Para ele, 

a assinatura na capa de um livro designaria uma sujeira, uma poluição, da mesma ordem 

do suor nas roupas, o cheiro pessoal no lençol da cama ou uma cusparada num prato de 

sopa.  Tudo isso  demarcaria  um território,  aquilo  com o qual  as  outras  pessoas  não 

deveriam se envolver, por asco ou respeito. A assinatura como uma profanação.

A caligrafia dessa assinatura não parece ser a materna. Nem mesmo a paterna. 

Outra vez a imprecisão em nosso caminho. É como se o autor utilizasse a imprecisão 

para estabelecer sua relação, talvez lúdica, com a literatura. Se você não sabe como 

chegou até aqui, continue em frente.  Avance outra casa! Parece ser a norma do jogo.

Na verdade,  assim é construída boa parte  da obra de Bolaño:  uma descrição 

inicialmente  precisa e  objetiva  vai  se  “desbotando” aos  poucos com o decorrer  das 

páginas. São histórias em que, geralmente, a situação inicial é narrada em foco pequeno, 

em  surdina,  num  espaço  restrito  e  bem  íntimo,  às  vezes.  Não  há  uso  de  grandes 

“angulares”  ou  de  tom épico.  Tudo  muito  pontual,  preciso,  na  “mosca”.  Nenhuma 

entrada que ameace drama. 

As linhas iniciais do seu romance 2666 (2004) são um grande exemplo de como 

o escritor entra em cena “falando baixo”, “murmurando” até: “A primeira vez que Jean-

Claude Pelletier leu Benno von Archimboldi foi no Natal de 1980, onde fazia estudos 

universitários de literatura alemã, aos dezenove anos idade. O livro era  D’Arsonval”. 

(BOLAÑO, 2010, 15).

À primeira vista, não há nada de ameaçador nessas linhas. O leitor que acredita 

na máxima de que é possível reconhecer um grande romance por primeiros parágrafos 



engenhosos (pense em  Cem anos de solidão e  o  conhecimento  do gelo,  de Gabriel 

García Márquez, ou nas famílias felizes, todas iguaizinhas, de Anna Kariênina, de Liev 

Tolstói),  não irá prosseguir  pela imensidão das páginas de  2666.  Mas,  olhando com 

cuidado, há algo de estranho na precisão de começar um romance com uma descrição 

tão banal  e,  ao mesmo tempo,  tão objetiva,  tão precisa.  É como se partes  do texto 

houvessem sido “decepadas” pelo escritor e apenas, mais à frente, bem mais à frente, é 

que teríamos acesso a elas. É preciso paciência, acreditar em aparições, saber que elas 

estão sempre à espreita.

Quem supera as pequenas  angulares de Bolaño, vai  percebendo a velocidade 

vertiginosa com que as dúvidas e lacunas são inseridas na história, uma atrás da outra, 

como se passassem em desfile (militar?) perante nossos olhos.  “Como aquela história 

acabou  desencadeando essa  daqui?”  –  É uma das  perguntas  que  resta  ao  leitor  em 

determinado momento. Outra questão seria: “É o próprio Bolaño quem está mesmo nos 

contando essa história?” Até mesmo quando suas narrativas  são em terceira  pessoa, 

como no caso do póstumo 2666, sua figura persiste na nossa frente. Sua imagem se 

sobrepõe às das suas  criações.  A máscara nunca abandona o seu rosto.  É sempre o 

escritor à deriva falando, ainda que com total propriedade, de outros escritores, esses 

também à  deriva,  perdidos,  sem obra definitiva,  sem uma assinatura  definitiva para 

mostrar ao mundo; ou mesmo é o “cronista” irônico relatando os infortúnios daqueles 

com obra “oficial” e consagrada, por isso mesmo já anacrônica e aberta ao escárnio dos 

que (sobre)vivem à margem. 

Bolaño  criou  uma  obra  literária,  ao  mesmo  tempo  em  que  reivindicou  sua 

autocriação. Bolaño é autobiográfico tanto em primeira quanto em terceira pessoas, mas 

não deixa nunca de nos relembrar que nenhuma sinceridade completa é possível. Que 

não  há  segurança,  nem  mesmo  na  nossa  ideia  de  que  tudo  é  “forjado”  na  ficção 

propriamente e explicitamente dita.

 Mas voltemos à voz em primeira pessoa que nos fala em Carnê de baile.

O mito de Neruda passa a ser desconstruído ao longo do conto: Neruda é, a 

princípio, o autor canônico que imprime respeito, a leitura que traz um sentido de união 

familiar, de totalidade e de Pátria. Neruda é a ideia de união (ou o simulacro perfeito de 

união) dentro de um mundo (ainda) com sentido, ao mesmo tempo em que lança uma 

sombra opressora (como superá-lo? É possível superá-lo?) para as novas gerações.

 Diante de tamanha opressão geracional, o narrador começa a “fundir” o Prêmio 

Nobel chileno da sua infância a uma imagem para além das biografias oficiais. Precisa 



desconstruí-lo, transformá-lo num Neruda que nunca existiu, para só assim lidar com a 

força do seu mito.

No  decorrer  do  conto,  Neruda  vai  trocando  de  pele,  despindo  sua  própria 

mitologia  (ou  mesmo sendo  obrigado  a  despir  sua  própria  mitologia,  torna-se  uma 

espécie  de  stripper da  História)  –  ou  seja:  acaba  por  se  aproximar  dos  jovens 

vagabundos e guerrilheiros, escritores sem uma obra constituída, que acreditam que a 

vida,  por  si  só,  é  uma  forma  de  fazer  literatura.  Bolaño  comete  uma  espécie  de 

parricídio do escritor oficial do seu país. Transforma-o no símbolo maior do vazio do 

Chile  pós-11  de  setembro,  um tempo  em que  os  grandes  mitos  perdem o  sentido. 

Neruda, aquele do milhão ou dos milhões de livros vendidos, não tinha mais lugar ali. 

Sua necessidade de parricídio é compreensível. 

O parricídio é um tema caro para a tradição literária hispano-americana. Se o 

Pierre Menard de Jorge Luis Borges houvesse sido bem-sucedido na sua “reescritura” 

do “quixote”, Cervantes não mais importaria para nós. Seria um autor anacrônico. A 

reincidência no assassinato do pai talvez espelhe o peso de insistentes comparações, que 

datam da  “descoberta”  do  Continente  e  prosseguem como uma chaga  a  cada  nova 

geração. “A descoberta do Novo Mundo colocou a civilização europeia face a face com 

a vida primitiva, e despertou os homens para contrastes com suas próprias organizações, 

contrastes estes mais marcantes do que os bizantinos ou sarracenos poderiam oferecer” 

(POSNETT, 2011, 24).

“59. Perguntas para antes de dormir. Por que Neruda não gostava de  

Kafka? Por que  Neruda não gostava de  Rilke?  Por  que  Neruda não  

gostava de De Rokha? 60. Gostava de Barbusse? Tudo faz pensar que  

sim. E Cholokhov. E de Alberti. E de Octavio Paz. Estranha companhia  

para viajar pelo purgatório. 61. Mas também gostava de Éluard. 62. Se  

Neruda tivesse sido cocainômano, heroinômano, se houvesse sido morto  

por um estilhaço na Madri sitiada de 36, se houvesse sido amante de  

Lorca e  se  tivesse  se  suicidado depois  da  morte  deste,  outra seria a  

história.  Se  Neruda  fosse  o  desconhecido  que  no  fundo  de  fato  é”  

(BOLAÑO, 2008, 209).”

Bolaño reencena lembranças banais da sua infância a partir de uma perspectiva 

bastante engenhosa: a desconstrução de um referencial simbólico clássico (no caso Os 



vinte poemas “nerudianos”, obra seminal da literatura do seu país e objeto de religação 

com suas lembranças infantis) para embasar uma nova trama, agora referente ao tempo 

presente,  que  relativiza  o  aspecto  do  mito  e  da  tradição,  fazendo  de  Neruda  um 

Neruda-“bolaniano”.  Um  Neruda  que  Bolaño  e  os  seus  companheiros  pudessem 

compreender  e  assim  ultrapassar,  tirar  a  aura,  arrancar  a  máscara  da  face.  E 

edipianamente matar.

Durante essa desconstrução de Neruda, a importância da própria escrita parece 

perder o sentido. Ninguém mais fala de livros nem de gêneros literários ou de memórias 

cercando  personagens,  mas  de  conchavos,  de  mortes,  de  guerras  e  paixões 

clandestinas... O Neruda-escritor-oficial sai de cena.  A “necessária” implosão da escrita 

promovida pelo conto é uma constatação delicada e cruel, sobretudo em se tratando de 

um autor  que escreveu toda sua obra sobre outros  escritores  e  sobre livros.  Seria  a 

maldição  que  sempre  se  volta  contra  aqueles  que  atribuem  um sentido  maior,  um 

sentido sagrado à ficção, esquecendo a “lição” de Quixote, que teve sua imaginação 

“sequestrada” pela leitura? 

Quixote  acreditou  que  o  mundo  era  o  conteúdo  de  um livro.  Mas  o  nobre 

cavaleiro mal suspeitava que a literatura seria também um ramo peculiaríssimo do saber, 

que pode muito bem estar contra o saber comum. A literatura pode começar onde as 

noções de “saber” e “oficial” terminam, pode ir  em direção oposta,  pode desvirtuar 

certezas. Quixote não foi apenas o marco inicial do romance, mas o marco inicial das 

incertezas,  da literatura  como território  de  perguntas  complexas;  e  não de  respostas 

prontas. Ao avançarmos na literatura do clássico de Cervantes percebemos que nada é o 

que parece.

Sem a consciência de tamanho “perigo” que guarda a leitura compulsiva, tanta 

leitura acabou não fazendo mesmo muito bem ao nobre rural de Cervantes. “Guiado” 

pelos livros, perdeu o sentido de realidade e decidiu tornar-se, por volta dos 50 anos, um 

cavaleiro  andante.  O  romance  Dom Quixote é  uma  descrição  completa  da  vida  da 

potência  declinante que era  a  Espanha,  sem mais  chance  de fazer  frente  ao  avanço 

econômico da Inglaterra. Enquanto o novo poder mundial estaria em breve nas mãos da 

burguesia comercial inglesa, a nobreza feudal espanhola encarava a decadência frente 

aos novos ideais desse mundo. 

Milan Kundera aponta que Dom Quixote é a descrição daquele momento em que 

Deus deixa lentamente o lugar de onde tinha dirigido o universo e sua ordem de valores, 

que separava o bem do mal e dava sentido a cada coisa. “Dom Quixote saiu de casa e  



não teve mais condições de reconhecer o mundo” (KUNDERA, 2009, 13). E o mundo, 

na ausência do Juiz Supremo, surgiu subitamente numa temível ambiguidade; a única 

verdade divina se decompôs em centenas de verdades relativas que os homens dividiram 

entre si. Assim, nasceram os tempos modernos e, com ele, o romance, sua imagem e 

modelo. 

Com o golpe de 1973 chileno, Bolaño parece querer dizer que um novo mundo 

também se iniciou. Assim como o Quixote, Bolaño saiu do Chile e não conseguiu mais 

reconhecer  o  mundo  sem  o  seu  “trauma  de  formação”,  sem  o  seu  recalque  que 

reapareceu sob uma nova máscara, com menor ou maior intensidade, a cada novo livro. 

Sua  descrição  da  tomada  de  La  Moneda,  no  romance  Noturno  do  Chile, resume a 

tragédia histórica em pouquíssimas linhas e a reconta com elipses e um tom brusco, que 

arriscamos a comparar com as primeiras cenas do  Gênesis bíblico, por sua contenção 

em narrar  o  começo  de  uma nova era:  “(…) veio  o  golpe  de  Estado,  o  levante,  o 

pronunciamento militar, bombardearam La Moneda, e, quando terminou o bombardeio, 

o presidente se suicidou e tudo acabou. Então eu fiquei quieto, com um dedo na página 

que estava lendo, e pensei: que paz. Levantei, fui à janela: que silêncio. O céu estava 

azul, um azul profundo e limpo, marcado aqui e ali por algumas nuvens. Ao longe vi um 

helicóptero. Sem fechar a janela, ajoelhei e rezei pelo Chile, por todos os chilenos, pelos 

mortos e pelos vivos” (BOLAÑO, 2004, 77).

O  Quixote  de  Cervantes  acredita  que  viaja  para  restabelecer  a  unidade  do 

homem, mas na realidade viaja para encontrar a si próprio em uma região onde tudo se 

transformou  em  “demolição”,  começando  pelo  romance  que  ele  próprio  é  o 

protagonista, o paradigma do romance por excelência, que se ergue a partir de um total 

espelhamento com o passado que precisa negar.

 Já Bolaño viaja para esquecer, mas não consegue parar de lembrar. Por isso 

escreve. “Escrever para lembrar? Não para lembrar, mas para combater o dilaceramento 

do esquecimento na medida em que ele se anuncia, absoluto. Em breve o ‘nem sombra 

de’, em nenhum lugar, em ninguém’” (BARTHES, 2011, 35). Bolaño foi mais que um 

viajante: foi um exilado por toda a vida por vontade própria, mas o que o teria levado a 

ter tamanho fascínio pelo exílio? O que nos faz querer nunca mais voltar ao ponto de 

partida, ainda que continuemos a enviar para esse mesmo ponto cartões postais com um 

ethos de saudade ou mesmo de dependência?

O  mito  de  Neruda  reaparece  no  romance  Noturno  do  Chile.  O  poeta  é  o 

convidado de honra de um jantar na casa de campo de Farwell, crítico “oficial” chileno. 



Crítico amigo das oligarquias e dos grandes escritores, representante das instituições 

que Bolaño tanto ataca em seus livros. O Prêmio Nobel, dessa vez, é retratado como um 

“borrão” de si mesmo, uma paródia risível da sua mitologia literária. 

                        

“Usava um casaco de veludo, um cachecol,      na cabeça um chapéu de  

aba curta jogado para trás, e murmurava profundamente umas palavras  

que não podiam estar sendo dirigidas a ninguém, a não ser à lua. Fiquei  

como o reflexo da estátua,  com a pata esquerda meio levantada.  Era  

Neruda.  (...)  Lá estava Neruda,  recitando versos  para a lua,  para os  

elementos da terra e para os astros, cuja natureza desconhecemos, mas  

intuímos.” (BOLAÑO, 2004, 19)           

 

A segunda “aparição” de Neruda no romance é justamente durante o seu enterro, 

explicitando o quanto Noturno do Chile é o epitáfio das ilusões de uma geração. A cena 

do  enterro  de  Neruda  é  patética,  com  os  personagens  sem  saber  direito  como 

acompanhar o cortejo fúnebre.  Até a  morte  é um impasse para Bolaño.  “O dom de 

despejar  no passado as  centelhas  de esperança  é  privilégio  exclusivo  do historiador 

convencido de que também os mortos não estarão em segurança se o inimigo vencer” 

(BENJAMIN, 1985, 224).

Já não há como descansar em paz, assim como no tempo mítico da tragédia, 

onde se morria de imortalidade. 

Noturno  do  Chile retrata  inusitadas  torturas  empregadas  pela  ditadura  de 

Pinochet nos salões vizinhos onde aconteciam as grandes tertúlias literárias, como num 

filme de terror, em que os atores acordam dentro do seu próprio pesadelo. “Em el campo 

literário,  la  experiência  dictatorial  significó  un  quiebre  en  la  figura  del  escritor 

comprometido y de los ideales utopistas; un reposicionamento frente a maestros y pares; 

una revisión de los vínculos entre literatura y política” (AGUILAR, 2008, 127) -  É 

justamente essa fissura de geração e  de ideais políticos que perseguem a obra inteira do 

escritor. 

O que fazer para além disso? O que fazer para além desse trauma? O escritor 

promove a difícil militância por uma escrita que parece estar sempre denunciando uma 

aparição.  Uma militância por algo fugidio,  que se assemelha aos momentos em que 

alguém se aproxima de uma janela para averiguar alguma coisa na rua, mas logo dá as 

costas e vai se ocupar de outro assunto, “sem saber por que tinha se aproximado da 



janela, sem saber o que esperava encontrar e que justo nesse momento, quando já não 

havia ninguém na janela e só piscava uma lamparina de vidros coloridos no fundo do 

quarto, aparecia” (BOLAÑO, 2010, 49). Essa visão fantasmagórica da janela é uma das 

cenas que abrem espaço para o horror e o genocídio que marcam 2666. Há sempre algo 

espreitando, algo pronto para aparecer, mas que jamais aparece. Ninguém aparece. Nada 

acontece.

 No  parágrafo  seguinte,  já  não  há  mais  qualquer  referência  a  essa  coisa  que 

“aparecia” quando ninguém estava olhando. O narrador passa por cima das supostas 

consequências dessa aparição sem qualquer constrangimento. E, justamente por negar, 

por  mudar  de  assunto,  que  esses  “parênteses”  na  narrativa  acabam  sendo  tão 

importantes.

 Bolaño nos relata/aponta o mundo por um processo de elipses. Por um método 

de subtração. A impressão é que, nesses momentos, Bolaño é tanto um escritor sem 

palavras quanto um fotógrafo malfadado, que perde o que precisa capturar, mas que não 

larga sua desgraçada câmera.   Um “pouco antes” da cena da aparição da janela em 

2666,  encontramos  a  seguinte  comparação:  “a imagem que o  tempo e  o acaso vão 

transformando no tempo de uma foto revelada, de uma foto que paulatinamente vai se 

tornando maior, mais potente, de um peso asfixiante, sem por isso perder as ligações 

com seu negativo” (BOLAÑO, 2010, 49).

Comparações semelhantes a essa, encontramos em outros títulos da sua obra. Em 

Detetives selvagens (1998), é a percepção da iluminação que guia a descrição presente 

no  fim  do  primeiro  capítulo  do  romance.  Temos  uma  imagem  substituindo  uma 

situação.  Uma  imagem retendo  a  descrição  possível  de  todo  o  drama  vivido  pelas 

personagens: “Virei-me e pelo vidro traseiro vi  uma sombra no meio da rua.  Nessa 

sombra, emoldurada pela janela estritamente retangular do Impala, estava concentrada 

toda tristeza do mundo” (BOLAÑO, 2006, p. 143).

 Um exemplo semelhante de percepções fantasmagóricas  se  confundindo com 

militância política, é o drama vivido pelo personagem de A história do cabelo, de Alan 

Pauls, segundo volume de uma trilogia em que o escritor argentino enfoca a ditadura 

argentina dos anos 1970. Trata-se de um homem obcecado pela cabeleira perfeita, num 

período de direitos confiscados e de liberdades extraídas. Ele persegue a “aparição” do 

penteado ideal.  Pauls  polariza o distúrbio do seu protagonista  com o dos militantes 

políticos da época. Extremistas, sim, todos eles o são (os militantes e os fetichistas), mas 

por razões (aparentemente) diversas. 



“O herói da Historia do cabelo decifra o mundo a partir de uma única chave: o 

cabelo. Os militantes duros dos anos 1970 faziam o mesmo com a política” (PAULS, 

em entrevista concedida ao autor desta tese). Num artigo sobre o romance de Pauls, a 

crítica  argentina  Beatriz  Sarlo  analisa  o  disparate  de  quem  vive  sob  o  signo  da 

monogamia de uma obsessão: “O cabelo continua funcionando como um organizador 

supremo.  Como em uma cosmogonia  fantástica,  o  mundo se  organiza  em torno do 

cabelo. O cabelo é o significante vazio: está ali para fazer com que o sistema tenha 

algum sentido”  (publicado  em http://editora.cosacnaify.com.br/blog/?tag=alan-pauls, 

acessado no dia 15 de outubro). 

Bolaño promove uma literatura em que tenta decifrar as lembranças do trauma 

do 11 de Setembro chileno. Sua militância é seu guia, ainda que não saiba bem para 

onde deseja ir. O personagem de Pauls, quando enfim, encontra o cabeleireiro que lhe 

faria o penteado ideal, percebe que sua busca acabou e que alguma coisa começou a 

morrer justamente nesse encontro. Mas o quê mesmo?

1.2 – Sobre ser chileno e outras calamidades

                                                                     

 “Raramente me perco de vista” – Paul Valéry 

Roberto Bolaño nasceu em Santiago do Chile, em abril de 1953. Mesmo ano 

em  que  morreram  Stalin  e  Dylan  Thomas,  personagens  que,  décadas  mais  tarde, 

apareceriam num estranho e longo sonho, que o perturbaria ainda por noites e mais 

noites seguidas. Os dois estavam juntos, numa mesa decadente de um bar mexicano, 

lutando para ver quem bebia mais. Stalin, vodca; Thomas, uísque (obviamente). Até as 

personagens dos seus  sonhos apareciam (tra)vestidas  como as personagens dos seus 

livros.  Vida,  sonho,  obra,  tudo tratado como uma continuidade,  uma enorme massa 

uniforme. “Oficialmente”, a última palavra que escreveu foi “México”. Destino de um 

personagem na última linha de 2666.

Bolaño, aos 15 anos, mudou-se com a família para o México DF, onde começou 

a trabalhar como jornalista, colaborando com inúmeras publicações. Nessa época, teve 



contato  com  o  movimento  vanguardista  mexicano  Estridendista,  que  teria  impacto 

direto  em sua  obra  inicial.  Em 1973,  retornou  ao  Chile  para  participar  do  Projeto 

Socialista de Salvador Allende.  O retorno ocorreu pouco antes do Golpe de Estado. 

Participou da Resistência contra o novo regime e acabou sendo preso. Ao se exilar do 

Chile, fixou breve residência em El Salvador, depois retornou ao território mexicano e 

logo acabou emigrando para a Espanha, onde fixou residência em 1977. Seu primeiro 

endereço foi em Blanes, próximo a Barcelona.

Em território espanhol, exerceu uma série de trabalhos. Foi lavador de pratos, 

camareiro, guarda noturno e lixeiro. Todo esse período inicial, posteriormente, ajudaria 

a compor a trama de romances como Estrela distante (1996), Pista de gelo (1993) e de 

boa parte dos contos reunidos em Putas assassinas. A partir de meados dos anos 1980, 

passa a sobreviver com o dinheiro de prêmios literários regionais.

 Sua  obra  só  passa  a  ganhar  repercussão  em  1996,  graças  à  publicação  da 

enciclopédia farsesca que é La literatura nazi em América. O impacto desse livro, junto 

à intensa produção do autor nos anos seguintes, fez com que seu nome começasse a 

levantar  uma aura mítica ao redor.  Aura marcada  também por  entrevistas  nas  quais 

criticava cânones e contemporâneos.  Bolaño estabelece-se como uma figura de obra 

crítica e personalidade combativa.

 Mesmo sem ter sido diretamente criticado por Bolaño, o escritor chileno Alberto 

Fuguet  mantinha uma distância  regulamentar  do conterrâneo.  Mesmo ele  próprio se 

tratando de uma personalidade pública de humor ácido, responsável pelo movimento 

McOndo, que ironizou os grandes mestres do boom literário latino-americano. McOndo 

é claramente um trocadilho com Macondo, a mítica cidade popularizada por Gabriel 

García Márquez em  Cem anos de solidão,  e a rede de fast-food norte-americana Mc 

Donalds  e  com a  marca  Macintosh.  “Eu  tinha  medo  de  me  aproximar  de  Roberto 

Bolaño, porque ele criticava tudo e todos os autores. Era uma figura que exercia um 

respeito  e,  ao mesmo tempo,  um forte  temor em todos” (FUGUET, em depoimento 

inédito concedido ao autor desta tese).

A  implicância  de  Bolaño  ao  criticar  negativamente  muitos  dos  seus 

contemporâneos  acabou  sendo  o  capítulo  inaugural  do  romance  Os  dissabores  do 

verdadeiro polícia (Edição portuguesa, 2011, da editora portuguesa Quetzal), publicado 

postumamente,  em que o autor perfila nomes canônicos como se estivesse erguendo 

uma “enciclopédia literária”, onde os “gêneros” dos autores são constituídos a partir de 



insultos.  Esse trecho, em particular, demonstra o humor, por vezes nonsense, e sempre 

ferino, que marca sua obra.

“Dentro  do  imenso  oceano  da  poesia  distinguia  várias  correntes:  

bichonas,  maricas,  mariquinhas,  loucas,  invertidos,  borboletas,  

amaricados e efeminados.. As duas maiores correntes, porém, eram a dos  

bichonas e a dos maricas.  Walt  Whitman, por exemplo,  era um poeta  

bichona. Pablo Neruda, um poeta maricas. William Blake era bichona,  

sem sombra de dúvida e Octavio Paz maricas. Borges era efeminado, isto  

é, de repente podia ser bichona e de repente simplesmente assexuado.  

Rubén Darío era uma louca, efetivamente, a rainha e o paradigma das  

loucas (na nossa língua, é claro; no vasto mundo lá de fora o paradigma  

continua  a  ser  Verlaine,  o  Generoso).  Uma  louca,  segundo  Padilla,  

estava mais perto do manicómio florido e das alucinações em carne viva,  

enquanto as bichonas e os maricas vagueavam sincopadamente da Ética  

à Estética e vice-versa” (BOLAÑO, 2011, 17)

 

Um  dos  textos  mais  curiosos  publicado  por  Bolaño  foi  uma  série  de 

reminiscências da sua primeira viagem ao Chile após seu exílio, em novembro de 1998, 

para participar como jurado de um concurso de contos, organizado pela revista Paula. 

Nesse  momento,  já  era  um escritor  de  reputação  ascendente,  com a  publicação  do 

premiado  Os detetives  selvagens. Essas  impressões  foram publicadas  na imprensa e 

depois reunidas na coletânea de discursos e artigos Entre parêntesis  (2004),  publicada 

postumamente. 

“Veinte días en Chile que estremecieran el mundo (mental) en el que yo habito. 

Veinte días que fueron cono veinte sesiones de humanidad cayendo a plomo. Veinte días 

para llorar y reír a gritos”. (BOLAÑO, 2009, 59). O texto continua com impressões 

sobre outros escritores, sobre a arquitetura de Santiago e traz ainda uma melancólica 

descrição do que é constituída a “humanidade” chilena  ou ao menos a humanidade do 

mundo literário do país: “Nada pidas que nada se te dará. No te enfermes que nadie te 

ayudará. No pidas entrar en ninguna antologia que tu nombre siempre se ocultará. No 

luches que siempre serás vencido. No le des la espalda al poder porque el poder lo es 

todo” (BOLAÑO, 2009, 66). 

A parte  mais  reveladora para os  pesquisadores  da  sua obra acontece  quando 

retrata um jantar que participou na casa da  escritora Diamela Eltit,  mulher do então 



ministro de estado Jorge Pareja. Bolaño aponta inicialmente que só havia aceitado o 

convite para ter uma experiência, de fato, ao lado do Poder, um poder com maiúsculas. 

Mas estranha que o encontro tenha ocorrido num bairro de classe média, não de classe 

média alta ou de classe alta, como esperava. Apenas um de classe média (na narrativa,  

ele “implica” com os detalhes da moradia). Numa casa razoavelmente pequena, sem 

seguranças, onde os próprios anfitriões preparam um jantar vegetariano, que embrulha o 

estômago do escritor.  Mas que ele  acaba aceitando tudo o que lhe é  oferecido,  não 

apenas  como o gesto educado que esperamos de um convidado.  Mas como alguém 

disposto a encenar uma espécie de jogo teatral. A banalidade do jantar e das conversas o 

atingem como uma ofensa. Mas ele persiste. É o vegetariano sentado à mesa como tem 

de ser.

 Esse não é mais o Chile que ele precisou deixar. Bolaño parece procurar o solo 

abandonado,  que  já  o  inspirara  em  Estrela  distante,  romance  sobre  os  dias  que 

antecederam o golpe e sobre as lembranças que ele e seus companheiros/ seu alter ego e 

suas personagens precisaram “criar” para entender o que estava acontecendo após o 11 

de  Setembro  e  todo  silêncio,  todos  os  fantasmas  e  todos  os  desaparecidos  por  ele 

gerados. Nas próprias palavras do escritor, Estrela distante foi “uma aproximación, muy 

modesta, al mal absoluto” (BOLAÑO, 2004, 20). 

Foi justamente ao fazer essa aproximação com um mal absoluto que Bolaño 

escreveu sua “obra síntese”, que contém todas as questões que se repetem pelo restante 

da sua bibliografia: a relação entre poesia e revolução, a figura do poeta como herói (ou 

anti-herói),  o  cenário  de  violência  da  ditadura  chilena,  o  exílio  como  condição 

permanente, a busca por um escritor desaparecido, o processo de construção dos seus 

alter egos e as referências literárias, em que se misturam nomes reais e fictícios. Há uma 

condensação impressionante do seu pensamento, das suas confissões, em pouco mais de 

100  páginas.  Encontramos  também  de  forma  mais  objetiva  que  em  seus  trabalhos 

anteriores a  construção de uma autoimagem, que percorrerá suas posteriores  e  mais 

famosas obras, que teve como “clique” a ruptura do 11 de Setembro Chileno. 

 Há um sofismo da escritora e psicanalista Lívia García Rosa, na verdade uma 

anotação  em  seu  perfil  no  FaceBook  (perfil  disponível  em 

http://www.facebook.com//lgarciaroza),  que  pode  nos  ajudar  a  elucidar  um pouco  o 

processo  que  rege  a  trama  de  Estrela  distante:  “O  esquecimento  é  a  única  forma 

completa de lembrança”. Ou seja: a lembrança como criação literária e também como 

alucinação. O fantástico de precisar criar suas próprias lembranças. Fechar lacunas e 



feridas com essa criação.  Retornar ao passado para recriá-lo, para entendê-lo e criticá-

lo, ainda que os anos tenham “maculado” as nítidas formas da memória original. Mas 

voltemos ao seu retorno ao Chile.

O  jantar  vegetariano  com o  “poder”  encerrado.  As  reminiscências  do  artigo 

sobre o retorno ao Chile continuam. Algumas cenas depois, Bolaño está com um grupo 

de ex-companheiros da militância dos anos 1970, numa mesa de bar. Tergiversam sobre 

um fato “estranho”, ao menos aos olhos do escritor, sobre o qual busca colher mais e 

mais detalhes dos parceiros de mesa. O caso é que a filha do escritor e jornalista norte-

americano Norman Mailer estaria morando e trabalhando no Chile como psicanalista. 

Mas por que o Chile? Por que logo o Chile? E logo psicanalista? Questões que nenhum 

dos  envolvidos  na  discussão  soube  responder  (haveria  como  responder  ou  mesmo 

haveria  alguma  importância  na  resposta  para  indagações  como  essas,  se  olharmos 

objetivamente?).  Bolaño  trata  o  Chile  como  um  território  de  absurdo,  uma  casa 

fantasma,  ao  mesmo tempo sua  Macondo e sua Comala.  Estar  no Chile  parece  tão 

absurdo quanto se acreditar um membro da família dos Buendías. 

 O  texto  termina  com  uma  história  que  Bolaño  faz  questão  de  enfatizar 

verdadeira para nós leitores. E mais: uma história que todos da sua geração lembram – 

mas  se todos lembram,  por  que  ela  não poderia  ter  sido  uma invenção conjunta,  a 

alucinação  de  uma  geração?  Uma  memória  compartilhada  entre  todos  aqueles  que 

viveram os anos 1970 chilenos. Trata-se de outra história de literatura alinhada ao poder, 

mas não ao poder que serve jantares vegetarianos a exilados desconfiados. Mas a um 

poder mais subterrâneo, obscuro. Carnívoro.

É a história de um jovem e  bonito casal (os adjetivos ‘jovem’ e ‘bonito’ foram 

frisados pelo próprio escritor no texto em questão). Um casal perfeito. O marido, no 

entanto, guarda uma identidade secreta, como se fosse um personagem de história em 

quadrinhos de aventuras. Ele é um agente da DINA, a polícia política do governo de 

Pinochet; ela, uma mulher que ama a literatura e ama também o seu marido. No sótão da 

casa, ele passa a interrogar presos políticos, que logo são enviados a outros centros de 

detenção. Esses presos engrossam a enorme lista de desaparecidos por conta do golpe. 

Durante os primeiros anos do governo de Pinochet havia desaparecidos em praticamente 

toda residência chilena. Imagine você indo para a aula, para o trabalho, voltando para a 

casa e encontrando “buracos”...

 No mesmo cenário de terror, a esposa se dedica a escrever poesia e a realizar 

grandes eventos literários. É a encarnação da anfitriã perfeita, todos a conhecem. Toda 



cena literária bebe vinho e planeja o futuro da literatura chilena ao seu lado. É o mal 

absoluto correndo por debaixo de jovens aspirantes às glórias da ficção. É o mote de 

Estrela distante outra vez reaparecendo, justificando a ação em que as personagens são 

envolvidos.  A “vítima” é um convidado, ou convidada, que pela primeira vez trava 

contato com os dotes dessa perfeita anfitriã e por isso acaba se perdendo pela infinidade 

de salas que cercam o salão de recepções.

“ Lo certo es que en vez de doblar a la derecha dobla a la izquierda  

y luego baja unos escalones que no debería haber bajado y abre uma  

puerta que está al final de um longo pasillo semejante a Chile. La  

habitación está a oscuras pera aun así distingue un bulto amarrado y  

dolente o tal vez narcotizado. Sabe qué es lo que está viendo. Cierra  

la puerta y regresa a la fiesta. Ya no está borracho sino aterrorizado,  

pero no dice nada. Seguramente, quienes asistieron a estar veladas  

de la cursilería cultural posgolpe podrán recordar las molestias por  

los tiritones del voltaje que hacía pestanear las lámparas y la música  

interrumpiendo el baile. Seguramente nunca supieron de otro baile  

paralelo, donde la contorsión de la picanha tensaba en arco voltaico  

la corva torturada (...) Y así se va construyendo la literatura de cada  

país.” (BOLAÑO, 2009, 78) 

A passagem que  Bolaño conta  durante  seu  retorno ao  Chile  reaparece,  mais 

tarde, ficcionalizada em Noturno do Chile, publicado no ano seguinte ao seu retorno ao 

país e também seu último romance lançado em vida. São pouco mais de 100 páginas 

compostas apenas de dois parágrafos. O segundo, ocupando justamente a última linha 

da obra. Apesar do diferencial dos dois parágrafos, sua trama já havia sido repetida em 

obras anteriores: temos uma voz que tenta recompor todos os quadros da sua vida, ainda 

que (outra vez) com inúmeras imprecisões ao longo da narrativa. É a memória como 

uma espécie de registro psiquiátrico em que, aparentemente, o personagem só tem dois 

caminhos: ou tenta manter o mínimo de lucidez ou se interna de pronto.

 Seu título original seria Tempestade de merda, mas foi rejeitado de última hora 

por seu editor. A cômica epígrafe de Chesterton – “Tire a peruca” – nos faz entrar num 

livro de tantas passagens trágicas, com um olhar irônico, com uma risada nervosa pronta 

para desabar na cara dos personagens, que tanto se levam a sério.



Um dos focos do romance é justamente a personagem María Canales, inspirada 

em Mariana Callejas, mulher que passou para o imaginário intelectual chileno como a 

grande anfitriã dos escritores durante os anos posteriores ao Golpe de Estado. Na sua 

casa, num bairro de classe alta de Santiago, funcionava uma das sedes da DINA, que, 

segundo  consta,  foi  responsável  por  mais  de  dois  mil  assassinatos  e  torturas.  Nas 

últimas noticias que encontramos sobre Mariana, ela havia revelado para os jornalistas 

que fora completamente abandonada pelos seus antigos amigos e companheiros de vida 

literária, com o fim do governo de Pinochet. Mas que persiste escrevendo. Mesmo sem 

publicar  qualquer  obra  que  seja  (texto  disponível  em 

http://www.revistaenie.clarin.com/literatura/Conocio-Ud-Mariana  

Callejas_0_409159107.html, acessado no dia 14/09/2011).

A María da ficção de Bolaño tinha uma casa grande,  rodeada por um jardim 

repleto de árvores, com uma sala confortável, de tamanho ideal para receber inúmeros 

convidados. Havia até uma lareira, incontáveis garrafas de uísque e conhaque, todos de 

excelente qualidade à  disposição.  Um dos poucos lugares onde era possível  festejar 

naquele começo dos anos 1970. Em suas festas semanais, os assuntos tratados eram 

novos escritores e estilos literários. Não havia risco de temas políticos. Os escritores 

liam as obras um dos outros, faziam comentários abonadores. E sempre que alguém 

ameaçava  bocejar,  María  aparecia  com  uma  bandeja  de  empanadas,  numa  cômica 

prontidão.

Os artistas riam, bebiam, dançavam, enquanto lá fora, naquela zona de grandes 

avenidas despovoadas de Santiago, transcorria o toque de recolher. Encerrada a festa, 

tudo  permanecia  igual  ao  início,  e  os  mesmos  convidados  retornavam  na  semana 

seguinte. Todos certos da disposição incansável da anfitriã. E lá fora: as ruas vazias de 

Santiago, o vazio do pavor de tempos de chumbo.

“Não sei como a conhecemos. Suponho que tenha aparecido um dia na redação 

de um jornal, na redação de uma revista, na sede da Sociedade de Escritores do Chile. É 

provável  que tenha  participado de  alguma oficina  literária.  O fato  é  que em pouco 

tempo  todos  nós  a  conhecemos  e  ela  conhecia  a  todos”  (BOLAÑO, 2004,  98).   A 

imprecisão (outra vez a imprecisão) em relação ao momento e ao local exatos em que 

todos conheceram aquela mulher e a rapidez de como ela passou a conviver com todos, 

remete novamente à Estrela distante. 

Em  Estrela distante,  a inclusão do personagem na narrativa,  o suposto serial 

killer Carlos Wieder, ocorre numa oficina literária, numa descrição marcada (outra vez) 



por dúvidas e lacunas: “A primeira vez que vi Carlos Wieder foi em 1971 ou talvez 

1972, quando Salvador Allende era presidente do Chile. Dizia chamar-se Alberto Ruiz-

Tagle e às vezes aparecia na oficina de poesia de Juan Stein, em Concepción, a chamada 

capital do Sul. Não posso dizer que o conhecia bem. Via-o uma vez por semana, ou 

duas, quando ia à oficina. Não falava muito” (BOLAÑO, 2009, 8). Apesar da dúvida do 

narrador (“de onde mesmo conhecemos María?”) de Noturno do Chile, a suposição de 

que María tenha entrado em contato com os escritores numa oficina literária diz muito: 

para Bolaño, o ambiente literário é uma espécie de porta entreaberta para o “mal”, para 

a corrupção.

 É uma retomada da máxima benjaminiana de que os documentos de cultura são 

documentos  de  barbárie.  “Nunca  houve  um  monumento  da  cultura  que  não  fosse 

também um monumento da barbárie. E, assim como a cultura não é isenta de barbárie,  

não o é, tampouco, o processo de transmissão da cultura” (BENJAMIN, 1985, 225).

São para  os  escritores  que  Bolaño aponta  o  olhar  inquisidor;  e  não  para  os 

militares. Essa é a grande “virada de mesa” que o destaca em relação ao gênero romance 

de ditadura tradicional. 

A cena em que o romance ficcionaliza o encontro de um torturado na casa de 

María  potencializa  (perceba:  a  memória  sempre  potencializa  para  apagar  ou  para 

preencher de fatos o que chamamos de “real”, aquilo que temos certeza, que juramos ter 

de fato acontecido) a cena que Bolaño faz questão de dizer que é verdadeira, e que todos 

lembram. A cena ganha mais  álcool,  mais voltas em torno de um nada e  a casa se 

transforma numa espécie de labirinto. Mas um labirinto com minotauro.  Sua descrição 

é detalhista porque precisa soar real, não literária, o que paradoxalmente implica numa 

passagem  profundamente  literária,  recurso  que  Bolaño  prezava  e  repetia 

constantemente. 

“Meses depois, um amigo me contou que durante uma festa na casa de  

María  Canales  um  dos  convidados  tinha  se  perdido.  Estava  muito  

bêbado, ou estava muito bêbada, pois não ficou claro seu sexo, e saiu à  

procura do banheiro ou do water, como também dizem alguns dos meus  

desditosos compatriotas. Talvez quisesse vomitar, talvez só quisesse fazer  

suas necessidades ou molhar um pouco o rosto, mas o álcool contribuiu  

para que se perdesse. Em vez de pegar o corredor da direita, pegou o da  

esquerda, depois se meteu por outro corredor, desceu uma escada, estava  



no porão e não percebeu, a casa, é verdade, era muito grande: um jogo  

de palavras cruzadas. O fato é que andou por diversos corredores, abriu  

portas,  encontrou  muitos  quartos  vazios  ou  ocupados  por  caixas  de  

embalagem ou por grandes teias de aranha, que a mapuche não se dava  

ao trabalho de limpar. Finalmente chegou a um corredor mais estreito  

que todos os outros e abriu uma última porta.  Viu uma espécie de cama  

metálica. Acendeu a luz. Sobre a cama havia um homem nu, amarrado  

pelos pulsos e tornozelos.  Parecia dormir, mas essa observação é difícil  

de  verificar,  pois  uma venda lhe  cobria  os  olhos.  O extraviado ou  a  

extraviada,  sumida  instantaneamente  a  bebedeira,  fechou  a  porta  e  

tornou em silêncio sobre seus passos.” (BOLAÑO, 2004, 109)

Após  a  “visão”,  o  personagem volta  à  sala,  toma um uísque,  depois,  outro, 

depois outro e mais outro e não diz uma só palavra. Ao fim, descobre que não foi a 

única a ter a “visão”. Lançamos mão da expressão “visão”, usamos até aspas, porque 

um homem amarrado numa sala escura, enquanto lá fora transcorre uma festa, é sempre 

uma “visão”, por mais que seja real. É o tal do registro psiquiátrico como discutimos há 

pouco, é a memória aparentando sempre ser uma alucinação. Para frisar esse jogo do 

que  aconteceu,  de  como  aconteceu  e  de  como  lidamos  com  as  lembranças  desse 

acontecido,  Bolaño  preencheu  a  narrativa  com seu  estilo  de  estudadas  imprecisões, 

repleto de ironias e de inúmeros detalhes desviantes ou sorrateiramente menores (por 

exemplo: ele nos lembra de que a personagem estaria embriagada...). A impressão é que 

o escritor não quer que entendamos tudo o que está acontecendo. Talvez nem mesmo ele 

saiba (seu estilo ressoa como uma espécie de aviso: “esse não é mais o mundo de relatos 

oficiais,  Neruda  está  morto  e  eu  não  estou  me  sentindo  muito  bem!”).  Por  isso  é 

compreensível que a única reação coerente, após a visão de um homem amarrado num 

quarto escuro, enquanto uma festa corre lá fora, é voltar para a sala e beber e beber... 

Bolaño faleceu de insuficiência hepática, em Barcelona, aos 50 anos. Sua morte 

não se viu livre de ser um acontecimento por si  só. Já era um escritor conhecido e 

premiado.  Enquanto  agonizava,  seus  leitores  velavam por  sua  saúde e  pixavam em 

cidades como a própria Barcelona e a capital mexicana os dizeres “Um fígado para 

Roberto Bolaño”, num tardio gesto romântico.

Bolaño se transformou, nos últimos anos, não apenas num fenômeno literário e 

fonte de referências para jovens escritores. Também um fenômeno midiático, capaz de 

gerar páginas e mais páginas na mídia e de invocar “produtos” literários. Foi o caso da 



primeira coletânea que a revista inglesa Granta realizou com jovens escritores de língua 

espanhola,  abrangendo  autores  da  América  Hispânica  e  Espanha,  com  o  título  Os 

melhores jovens escritores em espanhol, lançada em 2010. No texto de introdução da 

revista, a tradição de literatura de língua espanhola no século 20 é tratada a partir do 

Boom literário dos anos 1960. São citados nomes (os de sempre, em projetos como 

esse) como García Márquez, Fuentes, Cabrera Infante e Vargas Llosa. E também Jorge 

Luis Borges. Da Espanha, apenas dois contemporâneos, Javier Marias e Enrique Vila 

Matas. 

Bolaño é o único das Américas com obra recente a ser lembrado pelos editores. 

É tratado como alguém que tem influenciado toda uma nova geração de escritores. É 

tratado também como alguém que,  de fato,  fez essa coletânea ser literariamente (ou 

mercadologicamente,  para  sermos  mais  precisos)  interessante,  ao  ter  conseguido 

visibilidade nos Estados Unidos. Vivemos uma espécie de “Bolaño-mania”, o primeiro 

cânone da literatura hispano-americana a emergir  no novo século.  Uma canonização 

extemporânea até, porque nos remete à consagração mercadológica do Boom. Voltamos 

sempre aos “pais”, tal e qual num divã. 

No  mercado  norte-americano,  em  que  apenas  4%  dos  livros  de  ficção  são 

traduzidos de outras línguas, o póstumo romance 2666 ultrapassou a considerável marca 

de 100 mil exemplares vendidos.  Seu agente literário nos Estados Unidos é Andrew 

Willie, o mesmo de autores canônicos como Philip Roth e Norman Mailer.  Sua obra foi 

comentada por celebridades como a cantora Patti Smith e elogiada por intelectuais de 

prestígio  como  Susan  Sontag.  Um  trecho  de  uma  resenha  de  Susan  é,  inclusive, 

utilizado  na  contracapa  da  edição  brasileira  de  Noturno  do  Chile,  destacando  a 

singularidade espantosa da prosa do escritor. A utilização de um comentário de Sontag, 

uma crítica norte-americana e não um parceiro de língua espanhola, só demonstra como 

as  editoras  tratam  Bolaño  como  um  autor  que,  supostamente,  estaria  desafiando 

questões territoriais e se tornando um novo cânone. É alguém que não precisaria do 

escaninho de literatura hispano-americana ou chilena.

A  cada  ano,  novas  obras  póstumas  ou  reedições  do  autor  são  lançadas, 

alimentando a demanda de um mercado consumidor.  O próprio  2666 é um trabalho 

póstumo e inacabado, que consumiu os últimos meses de vida do escritor, que gostaria 

que  ele  fosse  editado  em  cinco  partes,  para  assim  garantir  por  mais  tempo  a 

sobrevivência dos filhos. Mas seus herdeiros e editores concordaram que a obra deveria 

chegar ao público numa única edição. Fatos assim, de forte teor dramático (e por isso, 



também, midiático), só alimentaram a aura cult do romance, antes mesmo dele chegar às 

livrarias. 

Até a etapa de conclusão dessa pesquisa,  Os dissabores do verdadeiro polícia 

havia sido a última obra póstuma de Bolaño. Na verdade, o romance é um emaranhado 

de anotações e de esboços para outros livros, sem uma estrutura que se sustenta por si 

só,  como  acontece  com  2666, que  tem  na  “incompletude”  uma  das  virtudes, 

“kafkianamente” falando.

2666 é um livro que não precisa de um final tradicional: Tal e qual as Mil e uma 

noites é uma sequência de histórias que se mistura,  uma sobre a outra,  e que tenta 

negociar um apocalipse, enquanto um sem-fim de tragédias já vai acontecendo em cada 

uma das suas cinco partes. A negociação é inútil, ainda que não cesse de acontecer.

Mais uma vez recorremos a Kafka para entendermos a estrutura de 2666: trata-se 

de um longo romance sobre a incomunicação e a interrupção, a interferência que impede 

que  se  chegue  ao  destino,  grande  tema  do  escritor  tcheco.  O  final  aparentemente 

abrupto, com a palavra “México”, designa reticências imaginárias no imaginário dos 

leitores. Mas não precisamos saber se Bolaño teria continuado ou não a partir daquele 

ponto, já que a história parece dar liberdade para o autor continuar infinitamente. Não é 

o fim que importa em 2666, mas a falta de conclusão. Kafka parecia estar ali do seu 

lado. 

“A suspensão, o desvio, a postergação: isso é clássico nele, que sempre o narra, 

mas define também o registro da sua escrita. Seu estilo é uma arte da interrupção, a arte  

de  narrar  a  interferência.  É  frequente  que  a  própria  escrita  fique  suspensa  no  ar” 

(PIGLIA, 2006, 44). As palavras de Ricardo Piglia sobre Kafka muito bem poderiam ser 

aplicadas a  2666.   O título  2666 é também motivo de frequentes divergências entre 

críticos e leitores de Bolaño. Seria alguma referência a um milenarismo bestial? Uma 

chave numérica, que abriria as possibilidades totais de interpretação da obra, como se 

estivéssemos diante de um segredo cabalístico sobre a criação do universo? Ou mesmo 

uma referência ao futuro, ao futuro à moda de um dos autores favoritos de Bolaño, 

Philip K. Dick. Um livro de ficção-científica que apostaria que, em alguns séculos, tudo 

seria “literário”. Até mesmo a própria ideia da morte. E os assassinos em série seriam os 

“escritores” de verdade. A incerteza quanto ao significado da expressão foi tema de um 

ensaio recente do escritor gaúcho Antonio Xerxenesky, que se viu num impasse quanto 

ao significado da numeração e até da epígrafe da obra. Mais um entre os muitos que 

estão perdidos na teia traçada pelo chileno: 



“Estudo o escritor chileno na faculdade há um punhado de anos, e  

nunca soube direito como trabalhar com 2666, pois a obra oferece  

muitas  portas  de  entradas.  Recentemente,  tenho  pensado  no  

monstruoso romance a partir de partes mínimas: o título (que, ao  

mesmo tempo em que aponta para uma data futura, faz referência  

ao número da besta,  ligando o futuro ao apocalipse), a palavra  

final (‘México’, que dá um caráter circular ao livro) e a epígrafe.  

A frase de Baudelaire ainda permanece envolta em mistério para  

mim.  O  que  diabos  Bolaño  quis  sugerir  ao  adotá-la?  Ou,  

ignorando a intenção do autor, que sempre será inacessível (e que,  

no  fundo,  não  interessa),  quais  leituras  do  romance  a  epígrafe  

suscita? O que seria este ‘oásis de horror no meio de um deserto  

de  tédio’? (XERXENESKY,  disponível  em 

http://blogdoims.uol.com.br/ims/o-colecionador-de-epigrafes-

por-antonio-xerxenesky/, acessado em 15/12/2011) 

Diante das indefinições e dos impasses com que Bolaño nos desafia, talvez a 

melhor estratégia não seja fixar o foco no que é explicitamente colocado à nossa frente 

como o duvidoso ou mesmo como o certo. Estamos lidando com um autor que ironiza 

os  estatutos  da  literatura,  a  partir  da  certeza  de  que  a  lembrança  é  incerta  e  o 

esquecimento completo é desejo utópico ou condição clínica. Um homem que sabe o 

quanto numeração bestiais e a suposta existência de oásis de horror em meio ao tédio 

vão confiscar e nos desviar a atenção. De uma obra crítica, o mínimo que devemos 

esperar são “teses” e “hipóteses” que iluminem uma obra literária.  Talvez aceitar as 

lacunas de Bolaño, não querer preenche-las com interpretações, mas sim esmiuçar o 

mecanismo que as detona, seja um caminho a seguir. A numeração 2666 é tudo e nada 

ao mesmo tempo; é a armadilha que a literatura nos coloca a fim de nos suspender da 

realidade. O ano 2666 é como Gabriel García Márquez (2002) repetindo que sonhava 

com a palavra Macondo, antes mesmo de tê-la avistado pela primeira vez na inscrição 

de uma fazenda de bananas, numa viagem de trem com a mãe rezando um interminável 

rosário.  É  incrível  o  quanto  a  lembrança  cria  mitologias  e,  para  a  literatura,  essa 

constatação é fundamental.

Até o lançamento de 2666 foi cercado de indagações e teorias. A primeira edição 

do  romance  chegou  às  livrarias  com  uma  nota  do  escritor  Ignacio  Echevarría 

http://blogdoims.uol.com.br/ims/o-colecionador-de-epigrafes-por-antonio-xerxenesky/
http://blogdoims.uol.com.br/ims/o-colecionador-de-epigrafes-por-antonio-xerxenesky/


justificando não só a publicação em si, como a publicação dele em uma só edição (um 

cuidado  com  a  contextualização  do  acervo  inédito  do  escritor,  que  os  herdeiros 

deixaram  de  lado  nas  publicações  seguintes).  Echevarría  faz  questão  de  lembrar  a 

semelhança da estrutura fragmentada de 2666 com o verdadeiro mosaico de histórias de 

Detetives selvagens. Ou seja: a fragmentação já fazia parte do seu trabalho.

“Embora  tolerem  uma  leitura  independente,  as  cinco  partes  que  

integram 2666, além dos muitos elementos que compartilham (um tecido  

sutil  de  motivos  recorrentes),  participam  inequivocadamente  de  um  

desígnio comum. Não vale a pena se empenhar em justificar a estrutura  

relativamente ‘aberta’ que as abarca, ainda menos quando se conta com  

o  precedente  de  Os detetives  selvagens. Se  este  romance  tivesse  sido  

publicado  postumamente,  não  teria  dado  ensejo  a  todo  tipo  de  

especulações acerca do seu inacabamento?”(ECHEVARRÍA, 2010, 850) 

Já com Os dissabores do verdadeiro polícia, sua primeira edição não explicou os 

porquês dessa confusa narrativa inacabada e fragmentada. O livro chegou às livrarias 

com dizeres como “Este é o meu verdadeiro romance”, atribuídos a Bolaño, mas sem 

sabermos direito em que contexto a frase teria sido proferida. 

Tal situação nos remete à polêmica ocorrida em 2009 com Vladmir Nabokov, 

quando seus herdeiros publicaram o inacabado  Os originais de Laura. Internado num 

hospital na Suíça, em 1977, Nabokov deixara inúmeras instruções para que o material 

desse livro fosse destruído.  Mas sua mulher,  Véra,  não conseguiu aceitar  a ideia de 

colocar fim no seu último trabalho. Seu filho, Dmitri,  acabou ficando com as fichas 

contendo a obra e passou décadas lidando com a dúvida de publicar ou não o livro, a 

despeito  do desejo  paterno.  A publicação acabou gerando forte  discussão na  época. 

Ainda que Nabokov não quisesse que o público conhecesse essa obra,  seu nome já 

estava marcado como um dos principais autores do século 20. A publicação desse livro, 

ainda que incompleto, com lacunas e imperfeições latentes para o leitor, não macularia o 

seu cânone. 

No caso de Bolaño, como a mitificação ao seu redor ainda é muito recente, fica 

difícil discernir o papel real dessas obras póstumas na sua bibliografia, a despeito da 

indiscutível força de  2666. Uma coisa é um livro que se sustenta justamente por seus 



impasses e pela sua incompletude; outra coisa é um amontoado de anotações abortadas 

e retomadas para justificar o desejo do mercado por mais e mais do escritor.

Do período inicial de pesquisa para esse trabalho – março de 2008 -  até sua 

etapa de conclusão, o Brasil também foi atingido (o uso de um verbo forte como esse 

foi deliberado) pela Bolaño-mania. O auge ocorreu em meados de 2010, quando sua 

editora  brasileira,  a  Companhia  das  Letras,  lançou  2666.  O  romance  de  quase  mil 

páginas esgotou a primeira edição (3 mil exemplares) em menos de um mês. Número 

considerável  para  o mercado nacional.  Resenhas  sobre  a  obra  apareceram tanto  em 

veículos  especializados  quanto  em  revistas  semanais,  com  textos  enfocando  a 

personalidade sui generis do autor e os traumas próprios do período pós-Golpe Militar 

no Chile. Celebridades diversas como o artista plástico Francisco Brennand e o roqueiro 

Tony Belotto expuseram publicamente sua admiração pelo escritor chileno. 

Bellotto, no blog que mantém no site da Companhia das Letras, manteve uma 

espécie de diário de leitura do livro. Seu avanço pelas páginas de 2666 era narrado de 

forma até dramática, como se da leitura de cada uma das páginas dependesse a sua vida.

“BH, 6 de agosto de 2010, 16:12hs. Anoto local, dia, mês, ano, hora e  

minuto no momento exato em que termino a leitura de 2666. Sim, estou  

em Belo Horizonte, almoçando no restaurante Vecchio Sogno. A me fazer  

companhia, além de Bolaño e seu colosso, um Muga 2004 — vinho da  

Rioja — e um lombo de bacalhau circundado por batatas inquisitivas,  

brócolis distraídos e azeitonas perplexas. Meu  2666  pode reclamar de  

tudo — das quedas abruptas quando eu caía no sono durante sua leitura  

à noite, dos pingos de shoyo, de azeite, de vinho, de sangue de picanha,  

de chuva e até do ar comprimido e frio dos Boeings da Gol —, menos da  

intensa turnê que empreendeu Brasil  afora.  (...)  Na verdade,  como já  

descrevi aqui antes, após atravessar o deserto da Parte dos crimes, ao  

adentrar a Parte de Archimboldi, comecei a tirar o pé, com medo de que  

o livro chegasse ao fim.  Mas ele  chegou.  E me pega aqui,  em pleno  

almoço.  Olho  em  torno,  procurando  alguém  com  quem  comemorar  

momento tão solene (e um pouco vazio, como um grande amor que chega  

ao  fim).”  (BELLOTO,  Texto  disponível  em 

http://www.blogdacompanhia.com.br/2010/08/o-oasis-esta-la/,  acessado  

em 10/09/2011)



No blog da Companhia das Letras, foram convocados os escritores Alan Pauls e 

Rodrigo Fresán para escrever sobre suas  impressões  a  respeito  de  2666.  Ou  seja: 

grandes nomes da literatura hispano-americana contemporânea destacando as virtudes 

de Bolaño, como se ele não dependesse mais de nomes canônicos para realçarem a força 

da sua obra. Estaria aí uma forma de dizer que Bolaño é um nome do “agora”, ponto de 

referência para todos que estão escrevendo na América Hispânica? Ele não dependeria, 

dessa forma, mais da aprovação de uma Susan Sontag, como ocorreu com Noturno do 

Chile, seu primeiro lançamento no Brasil? É curioso observar o quanto as editoras vão 

reconfigurando seus escritores, para além deles próprios.

Lembramos  que  a  Cosac  Naify  convidou  Beatriz  Sarlo,  principal  crítica 

argentina, para destacar a força de  A história do cabelo, de Pauls. Lembramos ainda 

outro fato: em 2001, quando a Editora Record lançou Baixo-astral, primeiro romance de 

Alberto Fuguet,  a contracapa trazia   a  recomendação de Mario Vargas Llosa,  nome 

fundamental do Boom. Ou seja: a geração canonizada e estabelecida oferecendo seu 

aval para os novos.

Mais alguns sintomas da “Bolaño-mania”. Em 10 de dezembro de 2008, o jornal 

Folha de São Paulo dedicou matéria de capa do caderno cultural Ilustrada ao escritor. 

Foi a primeira das muitas capas que o autor ganharia nessa publicação. A ideia não era 

discutir  o  conteúdo  de  alguns  dos  seus  livros,  mas  discorrer  sobre  a  popularidade 

crescente ao seu redor. O título ironizava tanta badalação – “O Harry Potter intelectual”, 

polemizava a manchete. A expressão fazia referência ao best-seller infanto-juvenil da 

escritora escocesa J.K. Rowland. Não que ele fosse capaz de rivalizar em vendas com o 

massificado personagem infanto-juvenil do bruxinho. A discussão dava conta que, para 

um  ciclo  específico  de  leitores,  para  uma  determinada  parcela  de  mercado,  tudo 

relacionado ao nome de Bolaño era passível de atenção e que nenhum outro autor de 

obra  recente  levantava  tantos  questionamentos.  Apesar  do  tom irônico  do  título,  a 

reportagem da Folha de São Paulo era laudatória, como boa parte dos textos que tem 

sido escritos sobre o escritor. Defende a ideia de que estaríamos sob o signo de uma 

Bolaño-mania, mas essa “epidemia” em torno do escritor não o isola. Pelo contrário, ser 

bolaniano não é uma expressão excludente. Há outros, tão precisos em suas imprecisões 

quanto ele. 



1.3 – Companheiros no desfiladeiro

“O  mundo  atual  está  definido  pela  ambiguidade  

vazio/excesso. É um universo em pedaços, saturado  

de notícias, de imagens, de conflitos e de enigmas,  

no qual as distâncias se estreitam e, apesar disso, ou  

em consequência,  as  diferenças  se  tornam mais  e  

mais  gritantes,  quando  não  inconciliáveis  ou  

explosivas” –  José Castello

“Estranho que ainda não se tenha buscado o dublê  

desse  êxtase: o choque com que uma palavra nos  

deixa perplexos” – Walter Benjamin

A escrita de Roberto Bolaño se aproxima da literatura de nomes como alemão 

W.G. Sebald e o espanhol Enrique Vila-Matas, autores de um tipo de artefato narrativo 

que se caracteriza pela convergência textual, misturando ensaio, autobiografia, diário 

íntimo,  critica  literária,  livro  de  viagem e  ficção.  Esse  tipo  de  escrita,  “mestiça”  e 

“impura”, não deixa de questionar os próprios limites do que deve ser um romance, do 

que precisa ser hoje uma obra literária relevante. 

São escritores detentores  de uma memória cultural  “enciclopédica”,  podemos 

assim dizer, que promovem o questionamento da importância da ficção a partir de um 

exercício  autorreflexivo,  que  tem  na  desconstrução  do  discurso  historiográfico 

(tradicionalmente objetivo) o principal alvo. A figura quase obsessiva dos autores em 

seus textos, ou de um alter ego, atua como uma forma de alertar o leitor sobre quem está 

contando/manipulando a história (ou a História). Ou seja: uma pluralidade constante 

entre o que entendemos por subjetividade/objetividade, entre o que diferenciamos por 

ficção/não ficção. E, claro, não podemos deixar de lembrar o aviso de Ricardo Piglia: 

“A ficção também é uma posição do intérprete” (PIGLIA, 2006, 28). Perspectiva que 

veste  como  uma  luva  quando  pensamos  no  trabalho  desses  autores  e  na  ficção 

contemporânea.



Nos livros de Sebald o narrador costuma nos advertir (e advertir é um verbo bem 

apropriado para o caso aqui específico) que se chama W.G. Sebald. Seria esse narrador 

o próprio Sebald? Ou um personagem fictício, a quem ele “emprestou” fatos da sua 

biografia? É o caso de alguns dos seus livros, como Anéis de Saturno (2010), em que o 

“W.G. Sebald” narrador é um viajante obcecado com a devastação da modernidade – 

tema recorrente em seu imaginário. De “ficção” esse livro talvez mereça ser rotulado, e 

não diário ou autobiografia, mas ressaltamos aqui que ficção e fato não são opostos 

totais. “O que torna uma obra uma ficção não é ser a história inverídica – pode muito 

bem ser verídica, em parte ou no todo – mas sim o uso, ou a amplificação, de uma série 

de dispositivos (inclusive documentos falsos ou forjados) que produzem aquilo que os 

teóricos da literatura chamam de ‘efeito real’” (SONTAG, 62, 2005). 

O principal ponto em comum entre Bolaño e Sebald, no entanto, parece ser a 

relação que eles têm com o passado. No caso do alemão, sua relação com o peso da 

história recente da Europa, uma história que assoma o trauma do Holocausto; no caso 

do  chileno,  a  condição  traumática  latino-americana  durante  a  repressão  política  da 

década de 1970. Num ensaio sobre Sebald, J.M. Coetzee (2010) aponta que a obra do 

escritor é dilacerada pelo conflito entre o impulso autoprotetor de manter bloqueado um 

passado sofrido e um avanço às cegas em busca de alguma coisa, não sabe bem o quê, 

que se perdeu. Esse acaba sendo o conflito frontal dos personagens de Estrela distante, 

em que a caçada, décadas depois, por um suposto serial killer ligado ao governo de 

Pinochet, acaba invadindo um território em que as lembranças questionam seu estatuto 

de concretude. 

O inimigo (esse inimigo em particular) era de fato real? Quais são as provas 

contra ele que os personagens conseguiram guardar com a passagem dos anos? Quando 

o impacto desse passado irá prescrever? Questões que assombram, de sobremaneira, 

Bolaño e Sebald. Seus personagens são guiados por comportamentos compulsivos, num 

mundo  que  parece  repleto  de  mensagens  em  código  secreto  (sonhos,  miragens, 

fotografias  fora  de  foco...),  mas  que  a  experiência,  a  derradeira  experiência,  vai 

comprovar vazio. Os escritores de Bolaño e os sobreviventes de Sebald se acreditam 

profetas, numa sociedade surda. 

“Embora nas histórias de Sebald a superação da amnésia seja muitas  

vezes apresentada como a culminação de um grande esforço de pesquisa  

–  cavando em arquivos,  rastreando testemunhas  –,  a  recuperação do  



passado  só  confirma  o  que  as  pessoas  já  sabiam  num  nível  mais  

profundo,  como  sua  melancolia  em  face  do  mundo  já  manifestava  e  

como,  em  suas  crises  de  catalepsia  intermitentes,  seus  corpos  desde  

sempre já vinham dizendo em sua linguagem própria, a linguagem do  

sintoma: que não existe cura nem salvação.” (COETZEE, 2011, 180)

 Autores  que  trabalham  em  territórios  dessa  natureza  acabam  forçando  a 

circulação  de  rótulos  compostos,  alguns  (necessariamente  até)  paradoxais,  que 

ultrapassam as  tradicionais  definições  de  conto,  romance  e  novelas.  Rótulos  como 

“ficção ensaística”, “literatura autorreferencial” e “metaerudição narrativa”. Ou seja: em 

seus livros, os gêneros literários se confundem, o mito se converte em relato verídico, a 

história em mito e o imaginário, em ação.

Podemos pensar em todos eles, também, como continuadores de uma tradição 

literária que tem em Jorge Luis Borges um dos grandes representantes, um nome chave 

para  “iluminar”  nossa  compreensão  da  literatura  contemporânea.  Borges  marcou  o 

século 20 ao escrever num encontro de caminhos. Segundo Beatriz Sarlo, a narrativa 

borgeana, por princípio, não é límpida e nem se instala por inteiro em lugar algum, 

“nem no criollismo vanguardista dos primeiros livros, nem na erudição heteróclita dos 

contos, falsos contos, ensaios e falsos ensaios dos anos 1940 em diante” (SARLO, 2009, 

17).  O  próprio  Borges  problematizou  em  seus  escritos  teóricos  (e  não  apenas 

exemplificando na sua produção ficcional) a questão dos gêneros literários.

 O  escritor  argentino  acreditava  na  importância  dos  gêneros,  mas  pontuava: 

“Pensar  é  generalizar  e  temos  necessidade  desses  arquétipos  platônicos  para  poder 

afirmar alguma coisa. Então, por que não afirmar que existem gêneros literários? Eu 

adicionaria uma observação pessoal: os gêneros literários dependem, talvez, menos dos 

textos que do modo como os textos são lidos. O fato estético requer a conjunção do 

leitor e do texto e só existe a partir do momento em que ela ocorre” (BORGES, 2011,  

52). 

Uma  definição  como  essa  é  fundamental  para  entendermos  as  diversas 

possibilidades  de  leitura  que  os  autores  citados  como  exemplos  oferecem aos  seus 

leitores. Acreditamos ou não nos enunciados dos romances? Aceitamos ou não os fatos 

como verídicos? Acreditamos ainda que rótulos como ficção encerram uma verdade 

definitiva? A aparente cisão entre fato e ficção testemunha a impossibilidade da cultura 

de possuir plenamente o objeto do conhecimento, “pois o problema do conhecimento é 



um problema de posse, e todo problema de posse é um problema de gozo, ou seja, de 

linguagem” (AGAMBEN, 2007, 12).

A análise de Sarlo destaca ainda que os textos borgeanos são perturbados pela 

tensão entre  a  mistura e  a  nostalgia  por  uma literatura europeia fundadora,  que um 

latino-americano não teve condição de viver integralmente como natureza original, por 

isso textos que ultrapassam fronteiras e investigam identidades. Essa tensão é latente em 

Bolaño, que, exilado do Chile, escreveu dois dos principais romances sobre o 11 de 

Setembro chileno (Noturno do Chile e Estrela distante).  Escreveu ainda a obra seminal 

sobre  o  real  assassinato  em  massa  de  mulheres  numa  cidade  fincado  no  deserto 

mexicano (em 2666), no caso Ciudad Juarez, que aqui aparece como Sonora – com o 

nome da localidade trocado, o autor conseguiu desbotar as fronteiras entre o que sabe e 

o que imagina, fazendo de uma tragédia, a sua tragédia, ou mais: da tragédia sua aula de 

estética. Teria o trabalho do serial killer uma marca registrada, tal e qual um escritor 

precisa ter  (outra  vez,  literatura e  tragédia,  a  literatura e  a noção do Mal dividindo 

espaços)?  Problematiza  a  trama  do  romance;  Escreveu  sobre  a  difícil  situação  dos 

imigrantes latino-americanos na Catalunha (Pista de gelo), que ele viveu na pele ao se 

exilar  na  Europa  no  final  da  década  de  1970;  e  também  um  romance  policial 

transcorrido  na  Paris  do  início  do  século  20  (Monsieur  Pain),  em que  presta  uma 

explícita  homenagem a  Edgar  Allan  Poe,  o  “responsável”  pela  criação  do  romance 

policial pela tradição moderna. 

Em Monsieur Pain (1999), Bolaño segue a “fórmula” observada por Borges no 

ensaio  O conto policial, como se estivesse levando em conta todos os passos de uma 

receita  culinária.  Em seu artigo,  Borges  analisa  o estilo  de Poe e descreve algumas 

características da obra do mestre norte-americano, como o uso recorrente de histórias 

ocorridas em países estrangeiros, para ampliar a sensação de estranhamento no leitor, ou 

mesmo numa outra época.  Monsieur Pain transcorre na Paris do início do século 20, 

mesma cidade de Os crimes da Rua Morgue. A análise borgeana vai além, ao lembrar 

que  o  conto  policial  é  índice  de  tempos  caóticos  e  incertos:  “Tende  a  suprimir 

personagens,  argumentos,  tudo é  muito vago” (BORGES, 2011, 64).  Mais “Roberto 

Bolaño”, impossível.

 Já  a  sua  novela  Amuleto  gira  em  torno  de  uma  poeta  de  meia-idade  que 

sobrevive à invasão governamental da Universidade do México, em 1968, escondendo-

se  num reservado  de  banheiro.  E  o  premiado  Os detetives  selvagens  (vencedor  do 

Prêmio Rômulo Gallegos,  de 1999) exalta  um grupo de jovens poetas  que combate 



escritores  financiados  pelo  Estado,  enquanto  retoma  e  divulga  a  lenda  de  nomes 

esquecidos da vanguarda mexicana. A literatura fez de Bolaño, ao mesmo tempo, um 

local e um estrangeiro por todos os lugares onde morou. Mas antes de tudo, um chileno. 

E essa sensibilidade de exilado perturba toda sua obra. 

A obra de Bolaño trouxe algumas iluminações/questões para as perguntas dos 

escritores hispano-americanos que começaram a escrever a partir da década de 1980: 

como terminar o romance após o Boom? De que modo dar o próximo passo? Sua escrita 

não  procura  negar  uma tradição,  prefere  reenquadrá-la.  Em seus  livros,  os  grandes 

temas da narrativa hispano-americana durante o século 20 estão presentes: o exílio, a 

derrota, os militares, a tortura, os desaparecidos, estão todos lá, mas atravessados por 

novos “estímulos”. Não poderia ser de outra forma, como constata a percepção cruel e 

fatal de Ricardo Piglia em Respiração artificial: “Depois da descoberta da América não 

aconteceu mais  nada nestes  lares  que mereça a mais  mínima atenção.  Nascimentos, 

necrológios e desfiles militares: só isso.” (PIGLIA, 2010, 16).

 Bolaño  seguiu  na  contramão  e,  solitário,  “sofisticou”  os  projetos  literários 

surgidos  nos  anos  1990,  como  o  mexicano  Crack  e  o  chileno  McOndo,  que  se 

propuseram objetivamente a negar os grandes temas popularizados pelo Boom, ainda 

que, justamente por essa negação, acabassem “prisioneiros” deles. Outra vez a ideia de 

parricídio.

É  dentro  dessa  literatura  de  fronteiras  porosas,  mas  erguidas  por  traumas 

nacionais, que Bolaño imaginou também uma fictícia corrente literária latino-americana 

com inspiração germânica, a falsa enciclopédia que é  La literatura nazi en América, 

tratando a Alemanha como exemplo do melhor e do pior que foi capaz de produzir a 

cultura ocidental durante o século passado. Essa empreitada, em particular o aproximou 

de  W.G.  Sebald,  sobretudo  em  obras  como  Os  emigrantes,  que  problematiza  a 

dificuldade de reconstrução da memória individual após o Holocausto, e em  Guerra 

aérea e  literatura,  misto  de  memória  e  ensaio,  sobre  as  dificuldades  dos  escritores 

alemães do Pós-Guerra em lidar com a destruição das cidades do antigo Reich.

  La literatura nazi en América se apropria das falsas numerações enciclopédicas 

borgeanas,  recurso que rendeu a Bolaño as primeiras grandes resenhas em jornais e 

suplementos literários. La literatura nazi em América é seu bestiário de escritores. De 

um dos verbetes saiu o mote para nortear Estrela distante. É um livro que compreende o 

massacre da Segunda Guerra a partir da trajetória das ditaduras políticas, que viveram 

os países americanos no final do século 20. Bolaño aproxima e iguala dois holocaustos.



1.4 – Formadores de leitores de si próprios

“O que podemos imaginar sempre existe, em outra  

escala, em outro tempo, nítido e distante, como num  

sonho” – Ricardo  Piglia 

Um importante  ponto  em comum em autores  como  Enrique  Vila-Matas  e 

Roberto  Bolaño  é  a  insistência  em  se  autodenominarem,  primeiramente,  como 

“leitores”; e não como escritores. Novamente eles se aproximam de Jorge Luis Borges, 

que declarava se sentir  mais  orgulhoso por aquilo que leu,  do que pelo que deixou 

escrito. Afinal, é a leitura o instrumento que desmonta a clássica oposição binária entre 

ilusão e realidade. É o que destaca o próprio Bolaño, na narrativa escrita em primeira 

pessoa  Gomez Palacio,  reunida na edição brasileira dos contos de  Putas assassinas, 

durante um diálogo com uma diretora de colégio, que o abriga em sua instituição para 

que realize uma oficina literária.

 No momento em que os dois se despedem, o narrador lembra ter escutado da 

diretora: “Sei que você saberá perdoar meus desvarios, ela disse, no fim das contas nós 

dois  somos  leitores  de  poesia.  Agradeci-lhe  por  não  ter  dito  que  éramos  poetas”. 

(BOLAÑO,  2008,  35).  Nessa  passagem,  fica  ainda  mais  ressaltada  a  (melancólica) 

ironia com que Bolaño trata o universo literário em suas obras e sua desconfiança, seu 

olhar inquisidor para aqueles que se denominam escritores.

 Mas o que implica ser um leitor? A tradição literária costuma transformar a 

figura do leitor num herói trágico, em alguém inconformado ou fetichista: do Quixote 

ao alter ego de Borges, que no conto Aleph decidiu ver o universo inteiro, apenas para 

entrever as cartas íntimas de Beatriz, sua obsessão – “Vi numa gaveta de escrivaninha (e 

a letra me fez tremer) cartas obscenas, incríveis, precisas que Beatriz enviara a Carlos 

Argentino”  (BORGES,  174,  2008).  É  dentro  dessa  tradição  de  inconformados  e 

obsessivos que Bolaño ergueu uma boa parcela da sua persona pública. Uma persona 

pública,  de certa forma, com tendência kamikaze.  Afinal,  a tradição literária sempre 

levou os grandes leitores à morte.



“O leitor viciado, o que não consegue deixar de ler, e o leitor insone, o  

que está sempre desperto, são representações extremas do que significa  

ler um texto, personificações narrativas da complexa presença do leitor  

na literatura. Eu os chamaria de leitores puros; para eles a leitura não é  

apenas uma prática; mas uma forma de vida. (...) Na literatura, aquele  

que lê está longe de ser uma figura normalizada e pacífica (não fosse  

assim, não haveria narração); antes, aparece como um leitor extremo,  

sempre apaixonado e compulsivo” (PIGLIA, 2006, 21)

Mas voltemos a Gomez Palacio. Nesse conto, podemos lançar mão outra vez de 

uma série de questionamentos: seria mesmo Bolaño esse narrador em primeira pessoa? 

Até  que  ponto  uma  literatura  autorreferencial  é  um texto  autorreferente  ou  mesmo 

“literatura”, se pensarmos em literatura como criação ficcional, já que a própria ideia de 

literatura rompe com a imediatez ligada à memória, à percepção e à imediação? Ou 

melhor: há alguma importância no fato desse narrador ser o próprio Bolaño, se estamos 

a princípio lendo um texto de ficção? É a perspectiva borgeana outra vez em destaque: o 

leitor  “faz”  o  gênero.  E  estamos  falando  de  autores  que  se  dizem,  acima  de  tudo, 

leitores.

Um  exemplo  desse  problemático  emaranhado  entre  escritor/narrador,  que 

também pode ser lido como um emaranhado entre “ficção/memória”, é o que propõe 

Vila-Matas  nas primeiras  páginas  do romance  Doutor  Pasavento,  um dos principais 

títulos da sua bibliografia. 

Logo  nas  primeiras  linhas  do  romance,  já  podemos  vislumbrar  a  alta  carga 

referencial  da prosa de Vila-Matas.  O autor,  transformado em personagem, serve ao 

mesmo tempo de narrador e protagonista. “De onde vem a sua paixão por desaparecer?” 

(VILA-MATAS, 2010, 8) é a pergunta feita pelo fantasma de Montaigne (“inventor” do 

gênero ensaístico, nos levando a crer que o texto a seguir não é “meramente” ficção) ao 

(alter  ego  do?)  autor.  A partir  dessa  premissa,  da  obsessão  latente  pelo  desejo  de 

desaparecer, tem início o romance. Convidado para ministrar uma palestra em Sevilha 

sobre  as  fronteiras  entre  realidade  e  ficção (a  insistência  na  temática  resvalando na 

trama),  assunto sobre o qual não tem interesse em discutir,  já que parece vive-lo,  o 

narrador/Vila-Matas aproveita-se de um sósia que encontra num trem para escapar do 

evento  e,  a  partir  daí,  assume  a  personalidade  de  um fictício  psiquiatra,  o  Doutor 

Pasavento do título. A partir desse momento o romance se configura como uma espécie 



de  “boneca  russa”:  num mesmo livro  estão  um suposto  Vila-Matas,  a  imagem que 

fazemos do escritor e um sócia.

Em  entrevistas,  o  próprio  escritor  gosta  de  frisar  o  jogo  entre  ficção  e 

autobiografia que atravessa toda sua obra: “Na realidade nunca minto e nunca invento 

gratuitamente, porque para mim não tem sentido falsear. Geralmente esse ponto de vista 

que adoto de um fato real é que faz pensar se aquilo é ou não verdade, mas sempre é 

verdade do ponto de vista textual, porque se não é crível é porque não foi bem contado.” 

(VILA-MATAS,  texto  disponível  em  http://www1.folha.uol.com.br/ilustrada/699424-

livro-de-vila-matas-aborda-dilema-entre-exposicao-e-reclusao.shtml,  acessado  em 

14/07/2011).

Na maioria dos seus livros, Vila-Matas lança mão de uma espécie de duplo (para 

usarmos aqui uma expressão cara ao universo de borgeano), que cria a persona pública 

de alguém que constrói sua obra a partir do seu olhar como escritor e da convivência 

com a tradição, ou com o lugar-comum, do que deva ser um escritor.  Bolaño também se 

utiliza do pressuposto de ser um escritor escrevendo sobre escritores, mas sua persona 

pública é bastante diversa da de Vila-Matas ou mesmo do anteriormente citado W.G. 

Sebald. 

Sua  imagem é  cercada  pela  aura  de  alguém caminhando  constantemente  no 

“wild side”, ou vivendo uma “vida loca", para usarmos uma imagem latina. Essa “vida 

loca” pode, inclusive, ter pesado na avaliação muito positiva que sua obra tem recebido, 

sobretudo, em meio ao público mais jovem (o retorno aqui da figura do Harry Potter 

para intelectuais).

 O jogo narrativo de Bolaño nos passa a impressão de que é impossível uma 

divergência, uma cisão mínima que seja, entre sua obra e vida. É difícil deslocarmos o 

universo marginal  das  suas  personagens da sua própria  imagem; enquanto isso,  por 

outro lado, um Vila-Matas cria um alter ego em que a teorização sobre a literatura é 

mais  importante  que  sua  autobiografia,  ainda  que  seu  texto  carregue  em  tintas 

autobiográficas. Suspeitamos que seja Vila-Matas “falando” e “agindo” em seus livros, 

mas não estamos necessariamente interessados nos trâmites da sua vida particular. Neste 

sentido, Vila-Matas está mais próximo de Borges, o homem de vida discreta, que viveu 

entre estantes de livro e fez disso sua biografia real e ficcional.

Na narrativa Dias de 78 (2008), um personagem batizado – kafkianamente – de 

B. (sua letra inicial, assim como o personagem K., tão presente nos textos do escritor 

tcheco) afirma:   “A arte (...) é parte da história particular muito mais do que da história 



da arte propriamente dita” (BOLAÑO, 2008, 63). E arremata em seguida: “É a única 

história particular possível”. 

 Não estranha, portanto, que os seus textos tenham um temperamento “jovial”, 

capaz de imprimir a posições políticas um caráter surpreendentemente confessional, e às 

confissões  mais  pessoais,  um tom de  escolha  e  heroísmo,  ainda  quando o  herói  se 

confessa frágil. Talvez mais ainda nesse último ponto em questão: quando a vontade ou 

a atitude do sujeito surge justamente no interior da condição da sua fragilidade. De certa 

maneira, é este o “charme” de Bolaño, o seu ponto de atração. É um dos “cliques” que o 

aproximam de seus leitores. Não é um intelectual fechado num gabinete, ou perdido 

entre estantes, na sua Biblioteca de Babel particular, ainda que compreenda (e nunca nos 

deixa esquecer) o trágico de quem se deixa fascinar por livros, como Dom Quixote ou 

Madame Bovary, personagens/arquétipos que deixam transparecer sempre o perigo de 

que  livros  demais,  leituras  demais,  “matam” o  espírito  da  gente;  Bolaño  parece  se 

travestir de nosso guia no desfiladeiro, ainda que repleto de dúvidas (mas sempre se 

dizendo  um  leitor,  ou  seja,  um  “kamikaze”  em  potencial).  Por  isso  o  seguimos, 

justamente pelas dúvidas o seguimos.

 Um exemplo disso é o início do conto Gómez Palacio, em que o narrador/alter 

ego confessa  estar  vivendo uma tragédia  pessoal,  ainda  que  omita  o  que  tenha  lhe 

acontecido. Ele nos fala de uma viagem que se sabe, desde o início, fadada ao fracasso 

absoluto, porque não a contempla dentro dos seus objetivos pessoais, ainda que não 

saiba dizer quais sejam esses objetivos – quer condição que fale mais ao espírito jovem 

do que essa? Durante a passagem, cercada por dúvida e devaneios, podemos visualizar 

de forma clara o fascínio que o autor exerce em toda uma geração de novos escritores 

hispano-americanos. É o caso do argentino Andres Neumann, que classificou Bolaño 

como um “Borges com bolas. Não entendo como um povo tão sexual quanto o argentino 

tomou por ícone máximo alguém tão assexuado como Borges. Bolaño alia, para a minha 

geração a questão de ser um autor que trata de livros, um autor cerebral, com passagens 

sexuais  fortes,  com questões  da  vida  concreta”  (NEUMANN, em entrevista  inédita 

concedida ao autor desta tese). A ironia é compreensível.

 A biografia de Borges é despida de atos espetaculares e discreta na exibição de 

paixões  privadas.  A imagem  que  ele  perpetuou  –  ou  mesmo  permitiu  que  fosse 

perpetuada – é a do intelectual fascinado pelos livros, que realizou algumas viagens à 

Europa, um homem que cultuou leais amizades literárias. Quase não tem importância 

uma vida de Borges para além disso, como já apontamos. No que cabe a Bolaño, os 



traços da sua suposta “vida loca” e da sua morte prematura se colocam sempre à frente 

do texto. O primeiro parágrafo de Gómez Palacio destaca como o próprio autor queria 

nos fazer dependentes/curiosos dos pormenores da sua autobiografia. Esse trecho parece 

ser o momento em que o autor abandona o grupo infra-realista, que criara e defendera 

em seus primeiros dias no México, após o exílio no Chile, às vésperas da sua ida à 

Barcelona. Mas nada é seguro: 

“Fui a Gómez Palacio numa das piores épocas da minha vida. Tinha  

vinte e três anos e sabia que meus dias no México estavam contados.  

Meu amigo Montero,  que trabalhava na Belas artes,  me arranjou um  

trabalho na oficina de literatura de Gómez Palacio, uma cidade com um  

nome horrível. O emprego implicava um tour prévio, digamos uma forma  

de entrar no assunto, pelas oficinas que a Bela Artes tinha disseminado  

naquela  região.  Primeiro,  umas  férias  pelo  norte,  me  disse  Montero,  

depois você vai trabalhar e Gómez Palacio e esquece tudo. Não sei por  

que aceitei. Sabia que em nenhua hipótese eu ia ficar vivendo e Gómez  

Palacio e esquece tudo. Não sei por que aceitei. Sabia que em nenhuma  

hipótese eu ia ficar vivendo em Gómez Palacio, sabia que não ia dirigir  

uma  oficina  de  literatura  em  nenhum  povoado  perdido  no  Norte  do  

México” (BOLAÑO, 2008, 26)

É certo  que  esse  “charme”  jovial  de  Bolaño  não seja  um vazio  artifício  de 

ocasião. Há grande domínio técnico em sua narrativa, apoiada em diversas “alças” da 

tradição que parecem inconciliáveis entre si: as de viés mais especulativo e cerebral, 

como Poe e Borges; as de tom mais atmosférico e opressivo, como Kafka, em que a 

ficção se presta a ser a narrativa das dificuldades de um trâmite burocrático que nunca 

tem fim; as de abandono do corpo e da alma às experiências da estrada e do sexo, como 

ocorre com os beats, como é o caso das largas doses eróticas presentes em Detetives  

selvagens. O nome de um dos seus recorrentes alter egos, Auturo Belano, se aproxima, 

inclusive, da sonoridade do alter ego de John Fante, Arturo Bandini, em Pergunte ao pó, 

que, faminto e sem dinheiro, tenta erguer uma carreira literária entre o deserto e a praia 

de  Los  Angeles.  Essa  imagem  do  jovem  à  procura  de  sobrevivência  acabou 

influenciando toda a  geração beat.  Fante foi  uma grande inspiração para os autores 

beats. 



 O Bandini de Fante queria tatuar a literatura na pele, querer viver como se fosse 

um dos seus escritos, sempre subestimados pelos editores. Queria ser sua própria obra 

de  arte.  O  escritor  Charles  Bukowski  foi  um  dos  fascinados  pela  obra  de  Fante. 

Escreveu um prefácio para Pergunte ao pó em que mitifica/exagera (na verdade, tudo o 

que Bukowski escreveu ficava entre a mitificação e o exagero) com cores fortes seu 

encontro com o romance, por acaso, ocorrido numa biblioteca pública. De posse desse 

livro, o autor revelou ter encontrado uma escrita feita de entranhas e corações, alguém 

que pensava igual a ele, um livro que era um complemento do seu corpo, como um 

membro. Sua obsessão foi tanta que chegou a percorrer os lugares citados no romance 

na esperança de encontrar Fante/Bandini ou algum rastro das personagens.  Chegou ao 

ponto de exigir que uma das suas amantes que se referisse a ele apenas como Arturo 

Bantini. Personagem/ leitor/ escritor uma coisa só. 

Arturo também lembra o som de “Arthur”, de Arthur Rimbaud, poeta que se 

tornou uma espécie ícone pop (e não apenas ícone literário), até por quem nunca leu 

seus poemas. Tudo o que diz respeito a Rimbaud aproxima o conteúdo da sua obra com 

o conturbado da sua biografia. A imagem transgressora de Rimbaud é tamanha que até o 

fato dele ter largado a poesia para traficar armas na África parece um capítulo à parte da 

sua  bibliografia,  algumas  páginas  a  mais,  escritas  sem  palavras.  No  conto  Fotos, 

Bolaño,  inclusive,  localiza  seu  alter  ego  como  um vagabundo  à  Rimbaud:  “Como 

poetas, os da França, pensa Arturo Belano, perdido na África, enquanto folheia uma 

espécie de álbum de fotografias em que a poesia de língua francesa comemora a si 

mesmo,  que  filhos-da-puta,  pensa,  sentado  no  chão,  num chão  como que  de  argila 

vermelha, mas que não é de argila, nem mesmo argiloso” (BOLAÑO, 2008, 192). Num 

perfil sobre Rimbaud, o escritor norte-americano Edmund White deixou claro a aura de 

pop star imagética que o francês exerceu na sua vida de adolescente gay e sufocado 

pelo tédio dos Estados Unidos Pós-Guerra. Rimbaud era um exemplo de transgressão, 

de alguém que perambulava pelo lado escuro da vida.

“Eu tinha dezesseis anos, em 1956, quando descobri Rimbaud. Era aluno  

interno  de  Chanbrook,  um  colégio  para  meninos  nos  arredores  de  

Detroit, e as luzes se apagavam às dez horas. Mas eu me esgueirava para  

fora do quarto e ia até o banheiro, onde havia uma pálida lâmpada no  

teto, e permanecia sentado por tanto tempo que minhas pernas ficavam  

dormentes.  Do  lado  de  fora,  o  vento  arremessava  a  neve,  formando  



montes  brancos,  altos  e  silenciosos;  dentro,  o  dormitório  era  

sinistramente silencioso. Eu lia e relia os poemas de Rimbaud. Embora  

tivesse  conquistado  um  prêmio  local  de  francês,  o  vocabulário  e  a  

gramática de Rimbaud eram difíceis para mim, e eu ficava o tempo todo  

espiando  da  página  esquerda  do  original  francês  para   a  direita  da  

tradução inglesa  (...)  e  paralisado pela  autorrejeição,  eu  ansiava  em  

fugir para Nova Iorque e me fazer notar como escritor; me identificava  

claramente com os desejos de Rimbaud de ser livre, de ser publicado, de  

fazer sexo” (WHITE, 2010, 9)

O êxito da  mistura  de todos esses  estilos  em Bolaño se deve,  sobretudo,  ao 

cuidado  da  disposição  da  narrativa,  na  qual  sequências  de  ações  casuais,  anódinas, 

acabam desembocando em labirintos e passam a ser seguidas por falas indiscerníveis, 

linguagens de sonho, ameaças veladas. As histórias de Bolaño sempre se “perdem” em 

meio  a  outras  histórias,  como  se  alguém  estivesse  contando  algo  importante  e  se 

perdesse no meio da conversa, como se nem lembrasse o porquê de ter começado a 

dizer  aquilo  a  princípio.  De  repente,  percebe-se  que  a  paisagem  é  de  horror,  na 

iminência tensa de um desastre. A natureza do desastre é potencializada na injustiça e 

crueldade da América Hispânica, acumulada sobre um fundo primitivo de traição, dor, 

vingança e resistentes memórias. A violência contra mulheres, índios, velhos,  jovens 

artistas e crianças presentes nos livros são evidências da devastação em curso.

 Como já  dissemos  em um parágrafo  anterior,  não  é  para  os  dirigentes  que 

Bolaño aponta em primeiro lugar o dedo acusador  (lembre-se de que em muitos dos 

seus livros o Mal tem acesso em oficinas literárias, em grupos de escritores...); e sim 

para  a  cumplicidade  que  a  literatura  estabelece  com  eles:  a  literatura  dos  poetas 

nacionalmente celebrados, cujo serviço sujo seria disfarçar a violência e o sofrimento 

em pitoresco hispano-americano.  Em Noturno do Chile,  o  protagonista  é  um crítico 

literário corrupto e não um político corrupto, uma curiosa troca de papéis. 

Porém, em meio a todo este horror, imagina histórias de amor e noites de sexo 

que  duram  até  o  amanhecer,  imagina  clarões  de  larga  beleza  poética  e  faz  da 

perseguição por escritores desaparecidos, verdadeiras fábulas modernas. Há um oásis 

(mas não de horror, como aponta a epígrafe de 2666) até nas situações mais grotescas 

escritas por Bolaño. Assim como os beats e assim como o Rimbaud traficante na África,  

que tanto fascínio despertaram, em Os detetives selvagens Bolaño enfrenta frontalmente 



o universo dos autores estabelecidos, ao criar um grupo de escritores do underground 

que não está preocupado em criar uma obra literária; mas em viver uma vida que se 

iguale à literatura.  Uma vida digna de ser literatura.

 Abandonar  a  literatura  que  não oferece  representações  poéticas  sem fissuras 

seria, então, compreender a verdadeira função da literatura, ou seja, encontrar perguntas 

mais elaboradas para entender a vida e, assim, se livrar do Mal Absoluto,  fechar as 

portas  para  a  barbárie.  Seriam os  escritores,  todos eles,  detetives  (selvagens)  diante 

desses  enigmas?  É  de,  certa  forma,  munido  dessa  perspectiva  que  Bolaño  arma  a 

sedução da sua obra. 

É o que deixa transparecer o seguinte trecho de Detetives selvagens, escrito entre 

o ridículo e o nonsense de roubar livros que jamais serão lidos:

“- Os usuários da livraria.

Ah, os real-visceralistas, claro.

Não me faça rir. Nesse grupo só quem lê é Ulisses e seu amiguinho  

chileno. Os outros são um bando de analfabetos funcionais. Parece que  

só o que fazem nas livrarias é roubar livros

Mas depois provavelmente os lêem, não? – concluí meio irritado.

Não você está enganada, depois dão de presente a Ulises e a Belano.  

Estes dois lêem, contam para eles,  e eles saem por aí  se gabando de  

terem lido Queneau, por exemplo, quando a verdade é que se limitaram a  

roubar um livro de Queneau, não a lê-lo.

Belano é chileno? – perguntei,  tratando de desviar a conversa para  

outro  tema  e  porque,  além  do  mais,  sinceramente,  eu  não  sabia.”  

(BOLAÑO, 60,)

Detetives selvagens, com sua estrutura fragmentada, com seu mosaico labiríntico 

de personagens, é o epitáfio com cartão-postal para o deserto de uma geração já sem 

figuras acima do bem e do mal como Neruda. Uma geração exilada, ainda que já possa 

voltar para “casa” (mas que “casa”?). É um livro que conta a infância, adolescência e o 

anoitecer  de  dependentes  de  guerrilha,  de  viciados  em  ditaduras,  de  leitores  de  si 

próprios, de investigadores de um mistério que já perdeu seu referente. Bolaño abriu 

com essa obra o leque de fantasmas experimentado em Estrela distante e ampliou para 



toda  uma  nova  geração  de  novos  leitores  e  escritores  sua  imagem  de  “escritor 

selvagem”, capaz de fazer ecoar como “novos”, tradições e dramas já tão retratados.

1.5 – Só, em meio aos fantasmas da própria imagem 

“Simular  pequenas  incertezas,  porque,  se  a  

realidade é precisa, a memória não o é” – Jorge Luis 

Borges 

              

“Nós  buscamos  outras  realidades  porque  não  

sabemos  como  desfrutar  da  nossa;  e  saímos  de  

dentro de nós mesmos pelo desejo de saber como é  

nosso interior” – Michel de Montaigne

“Sempre pensei na fotografia como uma maldade” – 

Diane Arbus

      

Roberto Bolaño escreveu não apenas a obra da literatura hispano-americana 

mais discutida neste começo de século. Também “criou” uma vida pública cercada de 

incertezas. Ganhou aura de herói das letras: o hispano-americano exilado, que viveu de 

maneira errante, sobrevivente do Golpe Militar Chileno, até se estabelecer na Espanha e 

fazer  nome  como  ficcionista.  Certos  episódios  de  sua  biografia  ocupam uma  zona 

indecisa entre a lenda e a realidade. É o caso da história de que teria sido preso no Chile, 

em 1973, logo depois do golpe de estado que levou o general Augusto Pinochet ao 

poder.

Amigos de Bolaño ouvidos em uma reportagem do jornal norte-americano The 

New  York  Times (disponível  em  http://www.nytimes.com/2009/?_r=1&ref=roberto  

_bolano,  acessado em 10/09/ 2010) confessaram acreditar que ele estaria a salvo no 

México durante o 11 de Setembro chileno. A mesma reportagem traz histórias que falam 



de um suposto vício em heroína, mas alguns amigos dizem que ele não era consumidor 

de drogas. Em quem confiar? O fato é que talvez sem as drogas, sem a resistência a  

Pinochet, Bolaño, a persona midiática, ficaria um pouco menos interessante, o que não 

causaria,  é  claro,  arranhões  no  valor  de  obras  como  Detetives  selvagens e  Estrela 

distante, que flagram o espírito de uma geração horrorizada com o trauma das ditaduras 

militares, que encontrou na figura de Bolaño (o que não quer dizer na sua real biografia) 

um narrador exemplar. Mas é claro que Bolaño é hoje tanto um escritor quanto um mito. 

E é também um produto bem-sucedido do marketing selvagem do mercado literário e 

sua obra sofre o impacto disso.

  Retornamos, dessa forma, uma questão já levantada anteriormente: Bolaño faz 

da  sua  obra  um  gigante  “autorretrato”.  Um  “autorretrato”  que  foi  aproveitado, 

sobretudo, após a sua morte. Tamanha criação de mitos a seu respeito é um prato cheio 

para o mercado editorial. Uma biografia (ainda que não “oficial”) movimentada, cheia 

de acontecimentos surpreendentes ajuda a criar e a fortalecer um mito. Aumenta sua 

força e fascínio junto ao público consumidor. É o caso do grande nome da literatura 

hispano-americana do século passado, Gabriel García Márquez. 

 Em  seu  livro  de  entrevistas  Cheiro  de  goiaba (1982),  o  Prêmio  Nobel  de 

Literatura comenta com tintas fortes, quase novelísticas, o processo de composição da 

sua  obra-prima,  Cem  anos  de  solidão.  O  autor  declara  que  chorava  horas  quando 

precisava matar alguma das suas personagens, que tomavam emprestados traços físicos 

e lembranças da sua própria família. O momento de maior tensão, relembra, no livro-

entrevista,  teria  ocorrido  na  hora  de  colocar  o  ponto  final  no  romance,  que  tanto 

reacendeu lendas e lembranças do seu passado familiar. Encerrado o romance, e com 

sua mulher fora de casa para algum afazer doméstico, não conseguiu comemorar o fim 

da empreitada ou mesmo descansar. Começou a trabalhar em outro texto, para se livrar 

da “solidão” que há pouco criara. 

Por  mais  que  essa  história  não  seja  real,  ou  tenha  sido  “minimamente” 

exagerada,  não  podemos  pensar  em  García  Márquez  sem  a  lembrança  do  homem 

obcecado e atormentado/possuído por fantasmas familiares. García Márquez chorando 

ao “matar” suas personagens com o ponto final. García Márquez tendo de criar uma 

nova solidão. Mais outros cem anos, então... 

Suas respostas em Cheiro de goiaba aproximam o criador das criaturas dos seus 

livros. Ambos são uma coisa só. Ambos parecem crentes em matriarcas centenárias e na 

insistência de ditadores que atravessam séculos e mais séculos e desafiam a morte.



 García  Márquez  e  Bolaño se misturam/se  confundem com o enredo de  suas 

obras e têm consciência do peso que uma boa biografia empresta para a imaginação do 

leitor. São autores que se transformam em seus escritos, se unem a eles e se dissolvem 

completamente nesse processo. 

Mas  há  uma  grande  diferença  entre  eles.  Ainda  não  existe  uma  biografia 

competente sobre o escritor chileno, apenas registros de passagens isoladas da sua vida, 

um quebra-cabeça  incompleto  que,  pelas  lacunas,  e  justamente  por  elas,  permanece 

fascinante.  Até que isso aconteça,  continuamos reféns  das suas frases de efeito,  dos 

traços dos seus alter egos. Caminhamos inseguros a respeito do que seja real de fato em 

Bolaño. Sua obra permanece o principal guia, o que é muito, muito, problemático. 

Nas entrevistas concedidas para a imprensa, o próprio Bolaño fazia questão de 

distorcer as histórias contadas e mesmo de desmentir suas entrevistas anteriores. Nas 

suas  respostas,  ele  dava  a  impressão  de  estar  criando  uma  obra  ficcional  à  parte, 

enquanto  se  dirigia  a  seus  entrevistadores.  Sua  persona,  sua  (suposta)  “vida  loca”, 

pairava  acima  de  qualquer  revelação  ou  de  qualquer  contradição.  Tanto  é  que  foi 

compilado o volume Roberto Bolaño: últimas entrevistas. 

Entre  os  artigos  reunidos  para  o  livro,  sua  notória  entrevista  para  a  revista 

Playboy norte-americana,  concedida  em  julho  de  2003,  mês  da  sua  morte.  Essa 

entrevista  se  tornou uma verdadeira  “corrente”  de  internet,  com trechos,  alguns  até 

apócrifos,  circulando entre  leitores.  Esse  Bolaño encara o mundo com a resignação 

ambígua, de quem sabe que estão lhe roubando alguns dias contados e que não há nada 

que possa fazer contra isso.

Com a ausência de uma biografia séria, e com a circulação de frases do escritor 

com tom profético, é possível entendermos o porquê do mito em torno de Bolaño jamais 

parecer  afirmativo,  conclusivo,  e,  por  isso  mesmo,  sua  aura  se  tornar  ainda  mais 

interessante,  hipnótica,  ainda  que  algumas  vezes  apócrifa.  Ele  mais  insinua  do  que 

aponta. Tal qual ocorre em seus contos e romances.

Até a imagem de divulgação do escritor parece propícia a reiterar a mitificação 

existente ao seu redor. As edições brasileiras de seus livros trazem sempre a mesma foto 

do  escritor,  tirada  pela  fotógrafa  brasileira  Anna  Osvaldo  Cruz  Lehner.  Durante  o 

processo de composição dessa tese, tentamos entrar em contato com a fotógrafa, via a 

Companhia das Letras, mas nunca tivemos resposta. Para nós, brasileiros, é esse Bolaño 

imortalizado por  Anna,  e  só ele,  quem nos “fala”.   Chega a  ser  estranho encontrar 

edições estrangeiras dos seus livros com um registro diferente do escritor. Nas edições 



espanholas em paperback dos seus livros, não há qualquer foto sua. A ausência, para 

nós, que desperta a atenção.  

Estamos “acostumados” ao Bolaño escolhido pela Cia. das Letras.  Esse Bolaño 

nos encara com um olhar quase desafiador, os cabelos desgrenhados e um cigarro a 

meio caminho da boca, o mesmo cigarro que não larga em qualquer entrevista para a 

TV, que hoje podemos assistir facilmente pelo YouTube. Nessas aparições, fala num 

fluxo  desconcertante,  sempre  cercado  por  uma  nuvem  de  baforadas.  Cigarros  são 

mortíferos,  avisa a propaganda alarmante dos tempos atuais,  mas são sublimes para 

imagens de rebeldia. 

O homem que disseca e enfrenta toda a sociedade, “armado” por um cigarro, foi 

das grandes imagens midiáticas criadas pelo século 20, do ícone pop James Dean ao 

existencialismo  de  Albert  Camus.  “Tudo  já  é  imagem,  e  toda  imagem  remete 

imediatamente para além – ou aquém – de seu referente, para aquilo que se deve chamar 

de imaginário” (BARTHES, 2005, 102).

 Esse Bolaño fumante, irônico e provocador poderia muito bem estar em alguns 

dos  seus  livros,  como personagem ou como o narrador.  Ele  foi  feito  para  isso;  foi 

fotografado para tanto.

Autor de uma obra perturbada por questões existenciais e religiosas, o escritor 

pernambucano Raimundo Carrero destacou que o riso de um escritor na capa ou na 

orelha de um livro gera conflitos e deve ser evitado. “Num texto denso, provocaria a 

suspeita do deboche ao leitor, cercado de ansiedades e armadilhas narrativas. Ou, o que 

é incrível, falta de responsabilidade com a sua obra. Texto e fotografia se integram” 

(CARRERO, 2008, 11). 

 O escritor indiano Salman Rushdie já deixou público seu desconforto diante de 

fotos de divulgação, em que ele se via, na hora do clique, obrigado a interpretar uma 

personagem, mas não sabia direito como ela seria. Rushdie se sentia desconfortável em 

ser o “escritor”, que os fotógrafos esperavam que ele fosse. Uma das mais famosas fotos 

de escritores para nós é a de Gilberto Freyre sentado em seu escritório, com uma perna 

displicentemente descansando no braço da poltrona. Pose em oposição à figura que se 

esperaria de um dos maiores pensadores do Brasil. Porém, em completo diálogo com o 

chavão  que  acompanha  o  imaginário  freyriano,  o  da  contradição  como  forma 

argumentativa. Ao descansar a perna, ao  negar o formalismo intelectual que cercaria o 

seu nome, Freyre se posicionou em relação ao mundo. Eternizou um mito.



 

“Fotografar é apropria-se da coisa fotografada. Significa pôr a si mesmo  

em determinada relação com o mundo, semelhante ao conhecimento – e,  

portanto, ao poder (...) O que está escrito sobre uma pessoa ou um fato é,  

declaradamente,  uma  interpretação,  do  mesmo  modo  que  as  

manifestações visuais feitas à mão como pinturas e desenhos. Imagens  

fotográficas não parecem manifestações a respeito do mundo, mas sim  

pedaços dele, miniaturas da realidade que qualquer um pode fazer ou  

adquirir (SONTAG, 2004, 14).

Em seu clássico ensaio, Susan Sontag persiste lembrando que fotografias não 

são  “confiáveis”,  assim  como  a  memória,  assim  como  a  ficção.  Fotos  são 

(objetos/mensagens)  e  podem  ser  facilmente  reduzidas,  ampliadas,  recortadas, 

retocadas,  ou  seja,  adulteradas  de  todas  as  formas  possíveis.  Elas  envelhecem, 

amarelam,  pois  são  dependentes  das  mazelas  típicas  dos  objetos  de  papel.  Quando 

dispostas em série num álbum ou na exposição de uma galeria de arte, são obrigadas a 

construir  algum tipo  de narrativa.  E mais  importante:  fotos  teimam em ser  a  prova 

concreta de que algo existe/existiu, ou ao menos que são semelhantes àquilo que foi 

capturado pela câmera. Fotos não são provas; são vestígios. Ou mesmo falsos vestígios. 

Assim como as lembranças. Assim como a literatura que não é documento; e sim uma 

espécie de comentário quanto ao mundo.

A fotografia de uma pessoa aponta contradições importantes: o fotógrafo olha 

seu objeto com a indiscrição de um voyeur ocasional ou o objeto fotografado posa com 

a exuberância típica do exibicionista, que quer sua imagem registrada,  que quer sua 

biografia (sua história) transformada em imagem. Nos dois casos a escolher, um jogo 

está  sendo  colocado  em  questão.  Quem  está  “roubando”?  Quem  está  se  deixando 

“roubar” deliberadamente? Não sorrir numa imagem e olhar de forma inquisidora, são 

posturas que implicam, consequentemente, tomar uma posição e, outra vez, fazer ficção 

de si próprio.

A  obra  de  Bolaño  parece  nos  dizer  que  não  tiramos  uma  fotografia; 

“escrevemos”  uma  fotografia,  “fotografamos”  uma  história.  Ou  seja:  criamos  uma 

situação,  uma  biografia,  personagens  e  afetos  a  partir  dos  fantasmas  de  sempre, 



fabulação sobre fabulação, ficção sobre ficção, verdade sobre verdade e, como resultado 

disso tudo, uma imagem. 

Há  também  algo  na  sua  forma  narrativa  que  o  aproxima  de  um  fotógrafo 

inseguro  na  captura  de  um flash,  certo  sentimento  de  deslocamento  em relação  ao 

mundo,  que  serve  para  iluminar  sua  escrita.  É  como  se  o  escritor  quisesse  flagrar 

alguma coisa interdita, recalcada, que não sabe bem como ser colocada em questão e/ou 

não pode colocar objetivamente em questão. 

Reelaboremos  agora,  então,  o  citado  conceito  de  fotografias  como vestígios; 

fotografias  evocam em vez  de contar,  sugerem em vez  de explicar.  Roland Barthes 

(1990)  fala,  inclusive,  da  existência  de  um  paradoxo  fotográfico  que  consiste  na 

existência de duas mensagens. “Uma sem código (seria o análogo fotográfico) e a outra 

codificada  (o  que  seria  a  ‘arte’ ou  o  tratamento,  ou  a  ‘escritura’,  ou  a  retórica  da 

fotografia)”. (BARTHES, 1982, 14).

Num trecho do romance Estrela distante, Bolaño teoriza sobre essa “coisa” que 

pode ser evocada, mas nunca falada, essa coisa que ele e todos de sua geração tanto 

parecem procurar, mas que nunca está em lugar algum, é apenas um vestígio sobre o 

qual lançamos interpretações. E é em nome desse vestígio que ele escreve, publica e 

volta a escrever: “Sua obra, porém, permanece no desespero (como ele talvez tivesse 

gostado), mas permanece. Alguns jovens o leem, reinventam-no, seguem-no, mas como 

seguir  alguém  que  não  se  mexe,  alguém  que  tenta  com  êxito  tornar-se  invisível” 

(BOLAÑO, 2009, 101). 

No seu epitáfio em fragmentos que é Amberes (2002), o autor usa como epígrafe 

uma frase famosa do produtor hollywoodiano David O. Selnick: “A vida conclui no 

instante em que é fotografada”. O medo que a foto “roube” a vida, que carregue a alma 

do fotografado embora para todo sempre. Mas o trabalho do narrador seria o oposto 

disso: restituir a vida que aparece no fundo, no detalhe, de cada coisa fotografada. É 

justamente aí, nesse ponto, que começaria toda narrativa, ou seja: uma investigação para 

recuperar  o que não está  mais ali  (a  ideia  do escritor  como detetive,  como detetive 

selvagem), já que toda fotografia é um índice cultural; jamais um registro definitivo da 

verdade. Ao começar um livro explicitando que tudo se encerra numa imagem, Bolaño 

parece dizer que é hora de começar seu trabalho.

Num texto escrito para o jornal O Clarín, em 2001, o autor, inclusive, lança mão 

de  um  itinerário  de  imagens  para  explicar  aquilo  que  ele  denomina  sua  “cocina 

literaria”. Preste atenção como Bolaño preferiu fazer um “mapa” da sua literatura (ou 



seja:  construir  uma imagem da sua escrita)  do que se prender a explicar de alguma 

forma o seu estilo

“Es enorme,  como tres  estadios  de  fútebol,  con  techos  abovedados y  

mesas interminables en donde se amontonan todos los seres vivos de la  

tierra,  los  extinguidos  y  los  que  dentro  de  no  mucho se  extinguirán,  

iluminada  de  forma  heterodoxa,  en  algunas  zonas  con  reflectores  

antiaéreos y en otras con teas, y por supuesto no faltan zonas oscuras en  

donde solamente  se  vislumbran sombras anhelantes  o amenazantes,  y  

grandes  pantallas  en  las  cuales  se  observan,  con  el  rabillo  del  ojo,  

películas mudas o exposiciones de fotos, y en el sueño, o en la pesadilla,  

yo me paseo por mi cocina literaria y a veces enciendo un fogón y me  

preparo un huevo frito, incluso a veces una tostada.”  (BOLAÑO, TEXTO 

DIPONÍVEL  EM 

http://cinosargo.bligoo.com/content/view/218920/ROBERTO-BOLANO-

Un-narrador-en-la-intimidad-Nota-de-Entre-Parentesis.html,  Texto  aces-

sado em 20/10/2011).

1.6 – Detetives (e escritores) selvagens

“O cheiro  do  sangue  humano  não  desgruda  seus  

olhos de mim” – Ésquilo

Na notória entrevista para a Revista Playboy, Roberto Bolaño volta a afirmar 

uma das  suas  máximas  mais  famosas,  proferida  pela  primeira  vez  no discurso pelo 

Prêmio Rômulo Gallegos, de 1999, por Os detetives selvagens. A de que gostaria de ter 

sido investigador de polícia, e não escritor. “Gostaria de ter sido detetive de homicídios, 



muito mais do que escritor. Disso estou absolutamente certo. Alguém capaz de voltar 

sozinho, de noite, à cena do crime e não se assustar com fantasmas” (BOLAÑO, 2010, 

80). 

A fantasia de investigar  um crime, de provocar dúvidas,  de “brincar” com o 

gênero policial faz Bolaño, de certa forma, criar uma espécie de leitor para seus livros. 

“O leitor de romances policiais é um leitor que lê com incredulidade, com desconfiança, 

uma desconfiança especial” (BORGES, 2011, 52). O escritor argentino destaca que, se 

fosse  possível  pensar  num  leitor  hipotético,  que  jamais  teve  contato  com  o  Dom 

Quixote, e que a ele fosse avisado de que Cervantes teria feito desse livro um romance 

noir, sua leitura seria outra. “Por exemplo, ele lê: ‘Num lugar da Mancha...’, e na mesma 

hora imagina que aquilo não aconteceu na Mancha. Depois: ‘... de cujo nome não quero 

lembrar-me...’: por que Cervantes não queria lembrar-se do nome do lugar? Sem dúvida 

porque Cervantes era o assassino, o culpado.” (BORGES, 2011, 53). 

Ao sabermos que determinado livro faz parte de um gênero ou do interesse de 

determinado escritor por esse gênero, lemos sua obra com alguma dose de desconfiança, 

ressabiados; precisamos estar preparados para alguma coisa, como se alguém estivesse 

escondido  atrás  da  cortina  para  nos  dar  um susto.  As  incontáveis  notícias  sobre  o 

labirinto com minotauro que consiste a obra do escritor chileno, fez dos seus leitores 

mais recentes, leitores ainda mais “treinados” em relação ao que esperar.

É  o  que  acontece,  por  exemplo,  quando  nos  deparamos  em  2666 com  o 

parágrafo inicial descrevendo a descoberta de um novo escritor por um estudante. A 

sequencia soa apavorante, porque sabemos que tipo de conexões Bolaño é capaz de 

fazer com um mote como esse - apesar, como deixamos claro há algumas páginas, do 

escritor evitar “grandes angulares”, rompantes heroicos, no começo das suas narrativas. 

Tudo é muito simples, mas quando temos em mente de que se trata de um escritor-

detetive, a coisa muda completamente de figura. 

“A primeira vez que Jean-Claude Pelletier leu Benno von Archimboldi  

foi  no Natal  de  1980,  em Paris,  onde fazia estudos universitários  de  

literatura alemã, aos dezenove anos de idade. O livro era D’Arsonval. O 

jovem  Pelletier  então  ignorava  que  esse  era  parte  de  uma  trilogia  

(formada por  O jardim, de tema inglês, A máscara de couro,  de tema 

polonês, assim como  D’Arsonval era, evidentemente, de tema francês),  

mas essa ignorância ou esse vazio ou esse desleixo bibliográfico, que só  



podia ser atribuído à sua extrema juventude, não subtraiu em nada o  

deslumbramento e a admiração que o romance lhe causou”  (BOLAÑO, 

15, 2010)

 

Há um tom ridículo, quase paspalho, no desenrolar desses acontecimentos, mas 

para quem conhece Bolaño, sabe que essa é só a casca, a preparação para o que está por 

vir. Seus leitores sempre são desconfiados. O desejo de Bolaño em ser um investigador 

de polícia tem seu registro inicial numa série de poemas sobre detetives, que primeiro 

foi publicada no livro Los perros românticos (publicado pela primeira vez em 1998, mas 

reunindo textos dos anos 1980). Esses poemas,  segundo o pesquisador Matias Ayala 

(2008),  seria  o  registro  inicial  do  que  compreendemos  por  um  “Estilo  Bolaño  de 

escrita”. “La serie sobre detectives, probablemente la mejor poesia que Bolaño escribió, 

está formada por textos en donde se combinan imaginería de novela negra, delirio y 

terror.” (AYALA, 2008, 97). 

O poema  Los detetives helados  chama a atenção, para além dos seus méritos 

literários,  por  seus  dois  últimos  versos,  quando  a  narrativa  assume,  subitamente,  a 

terceira  pessoa do plural,  com o narrador,  de certa  forma,  afirmando-se como parte 

daqueles detetives.  Uma obsessão que iria perseguir o autor por suas principais obras, 

como 2666, Detetives selvagens e Estrela distante.

                                             

Soñé con detectives helados, detectives latinoamericanos

que intentaban mantener los ojos abiertos

en médio del sueño

soñé con sus crímenes horribles

con sus tipos cuidadosos

que procuraban no pisas los charcos de sangre

y abarcar con una sola mirada

el escenario del crimen.

Soñé con detectives perdidos

En el espejo convexo de los Arnolfini:

Nuestra época, nuestas perspectivas

Nuestros modelos del Espanto (BOLAÑO, 2007, 340)



Mas por que ser investigador de polícia? Por que um homem que passou a vida 

escrevendo gostaria de ser um detetive? Não seriam, na verdade, todos os escritores, de 

certa forma, também detetives? A literatura não é feita de respostas, mas de perguntas. 

Escrever  significa  deixar  marcas,  soltar  interrogações  para  todos  os  lados.  Ricardo 

Piglia descreveu uma imagem perfeita do escritor como investigador, ao detalhar uma 

fotografia de Borges: “Existe uma fotografia em que se vê Borges tentando decifrar as 

letras de um livro que segura grudado ao rosto.  Está numa das galerias elevadas da 

Biblioteca Nacional da rua México,  de cócoras,  o olhar na página aberta” (PIGLIA, 

2006, 19).

O  romance  policial  é  fruto  da  modernidade,  de  quando  as  grandes  cidades 

fizeram com que o  homem perdesse  sua individualidade.  Por  isso,  procurar  marcas 

permanece um exercício tão importante: é necessário encontrar-se, encontrar o outro, 

descobrir quem é esse outro ou mesmo questionar os porquês desse outro. “Daí nasce o 

romance policial que está à caça dessas marcas” (BENJAMIN, 699, 2002). É o detetive 

perdido  nessa  cidade  sem  individualidade,  mas  cheia  de  marcas,  de  indicações 

imprecisas, de que trata o poema Los detetives: 

Soñé con detectives perdidos en la ciudad oscura

Oí sus gemidos, sus náuseas, la delicadeza

De sus fugas

Soñé con los pintores que aún no tenían

40 anos cuando Colón

Descubrió América

(Uno clásico, intemporal, el otro

Moderno siempre

Como la mierda)

Soñe 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 (BOLAÑO, 2007, 338)

Bolaño iniciou a carreira como poeta. Registro literário que abandonou quase 

por completo a partir da segunda metade dos anos 1990. A maior parte da crítica que se 

debruça sobre sua obra, ignora essa produção como foco principal de análise. A ironia 

reside no fato de que seus textos mais célebres retratam, justamente, a vida de poetas, 

muitos deles frustrados, vivendo em situação de penúria. Não ter sido um poeta bem-

sucedido, parece ter conferido ao autor uma espécie de força legitimadora para perfilar 

os seus “iguais”. Bolaño parecia ter compreendido melhor o ethos e as vísceras dos que 

se debruçam a fazer versos do que a propriamente fazer esses versos. Essa percepção foi 

o seu grande salto como narrador.

 O pesquisador Matías Ayala (2008) apontou ainda que a poesia deixada pelo 

autor  é  mais  um  índice  para  compreendermos  certas  nuances  dos  seus  romances 

(sobretudo Detetives selvagens) do que um objeto de estudo importante por si só. Boa 

parte da sua produção poética tem influência nítida dos beatniks, com o uso de versos 

caóticos e rápida enumeração de acontecimentos, como se o autor estivesse projetando 

um filme em velocidade vertiginosa à nossa frente. Podemos pensar na sua poesia ainda 

como um longo processo observatório da sua geração, aquela geração que tinha perto 

dos  20  anos,  quando  do  11  de  Setembro  Chileno:   “Da  violência,  da  verdadeira 

violência, não se pode escapar, pelo menos não nós, os nascidos na América Latina da 

década  de  cinquenta,  os  que  rondávamos  os  vinte  anos  quando  morreu  Salvador 

Allende” (BOLAÑO, 2008, 11) 

Há uma definição precisa de William Carlos Williams sobre O uivo (1955), de 

Allen Ginsberg, que Bolaño poderia tomar para si, sem qualquer restrição: a de que os 



poetas podem até ser malditos, mas não são cegos. E é dessa absoluta não cegueira, 

desse  olhar  simultâneo  dos  excessos  e  dos  dessabores  de  um  momento  histórico-

emocional que nos fala Ginsberg, num rompante verborrágico que, décadas mais tarde, 

Bolaño tentaria acompanhar:

“Eu vi os expoentes da minha geração destruídos pela loucura

           morrendo de fome, histéricos, nus,

arrastando-se pelas ruas do bairro negro de madrugada em busca

           de uma dose violenta de qualquer coisa,

‘hipsters’ com cabeça de ango ansiando pelo antigo contato

          Celestial  com o dínamo estrelado da maquinaria da noite,”  

(GINSBERG, 1984, 43)      

                                             

 Os volumes iniciais de poesia de Bolaño foram publicados em edições caseiras, 

que tiveram apenas uma única edição, e se perderam completamente com o passar dos 

anos.  Uma  lista  –  precária  –  destes  títulos  é  formada  por  sua  obra  mexicana  de 

juventude – Gorriones cogiendo alturas (1975) e Reinventar el amor (1976). Nesta lista 

fazem parte ainda suas colaborações em antologias e revistas fugazes, como Pájaro de 

calor (1976), Correspondencia infra (1979), Muchachos desnudos bajo el arcoiris del  

fuego. 

Toda esta obra inicial foi escrita e publicada sob o signo do jovial movimento 

Infrarrealismo (1975-1977), fundado em parceria com Mario Santiago, na capital  do 

México,  durante  o  governo  do  presidente  Luis  Echeverría,  que  promoveu  um 

incremento nas áreas de humanas das universidades, como forma de reatar a relação 

com os jovens, após a repressão do líder anterior, Gustavo Díaz Ordaz. Atualmente, a 

maior  parte  da  produção  poética  de  Bolaño  está  reunida  no  volume  póstumo La 

universidad desconocida, que traz textos que datam do final dos anos 1970 até princípio 

dos 1990.

O texto do Infrarrealismo imprime todas as tintas da mudança, do estatuto do 

novo como significação valorativa por si só e do choque contra o establishment típico 

das  vanguardas.  “No  fim  do  século  19,  quando  a  perspectiva  histórica  do  tempo 

generalizou-se e a primeira modernidade deixou de ser compreendida, modernidade e 

decadência tornaram-se sinônimos, pois a renovação incessante implica a absolescência 

súbita. A passagem do novo para o velho é, a partir daí, instantânea” (COMPAGNON, 



40, 2010).  O Infrarrealismo não gerou qualquer obra significativa ou causou maior 

impacto  durante  seu  período  de  vigência.  Foi  apenas  um  pedido  de  atenção.  O 

argumento do manifesto descartava a existência de qualquer cânone literário chileno ou 

latino-americano.  A ilusão/função maior  do “novo” é  sempre prescindir  do passado, 

assassiná-lo (voltamos à ideia do parricídio).  Junto a esse grito de “independência”, 

costuma vir alguma provocação. Numa passagem do manifesto Infrarrealista, os autores 

proclamam que seus pares literários são simplesmente “os francoatiradores, os planeiros 

solitários  que  assolam os  cafés  dos  mestiços  da  latino-américa,  os  massacrados  em 

supermercados, em suas tremendas desjuntivas indivíduo-coletividade; a impotência da 

ação e da busca (a níveis individuais ou bem enlameados em contradições estéticas) da 

ação  poética”  (texto  disponível  em 

http://estrelaselvagem.wordpress.com/2010/06/21/primeiro-manifesto-infrarrealista/, 

consultado em 14/07/2010).

Por  trechos  como  esse,  de  pura  provocação,  podemos  apontar  que  os 

grupos/movimentos literários,  de um lado,  querem ganhar atenção da mídia e assim 

conseguir leitores; por outro, pedem a afirmação de uma obra que, em muitos casos, 

ainda nem existe ou está em processo de composição.  É só desejo, projeto e utopia. 

Para  conseguir  esse  intento,  os  autores  costumam  lançar  mão  de  hipérboles, 

provocações  e  polêmicas  de todo tipo.   A vanguarda  sempre exige  algum elemento 

provocador,  alguma tensão.  O Infrarrealismo é um exemplo excelente desse tipo de 

empreitada.  O que nos leva à perspectiva de Bella Josef sobre o posicionamento do 

artista que se propõe a ser vanguardista: “O artista romântico acreditava reter a história 

em um mundo ficticiamente unido.  A vanguarda,  embora buscando um historicismo 

transcendental,  é  prisioneira  da  história,  condenada  a  repetir  suas  contradições,  ‘a 

ruptura da história se transforma em história da ruptura’” (JOSEF, 2006, 95).

O Infrarrealismo teria sido prontamente esquecido, se sua lenda não houvesse 

sido retomada em  Os detetives selvagens  (retornamos aqui à ideia de que o Bolaño-

poeta serviu como uma espécie de material de estudo, de  work- in -progress, para o 

Bolano que encontramos na prosa). Tal e qual On the road, de Jack Kerouac, o livro tem 

início com a decisão do seu narrador em começar uma nova etapa na vida, uma etapa 

radical. A primeira parte da obra é construída num formato de diário. Mas um diário de 

fuga,  tal  e  qual  nos  propôs  um dia  Kerouac:  “2  de  novembro  –  Fui  cordialmente 

convidado a fazer parte do realismo visceral. Claro que aceitei. Não houve cerimônia de 



iniciação.  Melhor  assim.  3  de  novembro  –  Não  sei  muito  bem em que  consiste  o 

realismo visceral.” (BOLAÑO, 15, 2006). 

Assim como acontece com o narrador, em nenhum momento nos é explicitado o 

conteúdo do realismo visceral. Faz sentido. O Infrarrealismo era mais literário do que 

real,  ou  melhor:  tornou-se  real  à  medida  que  foi  ficcionalizado  em  Os  detetives  

selvagens.  Na  narrativa  de Os  detetives  selvagens  compreendemos  o  realismo 

visceral/Infrarrealismo pela atitude das personagens: viver de forma irrestrita seria a 

forma de viver “literariamente”. 

“Como  el  futurismo,  obnubilado  por  la  velocidad  de  los  

aeroplanos  y  la  telefonía;  como  los  beatniks,  ansiosos  por  

conducir automóviles estimulados por la benzedrina – como lo  

tipifico  el  profesor  alemán  Peter  Burger  en  Teoria  de  la 

vanguardia – el infrarrealismo quería hacer de la experiencia  

estética  un  asunto  vital:  unir  arte  y  vida.  (...)  Tal  como  

anhelaba la vanguardia histórica, Bolaño y Santiago aspiran a  

que la poesía sea una suerte de discurso transcendental  que  

encarne  estas  experiencias  y  empresas  ‘poéticas’”  (AYALA, 

2008, 93)

Na primeira página de  Detetives selvagens, se não ficamos sabendo o que é o 

realismo visceral, ou mesmo quais seriam suas propostas, ao menos é nomeado um dos 

seus  supostos e maiores inimigos,  o escritor  Octavio Paz.  Como é um livro que se 

desenvolve no México, a rivalidade com Paz, provavelmente, reside no fato dele ser a 

imagem do escritor  oficial,  do grande cânone,  então futuro Prêmio Nobel.  De certa 

forma,  o  “Neruda”  mexicano.  Mas,  diante  dessa  rivalidade,  Ayala  aponta  ideias  em 

comum entre os então jovens escritores e o canônico Paz.

 O texto do Manifesto Infrarrealista defende que a poesia seja uma espécie de 

discurso transcendental.  Os jovens vanguardistas e o poeta de “gabinete” teriam, então, 

semelhante imagem idealista da literatura, segundo Ayala: “Coinciden con Octavio Paz, 

la figura más aborrecida por ellos, quien siempre propusto un estatuto cuasi religioso, 

paramístico y crítico para los poetas (y, por lo tanto, para sí mismo)” (AYALA, 2008, 

93). E mais: Paz era um admirador das vanguardas e próximo aos surrealistas, que tanto 

fascinavam Bolaño. Por isso não é difícil  de imaginar  que o próprio Paz admirasse 



passagens do Manifesto Infrarrealista como esta: “Um novo lirismo, que na América 

Latina começa a crescer, a se sustentar em maneiras que não deixam de nos maravilhar. 

O começo do assunto é o  começo da aventura: o poema como uma viagem e o poeta 

como um herói desvendador de heróis. A ternura como um exercício de velocidade. 

Respiração  e  calor.  A experiência  disparada,  estruturas  que  vão  se  devorando  a  si 

mesmas, contradições loucas. Se o poeta está imiscuído, o leitor terá que imiscuir-se.” 

(BOLAÑO,  texto  disponível  em 

http://estrelaselvagem.wordpress.com/2010/06/21/primeiro-manifesto-infrarrealista/, 

consultado em 14/07/2010).

A jornalista chilena Montserrat Madariaga Caro (2010) realizou uma biografia 

dos  anos  de  infrarrealista  de  Bolaño  para  compreender  a  estrutura  de  Detetives  

selvagens, em Bolaño infra – 1975 – 1977 – Los años que inspiraran Los detectives  

salvajes.  A obra  frisa  a  disputa  do  grupo,  que  chegou  a  ter  algumas  dezenas  de 

integrantes, com Octavio Paz (que a própria autora destaca que era a personificação do 

poeta  oficial,  do  escritor  infiltrado  no  governo,  para  os  jovens),  e  reitera  a  forte 

identificação que os infrarrealistas tiveram com o movimento beatnik. Em meados dos 

anos 1970, passou a circular na capital mexicana uma revista bilíngue que publicava a 

poesia beatnik, a  El corno emplumado/ The plumed horn. O fascínio pelo beatnik se 

juntava a um desejo de forte sombra romântica, de viver a vida tal e qual uma obra de 

arte. 

“Todos los infrarrealistas entrevistados para esta investigación  

concuerdan en que los beatniks fueran una inspiración.  Leían 

constantemente  a  Allen  Ginsberg,  Jack  Kerouac  y  William  

Borroughs.  Bolaño, por su parte confesó en una entrevista en  

1998  que  siempre  ha  intentado  seguir  los  consejos  de  

Burroughs: “Para mí Burroughs es el paradigma del escritor.  

Es  un  escritor  absolutamente  autosuficiente,  que  puede  ir  

cambiando de escenarios sin necesidad de cambiar él mismo.  

Cuando vuelve  a Nueva York  vive  en  una habitación que  él  

llama El Bunker y que es un tugurio, sin ventanas, en alguna  

parte de Manhattan”. (CARO, 2010, 44)



A investigação dos “detetives selvagens” gira em torno da busca pela escritora 

vanguardista Cesárea Tinajero, que desaparecera no México em meados dos anos 1920. 

O  reencontro  com  essa  figura  mítica  salvaria  da  desolação  todos  os  poetas  do 

underground mexicano dos anos 1970, do qual Bolaño fez parte no período em que 

escreveu o Manifesto do Infrarrealismo. A personagem de Cesárea faz pensar numa 

ligação do Infrarrarealismo/realismo visceral com o grupo Estridentista, que fundou a 

vanguarda  mexicana,  tendo  como  lideranças  os  nomes  de  Maples  Arce,  Germán 

Arzubide e Arqueles Vela. Esses autores pregavam uma renovação poética ao lado de 

um conteúdo social. Ou seja: era um grupo formado por escritores crentes na relação 

entre  vida  e  arte,  perspectiva  presente  no  manifesto  Infrarrealista  e  em  toda  obra 

posterior de Bolaño. 

Cesária é relatada como a verdadeira fundadora do realismo visceral, após uma 

cisão por divergências políticas (e por isso mesmo estéticas) com o grupo de Arce. A 

figura de Cesárea nos leva a uma questão central: por que a ela é tão importante, ou 

melhor,  tão  fascinante  para  os  jovens  escritores,  afinal  trata-se  de  uma mulher  que 

desapareceu  há  mais  de  50  anos,  deixando  uma  obra  praticamente  apagada,  sem 

qualquer outro sinal de produção? Cesárea, na verdade, é justamente fascinante por sua 

ausência. A ausência como fascínio, temática trabalhada por Bolaño no romance Estrela  

distante,  em que  um escritor  de  vanguarda,  e  suposto  serial  killer,  desaparece  sem 

deixar vestígios, gerando assim (e justamente por isso) um séquito de seguidores, de 

seguidores da sua ausência. Em determinado momento de  Estrela distante, aparece a 

pergunta irremediável “Como seguir alguém que não se mexe?” (BOLAÑO, 2009, 101). 

Ou melhor: por que seguir alguém que não se mexe?

A decisão de Cesárea, logo após a fundação do realismo visceral, de desaparecer 

no  deserto  nos  fazer  pensar  numa  nota  amarga  para  compreendermos  Os detetives  

selvagens: seria esse um livro sobre o fracasso dos projetos das vanguardas do século 

passado? Ou mesmo: ao apresentar personagens cujo maior desejo é encontrar alguém 

que abandona a vida literária,  estaria o autor propondo, ele próprio,  um “projeto de 

fracasso”? 

Cesárea até nos faz pensar no brasileiro Raduan Nassar, que após escrever um 

dos  livros  fundamentais  da  literatura  brasileira,  Lavoura  arcaica  (1975),  decide 

abandonar  a  literatura  para  criar  galinhas,  para  viver  entre  ovos,  rações  e  pequenas 

pestes que podem ser controladas; ao contrário da escrita. Nassar virou um escritor que 

não escreve. E talvez por isso mesmo tão fascinante. Tem presa à sua cara a máscara do 



escritor; é aprisionado num mundo em que uma situação exterior (a figura do escritor) 

se  confunde  com  sentimento  e  ação  interiores  (o  ato  de  escrever).  Um  paradoxo 

fascinante esse o de Nassar. Paradoxo semelhante que faz de Cesárea uma personagem 

irresistível para os jovens vanguardistas dos anos 1970. 

É possível lembrarmos também de Juan Rulfo, que não publicou qualquer outro 

romance depois de Pedro Páramo (1955), ainda que as editoras anunciassem vez por 

outra que um novo romance com sua assinatura seria lançado em breve. Há a declaração 

clássica  de  que ele  havia  parado de  escrever  porque sua obra seria  dependente  das 

histórias que escutava de um tio, e com a morte do parente, a fonte teria secado. Ótima 

justificativa para um silêncio. 

Rulfo, o homem que supostamente perdera as palavras ao sofrer o trauma da 

tragédia familiar,  torna-se assim um personagem de Comala,  onde morte e vida são 

como reflexos no espelho. Era o escritor “morto” que vagava entre os vivos.

As personagens de Bolaño são sempre fascinadas por fantasmas como Cesárea, 

por essas ausências que parecem ser as únicas coisas a fazer sentido, por silêncios que 

insistem em ser barulhentos.  Essas ausências em tempos sombrios acabam nos fazendo 

pensar  numa das  questões  centrais  para  a  literatura  do século  21:  Qual  o  papel  do 

escritor,  quando figuras paradigmáticas como Neruda não mais  se encaixariam após 

tanta e tamanha fragmentação?

“Haciendo  de  la  noción  sartreana  de  compromiso  y  de  la  

indisolubilidad entre arte y vida propuesta por las vanguardias  

sus pilares ideológicos, la legitimidad de la labor simbólica del  

escritor  depende  enteramente  de  su  actitud  vital.  El  

compromiso político radica en los actos y no en las palabras.  

Si desea impactar políticamente, el escritor debe despojarse de  

su  condición  de  escritor  y  devenir  militante.” (CARRAL  Y 

GARIBOTTO, 2008, 169)

O Bolaño que criou o mal absoluto em  Estrela distante parece dizer que sua 

função  como  escritor  militante  seja  persistir  lembrando,  lutando  contra  o  fluxo  do 

esquecimento. Ainda que nem tivesse certeza de que estava lembrando “certo”. Bolaño, 

de certa forma, tornou-se como escritor, um detetive de outros escritores. Um homem 

que escreve para denunciar ausências.



2. Universo ao seu redor ou lo agitador de las fiestas



2.1 – Manuais de espanto e indignação

                                          

“Tratava-se de uma ilusão criada pela credulidade  

ou pela falta de equivalência” – Alfredo Cordiviola 

   

Prólogo: Os livros de Bolaño são cheios de algo que, por falta de melhor palavra,  

chamaremos de “parênteses”. São histórias paralelas, à primeira vista sem conexão  

alguma  com  a  trama  central.  Dizemos  “aparentemente”,  porque  há  uma  “árvore  

genealógica” em sua obra, que agrupa todos os personagens, como se eles fossem da  

mesma família. E são. Em Estrela distante, temos a história de Lorenzo, que perdera os  

dois braços na infância e que, adulto, vive uma situação que o autor descreve como  

“desesperadora” e “inconcebível”: é um homossexual em pleno governo de Pinochet.  

Um dia, cansado das humilhações e, sobretudo, das humilhações pelas paixões não  

correspondidas (era um romântico incurável), decide se matar. Lorenzo saltou para o  

mar de uma rocha usada exclusivamente para suicidas (item que, o narrador frisa,  

existe em qualquer trecho do litoral chileno que se preze).  Como costuma pregar o  

clichê, sua vida nesse instante desfilou como um filme diante dos seus olhos. Alguns  

trechos em preto e branco e outros em cores.  As lembranças,  ainda que doloridas,  

ironicamente, acabaram sendo sua salvação. Cada um usa as memórias como quer na  

hora de se salvar. Decide retornar à superfície. Matar-se, reflete, “nessa conjuntura  

sociopolítica,  seria  absurdo  e  redundante.  Melhor  tornar-se  um  poeta-secreto”.  

Pensamos em Lorenzo e  remetemos a Kafka,  para quem “a beleza só aparece  nos  

lugares  mais  absurdos”  (BENJAMIN,  1985,  141).  Uma  lógica  estranha,  que  o  

pensamento benjaminiano tão precisamente compreendeu com a assertiva de que, no  

universo  kafkiano,  as  deformações  seriam  precisas.  Assim  também  se  organiza  o  

“realismo” de Bolaño. De tão real e concreto, Lorenzo só podia mesmo encontrar a  

salvação.

                                   

                                                               ***



Escritores são assim: animais previsíveis. Costumam acreditar na incidência 

de assombros,  na importância  de manifestos  e  em rituais  de iniciação.  Uma grande 

imagem de espanto nos deu Mario Vargas Llosa ao escrever um ensaio sobre o, então 

recém-lançado, Cem anos de solidão, de Gabriel García Márquez, em 1967. Era o olhar 

incrédulo de um homem que se orgulhava nunca ter escrito, nem naquela época, ou 

depois, uma só linha fantástica. Mas havia no seu texto o impacto de um reencontro 

com uma espécie de tradição há muito pretérita (o romance como depositório de algum 

universo)  ou  mesmo  o  movimento  em  direção  a  algo  tão  novo  (ainda  que 

paradoxalmente familiar), que o turbilhão de palavras usado pelo escritor parecia até 

insuficiente.

Era como se, outra vez, o mundo fosse tão recente que as coisas precisassem ser 

desenhadas com o dedo, assim como acontecia aos moradores de Macondo, cidade que 

“explode” e ganha “alma” e “vísceras”, após ser apenas um sonolento vilarejo qualquer 

(e até anônimo, como na novela Ninguém escreve o coronel, 1961, onde Macondo não é 

citada,  mas  sabemos  reconhecê-la)  e  mesmo  uma  pensão  de  beira  de  estrada,  nos 

primeiros textos  publicados por  “Gabo” (apelido com o qual  é  conhecido o Prêmio 

Nobel colombiano. Um nome “carinhoso”, que muitos críticos não abrem mão de usá-lo 

na hora de “imobilizar” o Prêmio Nobel). Encerrada a leitura de Cem anos de solidão, 

Vargas Llosa parecia ter visto um fantasma!

O olhar de Vargas Llosa nos leva por um passeio através das ruas de Macondo, 

demonstrando o quanto o descomedido e o excesso constituem a norma cotidiana, a 

maravilha e o milagre alimentam a vida humana e são tão verazes e carnais como a 

guerra e a fome.

“Há  tapetes  voadores  que  levam  as  crianças  para  passear  

sobre os telhados da cidade; ímãs gigantes que, ao passar pela  

rua, puxam as frigideiras, os talheres, as panelas de pressão e  

os  pregos  das  casas;  galeões  encalhados  no  mato,  a  doze  

quilômetros do mar; uma peste de insônia e de esquecimento  

que obriga os habitantes a marcar todos os objetos com seus  

nomes (na rua principal, um cartaz lembra a todos que ‘Deus  

existe’); ciganos que morreram  mas que voltam à vida porque  

‘não  conseguem  suportar  solidão’;  mulheres  que  levitam  e  

sobem ao céu com o corpo e a alma; casais cujas fornicações  



extraordinárias propagam à sua volta a fecundidade animal e  

vegetal” (VARGAS LLOSA, 2009, 338)

Macondo com suas ruas de personagens que jamais dormem foi, e permanece 

sendo, o símbolo máximo do realismo maravilhoso que se desenvolveu na primeira 

metade  do  século  XX,  “por  meio  das  lutas  culturais  no  interior  da  esfera  pública 

intelectual da América Latina entre as forças centrípetas do regionalismo/nacionalismo e 

as  forças  centrífugas  da  vanguarda  artística  (MOREIRAS,  2001,  201).  A expressão 

começou a ser utilizada, no contexto da literatura da América Hispânica, no prefácio do 

livro O reino deste mundo (1949), de Alejo Carpentier. 

Para Carpentier, o aparente paradoxo que marcava a expressão, ao contrário do 

surrealismo europeu, não estaria separado da realidade, mas representaria uma maneira 

ampliada de percebê-la. O real maravilhoso estaria distante também do “era uma vez” 

das  fábulas,  que  parece  firmar  um termo  de  compromisso  com o  leitor,  um pacto 

ficcional, de que aquilo não teria acontecido. O “era uma vez” imprime o conforto do 

impossível. Não é o caso.

O realismo maravilhoso é uma “sensibilidade” de outra ordem. “Pois bem, eu 

falo em real maravilhoso quando me refiro a certos fatos que aconteceram na América, a 

certas características da paisagem, a certos elementos que têm alimentado minha obra. 

(....)  Quando,  na  verdade,  a  única  coisa  que  se  deveria  lembrar  da  definição  dos 

dicionários é o que se refere ao extraordinário. O extraordinário não é necessariamente 

belo ou bonito” (CARPENTIER, 1984, 125).

 A  definição  lexical  de  maravilhoso  facilita  a  conceituação  do  realismo 

maravilhoso,  baseada  na  não  contradição  com  o  natural.  “Maravilhoso  é  o 

‘extraordinário’, o ‘insólito’, o que escapa ao curso ordinário das coisas e do humano. 

Maravilhoso é o que contém a maravilha, do latim mirabilia, ou seja ‘coisas admiráveis’ 

(belas ou execráveis, boas ou horríveis), contrapostas à  naturalia”  (CHIAMPI, 1980, 

48). O tom maravilhoso de Macondo, após  Cem anos de solidão, remete à imagem 

utópica com que os colonizadores espanhóis enxergaram o Novo Mundo. A significação 

eufórica da América para o homem europeu, que vai desde o espetacular impacto do 

Descobrimento até pelo menos os fins do século XVIII, fez-se pela incorporação de 

mitos e lendas dos testemunhos narrados dos primeiros viajantes. “São frequentes nos 

cronistas expressões como ‘encantamento’, ‘sonho’, ‘maravilha’, ‘não sei como contar’, 



‘faltam-me palavras’ que  bem denotam o  assombro  natural  diante  do  desconhecido 

(CHIAMPI, 1980, 99). 

  O texto assombroso, e assombrado, de Vargas Llosa sobre Cem anos de solidão e 

sua Macondo marcava o auge do Boom Literário hispano-americano, que tem nesse 

romance seu maior expoente. Boom é uma expressão tomada de empréstimo da teoria 

econômica  para  dar  conta  do  incremento  das  cifras  editoriais  dos  autores  hispano-

americanos, que começaram a ter reconhecimento internacional a partir da década de 

1960  (período  que  marcou  ainda  o  início  de  uma  nova  série  de  ditaduras  pelo 

Continente). A expressão Boom hoje concebe a unidade literária de uma geração, que 

abarcaria inovações estilísticas e temáticas próprias, ainda que os autores envolvidos 

guardassem gritantes diferenças entre si e mesmo que seus escritos fossem de épocas 

díspares.   

Nomes como os citados García Márquez e Vargas Llosa sempre são lembrados 

quando o termo Boom é tratado, assim como Júlio Cortázar e Carlos Fuentes. Isso sem 

falar em diluidores como Isabel Allende e Laura Esquivel, que realçaram estranhezas e 

regionalismos  de  cores  fortes  em  suas  obras,  recebendo  forte  atenção  no  mercado 

estrangeiro. 

O sucesso do Boom na Europa se deveu muito ao trabalho do escritor e editor 

espanhol Carlos Barral Y Agesta, que então comandava a editora Seix Barral. Cansado 

de sofrer com os censores da ditadura franquista, decidiu voltar o olhar para os novos 

autores  hispano-americanos,  que  escreviam  sobre  um  distante  território  “exótico”. 

Precisava de algo que afastasse o leitor (e os censores) para algum lugar bem longe. A 

impressão era de que a Espanha, com suas liberdades então interditadas, redescobria a 

América outra vez mais.

Ao longo das últimas décadas,  o termo Boom foi  alvo de inúmeros  críticos.  O 

escritor peruano Alfredo Bryce Echenique, que começou a publicar nos anos 1960 e que 

conseguiu  driblar  o  rótulo  geracional  e  ser  “não-Booom”,  escreveu  para  a  revista 

Dossier (2009) um longo artigo ironizando o alcance que a expressão teve na academia 

e na imprensa. Para ele, o termo tem tanto a ver com literatura quanto um daqueles 

pôsteres  de  Che  Guevara,  que  enfeitam  sem  grandes  traumas  o  quarto  de  um 

adolescente que não tem nem a menor ideia de onde fica Cuba no mapa. 

Segundo Echenique, Boom seria outra tentativa da Europa de “encaixotar” a cultura 

hispano-americana. Tentativa essa acabou “marginalizando” todos que não conseguiram 

se abrigar no conceito “geracional” do Boom.



De aquí, sin lugar a dudas, la gran confusión y desconcierto con que la  

crítica literaria europea, incluso la académica, encaró un fenómeno que  

tuvo tanto de moda como aquella entonces mítica melodía llamada  El 

cóndor pasa, que un millón de tristes y solitarias quenas entonaron por  

media Europa, deformándola siempre y sacándola también siempre de su  

real contenido y contexto, pues entre otras cosas fue creada en París por  

un afrancesado peruano, Daniel Alomía Robles, como aria o movimiento 

inicial  nada  menos  que  de  una  ópera  pretendidamente  italiana.  La  

confusión,  pues,  estaba  servida,  y  Europa  inventaba  una  vez  más  

América sin necesidad de alejarse de su eterna visión eurocentrista del  

mundo.  Pero si  tan sólo una palabra como  boom, tan desprovista de  

significado, sirvió sin embargo para abarcar –y poco más– a ese puñado  

de autores a los que, antes que nada, la rueda de la fortuna llevó a la  

fama, bastante más complicado resulta y resultó ya entonces encontrar  

una palabra siquiera que ciñera a la gran diáspora de escritores que con  

temperamentos y formaciones a menudo muy poco literarias aparecieron  

en distintos países y ciudades europeas en la década del setenta, huyendo  

principalmente  de  las  atroces  dictaduras  del  Cono  Sur,  o  sea  en  un  

momento en el que Europa había ya desviado su atención hacia otras  

realidades  no  sólo  geopolíticas  sino  también  artísticas  y  literarias.  

(ECHENIQUE,  texto  disponível  em 

http://www.revistadossier.cl/detalle.php?BD=textos&id=183&pags=0, 

acessado em 10/07/2011)

Ainda que cada vez mais vítima de críticas e de polêmicas das mais diversas, o 

Boom das décadas de 1960 e 1970 permanece tanto um paradigma literário para os 

escritores de língua espanhola, quanto um problema a ser enfrentado. Paradigma, devido 

à quantidade de grandes obras geradas por seus expoentes, como o próprio Cem anos de  

solidão,  O jogo da amarelinha (Cortázar) e  A festa do bode (Vargas Llosa).  Todos, 

romances  de  grande  apelo  popular  e  de  excelente  recepção  por  parte  da  crítica.  É 

possível prosseguir na análise das razões do impacto de alguns desses livros: muitos dos 

títulos  do  período  exerceram  uma  militância  política.  Obras  como  O  outono  do 

patriarca, verdadeiro “poema” em prosa sobre a solidão do poder, de García Márquez, 

denunciavam  uma  situação  política  opressora  e  promoviam  ainda  uma  renovação 

http://www.revistadossier.cl/detalle.php?BD=textos&id=183&pags=0


estética  para  o gênero  “romance de  ditadura”,  que  teve  seus  primeiros  registros  no 

século XIX, em títulos como Amalia, do argentino José Martol, publicado entre 1851 e 

1855.

 Amalia  é  um romance marcado por  um caráter  extra-literário,  de  denúncia  do 

governo do ditador Juan Manuel Rosas. Só no século XX que o “romance de ditadura” 

extrapolou o tom panfletário e soube atravessar com olhar literário o significado da 

palavra “poder”, como essência e exercício.

 García  Márquez  usou a  solidão  que  “decifrara”  em  Cem anos para  analisar  o 

legado de tiranos que se acreditaram maiores que a vida, verdadeira sina da América 

Hispânica, em O outono do patriarca (1975). Uma das passagens do livro destaca bem 

essa sombra ditatorial presente, mesmo em sua ausência: “Sabíamos que ele estava ali,  

sabíamos porque o mundo continuava, a vida continuava, o correio chegava, a banda 

municipal tocava a retreta de ingênuas valsas aos sábados sob as palmeiras poeirentas e 

os lânguidos lampiões da Praça de Argumas, e outros músicos velhos, substituíam na 

banda  os  músicos  mortos  (MÁRQUEZ,  2006,  8).  A  impressão  é  que  o  mundo 

permanecia o mesmo, ainda que algumas coisas insistissem em ser substituídas. Mas o 

importante é que o Poder estava à espreita. “Preferimos pensar que, em vez de fundidos, 

poder e solidão correm lado a lado. E não são fenômenos que se esgotam na descrição 

de alguém: ao poder tirânico corresponde a figuração da terra devastada; à solidão do 

Urführer,  sua  distância  quanto  à  solidão  daqueles  que  reina.  Em vez  de  dois,  são, 

portanto, quatro os termos a considerar.” (LIMA, 2003, 408). Detalhe: na Macondo de 

Cem anos de solidão não há eleições. Ou pelo menos eleições reais. A população é até 

chamada para votar, mas depois as urnas são esvaziadas e novamente preenchidas com 

votos ao candidato previamente definido pelo governo. Em compensação, não faltam 

guerras,  fuzilamentos  e  revoluções.  “Detalhe”  político  que  os  censores  de  Franco 

deixaram passar ou não perceberam, devido às fortes cores míticas que o romance lança 

ao seu redor.

 As  grandes  obras  do  Boom  acabaram  por  erguer  não  só  a  imagem  do  que 

“precisava”  ser  uma literatura  hispano-americana;  também de como deve ser  ou  se 

“portar” um autor hispano-americano. Um bom exemplo disso é a forma pública como 

os expoentes do Boom viveram suas posições políticas. 

É notória a amizade entre Fidel Castro e García Márquez. Em maio de 2007, após 

meses afastado do governo de Cuba, devido a sérios problemas de saúde, o líder cubano 

fez sua primeira aparição ao lado do escritor colombiano. Foi ele quem tranquilizou a 



imprensa  e  o público quanto ao estado de saúde do ditador.  Era  como se estivesse 

dizendo que o “outono” do companheiro ainda não chegara. Em 1990, Vargas Llosa se 

candidatou,  de  forma  desastrosa,  à  presidência  do  Peru,  pela  Frente  Democrata, 

perdendo para Alberto Fujimori.

A postura  desses  escritores  e  a  forte  repercussão  de  suas  obras  causaram uma 

espécie  de  impasse  nos  escritores  hispano-americanos  que  começaram a  publicar  a 

partir dos anos 1990, década em que a maioria dos países do Continente já vivia uma 

situação política democrática. Nesse novo quadro histórico, a pergunta parecia ser uma 

só:  “Como  dar  o  próximo  passo?”  Essa  grande  interrogação  ecoou  em  busca  de 

respostas  e  acabou  gerando  debates  calorosos,  tanto  na  academia  quanto  entre  os 

próprios escritores.

A discussão sobre o impacto do Boom ganhou força com a ascensão dos Estudos 

Culturais e a polêmica em torno das características de uma literatura pós-moderna, a 

partir dos anos 1980. Um dos textos mais incendiários foi o do crítico marxista Fredric 

Jameson, que lançou mão da, hoje anacrônica, expressão “Terceiro Mundo” já no título 

do ensaio Third world literatura in the era of multinacional capital. O crítico tratava o 

que  ele  chamava  de  “escritos  terceiro-mundistas”  com um olhar  revestido  de  uma 

camisa-de-força  conceitual,  que  causou  um  enorme  embate  por  sua  perspectiva 

redutora, de que todo texto deveria ser constituído de um metatexto. 

All third-world texts are necessarily, I want to argue, allegorical, and in  

a very  specific  way:  they are to  be read as what I  will  call  national  

allegories, even when, or perhaps I should say, particularly when their  

forms  develop  out  of  predominantly  western  machineries  of  

representation, such as the novel. Let me try to state this distinction in a  

grossly oversimplified way: one of the determinants of capitalist culture,  

that is, the culture of the western realist and modernist novel, is a radical  

split  between the  private  and the  public,  between  the  poetic  and  the  

political,  between  what  we  have  come  to  think  of  as  the  domain  of  

sexuality and the unconscious and that of the public world of classes, of  

the  economic,  and  of  secular  political  power:  in  other  words,  Freud  

versus  Marx  (JAMESON,  texto  disponível  em 

http://www.jstor.org/stable/466493, acesso em 10/10/2011)

 

http://www.jstor.org/stable/466493


O artigo de Jameson gerou, entre outras vozes dissonantes, um longo ensaio do 

crítico indiano Aijaz Ahmed, que se revoltou contra o veto ficcional instaurado pelo 

crítico marxista, realçado a partir da expressão “todos os textos do Terceiro Mundo são 

necessariamente...”. “Dizer que todos os textos do Terceiro Mundo são necessariamente 

isso  ou  aquilo  equivale  a  dizer,  na  realidade,  que  qualquer  texto  que  tenha  origem 

naquele espaço social que não esse ou aquele, não é uma narrativa ‘verdadeira’ (AIJAZ, 

2002, 92). 

 No caso da América Latina (e incluímos nesse caso também a situação do Brasil), 

o conceito de Terceiro Mundo foi fundamental para o processo de formação cultural 

recente do Continente. Segundo Ângela Prysthon, tudo o que a América Latina ofereceu 

de  forma mais  original  e  fecundo a  partir  da  década  de 1950 (quando a expressão 

Terceiro Mundo começou a ser utilizada por demógrafos e geógrafos franceses num 

claro  eufemismo  para  substituir  “países  pobres”)  está  ligado  às  esquerdas 

revolucionárias e à ideia de um Terceiro Mundo em prol da independência e da negação 

do imperialismo. 

Disso,  fatalmente  fazem parte  a  literatura  do  Boom,  as  músicas  de  protesto,  a 

estética da fome e os fortes ecos da revolução cubana. No entanto, a década de 1980 viu 

nascer uma séria crise de identidade cultural,  ao mesmo tempo em que as ditaduras 

iniciadas anos 1960/1970 começaram a perder força. “Não só essa linha cultural cessa 

de  funcionar  e  quase  que  totalmente  de  existir,  como  já  não  servem  tão  bem  os 

parâmetros através dos quais se analisava a sociedade e a cultura latino-americanas” 

(PRYSTHON,  2002,  76).  Diante  desse  quadro,  é  até  compreensível  que  o  norte-

americano Jameson, ligado a questões de esquerda, tenha se “empolgado” em criar uma 

teoria para a literatura terceiro-mundista.

A partir  dos anos 1990, com a abertura política na maioria  dos países hispano-

americanos, a discussão em torno do que deveria ser a temática ou a postura de um 

autor de literatura hispano-americana ganhou força e persiste até hoje,  muitas vezes 

revestida de ironia.

O escritor colombiano Santiago Gamboa publicou, em novembro de 2011, no jornal 

El Pais, a lembrança de uma conferência da qual participara em Barcelona no final dos 

anos  1990.  Assim que  pegou  o  microfone  para  conversar  com o  público,  fez  uma 

declaração  que,  para  ele,  deveria  ter  o  impacto  do  assombro  de  Vargas  Llosa  se 

deparando, pela primeira vez, com os fantasmas de Cem anos de solidão. Declarou que 



teria uma má notícia para dizer ao público. “Não sou um exilado”, confrontou a plateia 

logo em suas primeiras palavras.

 Revelação que, apesar de política (e talvez por ser política), tinha o desejo de soar 

também como uma declaração de estética. 

“Me pareció toda una revelación, incluso una declaración estética. Lo  

que en el fondo estaba diciendo era: "No soy lo que ustedes se imaginan  

o quieren que yo sea". En suma: no soy el escritor argentino que ustedes  

están acostumbrados a recibir, porque ni fui torturado ni luché por la  

libertad ni estuve en la cárcel. No soy un desaparecido. Estas palabras  

sugerían algo más: el escritor latinoamericano no tiene que ser de un  

modo específico. No estaba de más decirlo, recalcarlo, pues a  principios  

de los noventa la exigencia europea -y probablemente norteamericana- a  

ese  escritor  era  muy  precisa:  sus  libros  debían  contener  exotismo,  

evasión y por supuesto revolución, y él mismo, de algún modo, ser un  

héroe  de  la  gesta  latinoamericana.  Un  desaparecido.  El  que  mejor  

respondiera a esto era el más exitoso y Europa parecía el único destino  

posible.”  (GAMBOA,  Texto  disponível  em 

http://www.elpais.com/articulo/  

portada/noventa/aca/elpepuculbab/20111119elpbabpor_1/Tes,  acessado 

em 22/11/ 2011)

Após a provocação inicial,  Gamboa começou a discorrer sobre a luta que os 

escritores  surgidos  na  década  de  1990  precisaram  enfrentar.  Lembrou-se  de 

movimentos  como  o  chileno  McOndo  e  o  mexicano  Crack,  que  propuseram 

manifestos,  que  arquitetaram  novos  caminhos  para  a  literatura  contemporânea 

hispano-americana,  e  revidou as  críticas  de que  sua  geração teria  lançado mão de 

estereótipos já cansados da literatura europeia em seus títulos: declarou que os novos 

autores hispano-americanos seriam mais lidos hoje em seus países de origem do que 

nos mercados europeu e norte-americano. A exceção seria Roberto Bolaño, best-seller 

internacional. 

Ao  final  do  artigo,  o  escritor  amenizou  o  tom  e  procurou  uma  espécie  de 

pacificação em relação à temática e à postura dos autores da sua geração. Segundo ele, 

viveríamos um momento em que todos os grandes temas, todos os assuntos, todos os 



autores “assombrados”, e até os sem assombros, teriam seus lugares garantidos. Uma 

conclusão estranhamente equilibrada para quem, há poucos parágrafos, começara sua 

narrativa  com a  “declaração de  guerrilha”  de  que  não  era  um “exilado”.  Gamboa 

conclui dizendo que gostaria de ser lido por seus livros; e não pela atração em relação 

a  um passado “mítico”  que  sua  nacionalidade  poderia  exercer.  Ou seja:  começa e 

termina o texto com a mesma problemática, ainda que negue o tom exaltado no meio 

da narrativa. Há alguns anos, Alberto Fuguet, mentor do McOndo, também prescreveu 

um futuro com menos tensão para a literatura hispano-americana, ao dizer que sua 

obra dali para frente seguiria a trilha de compreender a mistura entre culturas diversas: 

“Algo me diz que é este o caminho que quero percorrer daqui para frente. Global, 

local e acústico” (FUGUET, 2003, 108).

  Ainda que reconheça a importância do Boom e dos seus antecessores (mesmo 

que esse reconhecimento seja revestido de ironia, muitas vezes), a geração de novos e 

novíssimos autores hispano-americanos parece disposta a marcar seu próprio espaço. 

Inevitavelmente, esse espaço aponta para uma relação diferente com a realidade e com 

as  formas  de  que  dispõe  o  autor  para  descrever  o  espaço  e  tempo  que  lhe  são 

contemporâneos.

Apesar  desses  depoimentos  “pacificadores”,  a  tradição  da  literatura  hispano-

americana é de polemizar sua cultura híbrida, de erguer manifestos, de recordar que o 

novo só é  novo ao recobrar  o  que havia  de  novo no velho e  esgotado.  Os autores 

hispano-americanos sempre buscaram formas de demarcar/denunciar um histórico de 

dependência  ou  mesmo  de  contar,  de  formas  diversas,  temáticas  aparentemente 

desgastadas, como regionalismos míticos ou depoimento de exilados. O que Gamboa 

fez ao escrever para o  El pais foi uma espécie de manifesto, ainda que involuntário, 

criticando a perspectiva de que há lugares “marcados” no cenário literário, que precisam 

ser ocupados.

A problemática desses lugares a serem ocupados foi destacada por Angel Rama, 

num acurado mapeamento de como os sistemas de dependência se integram também às 

esferas culturais: “Toda cultura possui seus estratos dominantes e dominados, sendo que 

vêm dos primeiros os parâmetros de normalização para a sociedade, de modo que sua 

ação condutora se manifesta nos diversos graus de aceitação entre estratos inferiores, 

que, com traços curiosos, revelam que não se trata de uma simples recepção, mas de 

uma elaboração transformadora, ou até mesmo opositora” (RAMA, 2008, 127).



 O crítico uruguaio continua sua análise destacando que, na medida em que as 

classes superiores procedem à sua modernidade, essa se transfunde como norma, através 

da pirâmide social,  gerando parciais  incorporações,  parciais  recusas,  que delatam as 

necessidades  internas  de  outros  estratos  em  suas  necessidades  de  sobrevivência  e 

progresso.

Bella Josef aponta que o Novo Mundo converteu-se, desde o tempo de Cristovão 

Colombo,  em  um  universo  mágico,  de  caráter  fortemente  utópico.  Inicialmente,  a 

literatura desenvolvida nesse novo território começou como noticiário do que seriam 

essas  terras  supostamente  mágicas,  que  precisavam  confirmar  os  desejos  dos 

colonizadores.

“A nova  terra  é  somente  redescoberta  com  olhos  literários,  para  a  

imaginação  dos  europeus,  através  do  paisagismo  abusivo,  que  se  

conformava  apenas  em  renovar  as  impressões  de  uma  geografia  

diferente.  De uma a outra expedição,  assinalava Ezequiel  Estrada,  ‘a  

realidade  do  solo  cobrindo  a  realidade  da  utopia’.  Os  primeiros  

testemunhos encontram-se nas crônicas oficiais e notícias de viajantes,  

incapazes de interpretar os sucessos que participavam”  (JOSEF, 2006, 

188)

A América  seria  então  um  Continente  que  se  desenvolveu  atrelado  a  uma 

suposição:  será  que  Cristovão  Colombo sabia  para  aonde  estava  indo ou teria  sido 

guiado por seres mágicos que habitavam os mares?  O arquétipo dessa dúvida persistiria 

nos autores do Continente, a partir de movimentos de aceitação e de confronto quanto 

ao que precisa ser uma “narrativa da América Hispânica”. O Novo Mundo seria fruto do 

sopro de seres encantados, vítimas do acaso ou o destino certeiro para caçadores de 

tesouro? Seus moradores seriam mágicos ou mais reais? A América, de fato, já estaria 

livre do olhar do colonizador, que a reduziu a um specimen sintético de exotismo.

“A expansão europeia, do século XVI ao XVIII, redefine a noção de um  

mundo dividido  em locais  de  enunciação que  emitem verdades,  e  em  

locais  enunciados  que  são  descritos  pelo  discurso  científico  e  pelas  

representações do exotismo. Mas essa América imaginada de longe pelos  

filósofos ilustrados quiça se parece pouco ou nada com aquele vasto e  

díspar território situado na outra margem do Atlântico.” (C0RDIVIOLA, 

10, 2010) 



Alfredo  Cordiviola  continua  sua  análise  destacando  que  as  interpretações  da 

América sempre surgiram a partir  de posições hegemônicas partilhando uma mesma 

fixação pelo passado, ignorando qualquer possibilidade de diversidade em busca de um 

todo homogêneo. É o caso da ficção utópica do Eldorado, como relatada por Voltaire. 

Por  conta  da  rigidez dessas  interpretações,  sempre  voltadas  a  um tempo pretérito  e 

mítico, a América acabaria se tornando uma projeção, “um fantasma distante que serve 

apenas como reverso ou contraponto opaco do real, desse real que se almeja fundar no 

presente ilustrado” (CORDIVIOLA, 11, 2010).

 Bolaño começou sua carreira procurando erguer um RG do que ele entendia por 

literatura  hispano-americana.  Escreveu  um  manifesto,  de  caráter  anárquico, 

promovendo uma “nova lírica”, a partir do contato que teve com a história do grupo da 

vanguarda mexicana Estridentista, o Manifesto Infrarrealista. 

O seu manifesto  propunha não um embate  direto  com os  grandes  nomes do 

Boom ou declarava que a escrita dos seus possíveis seguidores deveria seguir esse ou 

aquele caminho estético. O texto era um grito contra o vazio, o medo da “museificação” 

da escrita de todos os jovens escritores que não se encontravam na literatura vigente na 

virada entre as décadas de 1970 e 1980. Era a necessidade de “respirar” perante um 

quadro politicamente sufocante.

O Manifesto do Infrarrealismo, olhado hoje com distanciamento, olhado através 

do seu tom nonsense e até adolescente, antecipa os manifestos e as discussões que a 

chamada geração pós-Boom começou a fazer com a chegada da década de 1990:

“Desde os confins do sistema solar há quatro horas-luz; desde a estrela  

mais  próxima,  quatro  anos-luz.  Um desmedido oceano de  vazio.  Mas  

estamos  realmente  certos  de  que  há  somente  um  vazio?  Unicamente  

sabemos que neste espaço não há estrelas luminosas; e se existissem,  

seriam visíveis? E se existissem corpos não-luminosos ou escuros? Não  

poderia  acontecer  nos  mapas  celestes,  igualmente  aos  da  terra,  que  

estejam destacadas as estrelas-cidades e omitidas as estrelas-povoados?

- Escritores soviéticos de ficção científica arranhando-se na cara à meia-

noite.

- Os infrassóis (Drummond diria os alegres garotos proletários).



-  Peguero  e  Boria  solitários  num  quarto  lumpen  pressentindo  a  

maravilha atrás da porta.)

- Free Money

Quem atravessou a cidade e por única música teve os assovios de seus  

semelhantes, suas próprias palavras de assombro ou a raiva?

O tipo belo que não sabia

que o orgasmo das garotas é clitoral

(Busquem, não é somente nos museus que há merda) (Um processo de  

museificação individual) (Certeza de que tudo está nomeado, revelado)  

(Medo da descoberta) (Medo dos desequilíbrios não previstos)”  

(Texto disponível  em  http://estrelaselvagem.wordpress.com/2010/06/21/  

primeiro-manifesto-infrarrealista/,  acessado em 15/10/2011).

Podemos compreender melhor essa estrutura anárquico-poética do manifesto do 

Infrarrealismo,  a  partir  da perspectiva que o escritor  argentino César  Aira lança em 

relação às vanguardas. Segundo Aira, as expressões vanguardistas apareceram quando 

se deu por encerrada a profissionalização dos artistas, sendo necessário começar todo 

um novo projeto artístico outra vez. “Quando a arte já estava inventada, restando apenas 

continuar fazendo obras, o mito da vanguarda veio repor a possibilidade de se fazer o 

caminho a partir da origem. Se o processo real havia levado dois ou três mil anos, o 

proposto pela vanguarda não pôde funcionar senão como um simulacro ou pantomima” 

(AIRA, 2007, 11). 

Dessa perspectiva do escritor argentino podemos compreender o caráter lúdico, 

ou em todo caso “pouco sério”, de acordo com Aira, atribuído às vanguardas, da qual o 

Infrarrealismo é exemplar. O artista vanguardista sabe que a História com maiúsculas 

“abomina” situações estáveis e sempre está disposto a novas perguntas. A partir dessa 

perspectiva,  podemos  perceber  que  o  interesse  de  Bolaño  em relação  à  vanguarda 

mexicana trazia uma dupla movimentação: ao mesmo tempo em que retoma seu caráter 

imediatista  de  mudança;  também  negava  a  influência  dos  grandes  mestres  do 

modernismo. 



Compreender a obra de Bolaño, dentro desse histórico quadro de manifestos, de 

espantos e de vanguardas consiste também em perceber que a pátria e a identidade são 

sempre  problemas  para  os  escritores  hispano-americanos,  apesar  dos  citados 

“posicionamentos pacificadores”. Retomada a rotina da vida democrática nas últimas 

duas décadas, a cultura e a arte hispano-americanas foram inseridas num universo onde 

a  circulação  de  informações,  saberes,  padrões  estéticos  e  imperativos  de  consumo 

passou a acontecer de forma global.  “A literatura, como outras expressões artísticas, 

queiram ou não queiram seus criadores, é hoje interpelada por novos fluxos culturais, 

por  imaginários  que  se  deslocam conduzidos  por  infovias,  canais  a  cabo,  telefones 

móveis, como formas de trocas interpessoais, podendo tanto favorecer o intercâmbio de 

ideias como dissolver subjetividades” (RESENDE, 2008, 63).

2.2 – A voz do morto

“me provo na linguagem em que comprovo

O peso dos meus mortos” -  

Alejandra Pizarnik 

              

Estudar a obra de um escritor hispano-americano, hoje, consiste também em 

perfilar uma série de questionamentos, tais como: Que novas configurações de tempo e 

espaço  abrigam a  criação  hispano-americana?  Que  trocas  locais  persistem entre  os 

narradores, quando a interlocução global parece ser dominante? Nestor Garcia Canclini 

(1990) apontou que “ser latino-americano” é uma condição que estaria sofrendo um 

processo de mudança no começo do século XXI, quando, ao mesmo tempo, que os 

Estados nacionais são diminuídos, ampliam-se a s vozes que intervêm no debate. Isso 

acontece  enquanto  uma  parte  importante  dos  estudos  e  das  teorizações  sobre  as 

modernidades do Continente continuam centradas em duas especificidades: “periférica” 

e “tardia”. 

“Nem o paradigma da imitação, nem o da originalidade, nem a teoria  

que atribui tudo à dependência, nem a que preguiçosamente nos quer  



explicar  pelo  real  maravilhoso  ou  pelo  surrealismo  latino-americano,  

conseguem dar conta de nossas culturas híbridas” (CANCLINI, 1988, 24)

Em termos da América Latina, território da bricolagem por excelência, separar o 

tradicional e o moderno é uma tarefa arriscada. Ao desconfiar de uma decisão radical 

(ou  melhor:  fundamentalista)  que  posicionasse  o  tradicional  e  o  moderno  de  lados 

opostos,  como  jogadores  de  times  adversários,  Canclini  propôs  uma  ideia  bastante 

curiosa: pensar a modernidade como estratégia. Ou mesmo como cidade, de onde se é 

possível  sair  e  entrar.  “Tanto os  tradicionalistas  quanto os modernizadores  quiseram 

construir objetos puros” (CANCLINI, 1988, 21). Para o pensador, é impossível pensar a 

América como um elemento puro. Dessa impureza, resultaria nossa cultura, indagações 

e protestos. 

Santiago Gamboa,  no  seu exaltado artigo  para  o  El  Pais,  podia  não ser  um 

exilado  político,  mas  se  sentia  um  exilado  cultural:  um  escritor  que  se  achava 

“interrompido”, com seus direitos de escrita negados. Sentia-se obrigado a carregar um 

clichê por toda a vida.

 Apesar de ter iniciado sua carreira com um manifesto, Bolaño não participou dos 

grupos que lançaram manifestos por uma nova literatura hispano-americana durante os 

anos 1990. Ainda que, em seus livros, discursos e entrevistas, lançasse mão de uma 

artilharia pesada, muitas vezes contraditória, contra nomes contemporâneos e canônicos. 

Nutria amor/ódio em relação a nomes tão diversos como Ricardo Piglia,  Jorge Luis 

Borges e Roberto Arlt,  que foi  vítima de uma de suas tiradas mais sarcásticas:  “La 

literatura de Arlt, considerada como armario o subterráneo, está bien. Considerada como 

salón  de  la  casa  es  una  broma macabra.  Considerada  como cocina,  nos  promete  el 

envenenamiento.  Considerada  como  lavabo  nos  acabará  produciendo  sarna. 

Considerada  como  biblioteca  es  una  garantía  de  la  destrucción  de  la  literatura” 

(BOLAÑO, 2004, 28). 

Ao contrário de Gamboa, Bolaño dizia se orgulhar da sua condição de exilado. 

Para ele, o exilio não seria um lamento apenas de condenados políticos dos anos 1960 e 

1970, nem um mote para algum romance de García Márquez. Acreditava que a condição 

de  exilado seria  uma instância  natural  do homem,  desde Adão e  Eva,  os  primeiros 

exilados a termos “registro”. Permaneceu morando na Espanha. Defendia, sofismando 

como ninguém, que sua pátria era sua biblioteca, que poderia estar no estrangeiro ou 



mesmo dentro da sua própria memória; assim, distante, nutria sua literatura dos grandes 

temas da tradição hispano-americana. Essa sua declaração a favor do exílio, é claro, 

deve ser levada em consideração dentro do seu “sistema” de ironizar tudo o que faz 

parte do universo literário e das suas lembranças do Chile (como nossas observações 

sobre  seu  retorno a  Santiago,  quase  três  décadas  depois  do  seu exílio,  já  deixaram 

transparecer).

 Ainda em termos de exílio (deliberado ou não), Canclini (2008) destaca que boa 

parte das “constituições” literárias das nações hispano-americanas do século XX foram 

escritas por autores vivendo fora de seus países de origem. Ele cita os casos de Miguel 

Ángel  Asturias,  Vicente  Hidobro  e  Gabriela  Mistral.  “Todos  peregrinos  pensando  à 

distância o sentido do lugar de origem” (CANCLINI, 2008, 30).  

Deliberadamente “exilado”, Bolaño parecia vivenciar melhor o luto, a sensação 

pós-traumática compartilhada por todos que cresceram e militaram em meio ao processo 

ditatorial  da  América  Latina.  Por  esse  quadro,  e  disposto  a  promover  uma  forte 

interlocução entre o local e o global, move-se a nossa personagem, o narrador hispano-

americano do século XXI. 

Mas,  nessa  literatura  “guiada”  pelo  luto  e  pela  sensação  pós-traumática,  “o 

sobrevivente” nunca narraria  o que deveria  ser narrado.  “A narrativa estaria  sempre 

presa num mais ou numa falta excessiva ou impotente para capturar o luto em toda sua 

dimensão” (AVELAR, 2003, 236). A impossibilidade de substituir o objeto perdido é 

reforçada, segundo Idelbar Avelar, pela suposta indiferença do objeto substituto, o qual, 

por sua vez, agudiza a sensação de que a experiência da perda não pode ser traduzida à 

linguagem. A literatura de luto seria paradoxalmente, então, uma “não-literatura”, em 

que o necessário jamais podia vir a ser narrado. O que nos levaria à  Estrela distante 

outra vez e, outra vez mais, ao impasse de “como seguir alguém que não se mexe?”.

“A  literatura  pós-ditatorial  latino-americana  se  encarrega  da  

necessidade não só de elaborar o passado, mas também de definir sua  

posição  no  novo  presente  instaurado  pelos  regimes  militares:  um  

mercado global  em que cada canto da vida social  foi  mercantilizado.  

Uma análise da cultura pós-ditatorial  deve proceder,  então,  tendo em  

conta  dois  objetivos  paralelos,  por  um lado  avaliar  como e  sob  que  

condições de possibilidade a literatura lida com o passado e, por outro,  



questionar  o  estatuto  do  literário  num momento  em que  a  literatura  

enfrente  uma crise  de sua capacidade de transmitir  experiência,  uma  

ampliação da fissura entre o vivido e o narrável” (AVELAR, 2003, 237)

A perspectiva de Avelar sobre essa narrativa de luto e pós-traumática coloca os 

escritores contemporâneos, que se dedicam a pensar esse momento histórico, dentro de 

um impasse  mercadológico:  o  luto  e  o  pós-ditatorial  seriam um novo momento  do 

Boom, um pós-Boom, ou seja, um rótulo ligado primordialmente ao mercado. Segundo 

o pesquisador,  a  pós-modernidade  latino-americana  se encontra  com a  pós-ditadura: 

“pós-modernidade, em seu sentido mais rigoroso, jamesoniano, alude ao momento de 

colonização  completa  do  planeta  pelo  capital  transnacional,  de  modo  que  inclusive 

aqueles  pontos  arquimedianos  modernamente  não  reificados  –  a  natureza  e  o 

inconsciente – foram agora tragados pela máquina do capital” (AVELAR, 2003, 262).

Fariam  então  parte  dessa  literatura  pós-traumática,  e  consequentemente 

mercadológica, a obra de Bolaño, a (ainda incompleta) trilogia de Alan Pauls sobre a 

ditadura argentina e o revelador relato proposto por Laura Restrepo no romance Heróis  

demais (2009), que fala de uma geração “viciada” em regimes totalitários e que pontua 

questões fundamentais como:  Até onde uma ditadura interfere nas relações pessoais? 

Como ela molda o caráter de seus adversários? Questões que vão sendo discutidas num 

diálogo  de  palavras  travadas  e  incompletas  entre  um alter  ego  da  autora,  uma  ex-

guerrilheira, e seu filho adolescente, já de uma geração pós-ditatorial. Na conversa entre 

os dois, a tentativa de narrar a experiência traumática, o nó na garganta e a indiferença 

por parte de quem nunca precisou temer inimigos, então já “inexistentes”. Ou mesmo 

continuar temendo esse mesmo inimigo, como uma neurose.

 A  solução,  encontrada  pela  colombiana,  em  seu  primeiro  trabalho 

confessamente autobiográfico, foi justamente descrever a impossibilidade de relembrar 

o que vivera. Pior do que o medo de se esquecer, para a escritora, seria não ter para 

quem  contar  o  que  conseguira  reter  na  memória,  espécie  de  tese  defendida  pelo 

romance. O impasse geracional é travado até nos momentos mais banais da convivência 

entre  as  personagens.  Como  é  o  caso  da  repulsa  da  mãe  em  relação  aos  hábitos 

alimentares do filho.



“Ficava descontrolada que o filho se negasse a comer frutas ou legumes;  

se  sentia  indignada,  preocupada  e  violentada  por  ele  ter  semelhante  

aversão por qualquer alimento que tivesse mais de uma cor, mais de uma  

textura, um sabor que não fosse elementar. Achava que atentava contra  

toda norma de sobrevivência, quase de decência, essa predileção pela  

comida branca e mole, o leite,  o pão, como se  temesse levar à boca  

coisas  surpreendentes,  escuras  ou  desconhecidas.  Como se  o  interior  

dele  só  aceitasse  as  primeiras  comidas,  as  de  antes  do  medo. 

(RESTREPO, 2011, 51)

Fariam parte desse mesmo “escaninho”, o virulento relato do escritor argentino 

Martin Caparrós, no romance A quem de direito (2009), que descreve o isolamento em 

que viveria hoje um ex-militante de esquerda. Ou mesmo os romances de caráter pop e 

mítico do argentino Rodrigo  Fresán,  que lançam para  a  infância,  e  seu típico  olhar 

nonsense sobre o mundo, o mote da sua investigação. E até o grande romance  Alvo 

noturno (2010),  de  Ricardo  Piglia,  que  narra  os  trâmites  dos  sufocantes  anos  1970 

argentinos  a  partir  de  um  processo  de  subtração.  Trata-se  de  uma  farsesca  novela 

policial,  que  deliberadamente  não  faz  qualquer  referência  ao  cenário  político 

contemporâneo; prefere trata-lo por subtração, pela negação do seu nome, lançando uma 

sombra de dúvidas sobre a narrativa. Também a investigativa obra ficcional de Tomaz 

Eloy Martinez,  que se debruçou na história  argentina da segunda metade do século 

passado, analisando do fascínio do peronismo até o retorno para casa dos exilados, em 

particular na trama do romance Purgatório (2009).

Ou seja: os fantasmas de Bolaño, os símbolos que marcariam as perdas do povo 

argentino,  como  arquitetados  pelas  irônicas  metáforas  de  Pauls,  e  o  processo 

confessional  de Laura e Caparrós atenderiam apenas a  questões de mercado, de um 

mercado  editorial  que  teria  substituído  as  cores  “quentes”  do  realismo maravilhoso 

pelos traumas da memória, por confissões de narradores à deriva? Uma perspectiva um 

pouco radical, para dizermos o mínimo.

A percepção mercadológica “jamesoniana” acaba ignorando a necessidade e o 

impasse de encontrar novas estratégias de relato para dar conta de um trauma que é, 

também, artístico. Acusação semelhante sofreu (e sofre) o Boom, que apesar de ter sido 

incorporado pelo mercado, que apesar de todos os diluidores a emergir ao longo dos 

anos e de todas as críticas (muitas delas necessárias), de fato apontou um momento de 



renovação ficcional para a América Hispânica, talvez não da forma “organizada” como 

desejariam os manuais (Temos de ter em mente que a ideia de geração é uma estratégia 

literária que, apesar de usada e abusada, não deixa de ser uma “mão na roda” para os 

historiadores e estudiosos da literatura, que continuará a ser usada, ainda que siga por 

caminhos arbitrários. É próprio da natureza humana o exercício de classificar – e, para 

classificar,  é  preciso  excluir  e  agrupar  até  mesmo  nomes  incompatíveis  entre  si). 

Cortázar,  García  Márquez  e  Vargas  Llosa  têm  divergências  irreconciliáveis,  mas  é 

inegável  o  quanto  suas  obras  tiveram uma ressonância,  antes  de  tudo,  por  avanços 

narrativos, por novas propostas estéticas. É compreensível, por isso, que tenham sido 

enquadrados numa proposta de geração, ainda que essa proposta se mostre arbitrária. 

Enquadrar o Boom como um artifício meramente mercadológico é imobilizá-lo, 

é transformar seus grandes feitos em anacrônicos, é aceita-lo como espécie de “ponto 

turístico” da América Hispânica. Da mesma forma que enquadrar o suposto pós-Boom 

no mesmo conceitual do Boom é prematuro, e arriscado, para os escritores hispano-

americanos contemporâneos. Ainda é muito cedo para termos uma visão profunda dos 

questionamentos que a literatura passou a fazer do quadro histórico do Continente a 

partir  dos  anos  1990.  Em  sua  análise  sobre  os  testemunhos  do  sobrevivente  do 

Holocausto,  Tzvetan  Todorov  (2000)  destaca  que,  em  muitos  casos,  foi  necessário 

esperar mais de vinte anos para que os sobreviventes ousassem relatar o que haviam 

vivido.  Segundo ele, os regimes totalitários do século XX revelaram a existência de um 

perigo antes  insuspeitado:  o  de um domínio  completo sobre a  memória.  Ou seja:  a 

conquista  das  terras  e  dos  homens  passa  pela  conquista  da  informação  e  da 

comunicação, assim as tiranias do século passado sistematizaram seu domínio sobre a 

memória e tentaram controla-la até no que havia de mais recôndito.

“Compreende-se facilmente por que a memória viu-se aureolada  

de tanto prestígio aos olhos de todos os inimigos do totalitarismo,  

por  que todo ato de reminiscência, mesmo o mais humilde, pôde  

ser  assimilado  à  resistência  antitotalitária  (...).  Nos  países  

democráticos, a possibilidade de acessar o passado sem submeter-

se  a  um  controle  centralizado  é  uma  das  liberdades  mais  

inalienáveis, ao lado da liberdade de pensar e de expressar-se. Ela  

é  particularmente  útil  no  que  concerne  às  páginas  negras  do  

passado desses mesmos países” (TODOROV, 2002, 140)



 

Se um nome como Bolaño é hoje best-seller  internacional,  e  referência  para 

novos autores, a ponto de acreditarmos de fato na existência de algo como um pós-

Boom;  antes  do  mercado,  antes  da  “Bolaño-mania”  e  antes  do  “Harry  Potter  para 

intelectuais”  há  uma  obra  literária,  que  responde,  e  por  vezes,  “ofende”  a  um 

emaranhado  histórico,  uma  obra  que  causa  fricção  e  estranhamento.  A  referida 

dificuldade do autor “enlutado” em se referir ao objeto da perda pode ser um problema 

tão kafkiano,  o  mestre  dos  impasses  por  excelência,  quanto  uma questão  freudiana, 

como levanta a análise psicanalítica de Avelar.  Ricardo Piglia (2002) lembra que os 

escritores sempre sentiram que a psicanálise falava de algo que eles já conheciam e 

sobre o que era melhor guardar silêncio. A literatura, assim como o divã, faz de nós 

seres  trágicos.  A impossibilidade  de  falar  e  de  completar  um  trâmite,  que  seriam 

sintomas desse luto, já estavam, por exemplo, nas interdições de O processo, um livro 

tão “não-literário” (para usarmos um termo levantado por Avelar), porque incompleto, 

porque lido aos pedaços, sem ponto final, que só poderia ser extremamente literário. E 

mais:  preferimos  pensar  em Estrela  distante  como uma narrativa  em negativo,  que 

esconde  uma  outra  narrativa,  que  esconde  uma  outra  narrativa  e  assim  segue,  até 

encontrar algo como o vazio, porque tudo  pode ser criação da memória, um jogo de 

xadrez entre esquecimento e lembrança. Uma boneca russa.

 É  claro  que  Bolaño imprime  em sua  obra  algumas  das  características  mais 

marcantes daquilo que foi convencionado como romance pós-moderno. Características 

que podemos observar na fragmentação da sua narrativa, na diluição das fronteiras entre 

os gêneros, assim como o desencanto diante das grandes utopias; mas, por outro lado, 

sua obra retoma a crítica social e a capacidade de desvendar o mundo, que são típicos da 

literatura hispano-americana moderna.  Não é possível transpor teorias norte-americanas 

e europeias para o contexto latino-americano sem uma perspectiva de adaptação, porque 

a América Latina é um organismo com questões particulares!

É possível prosseguirmos na nossa crítica à perspectiva de Avelar, em relação a 

esse romance pós-ditatorial, enlutado e mercadológico, lembrando que a dificuldade do 

escritor em reelaborar os trâmites de um impasse histórico, não é nova. Está, inclusive, 

na base da própria ideia de literatura, como bem aponta Cortázar num texto dos anos 

1950, justamente, sobre os impasses vividos (na época e ainda hoje) pelo romance:



“A literatura não é muito feliz num domínio de reconstrução total que  

cabe ao seu aliado, o historiador, e se entrega com mais fruição, a outros  

temas; logo se nota que prefere as zonas mais recortadas no tempo e os  

objetos mais imediatos para o interesse humano enquanto coisas vivas e  

pessoais. Por isso, e posto que Narciso continua sendo a imagem mais  

cabal do homem, a literatura se organiza ao redor da sua flor parlante e  

trava  (está  fazendo  isso)  a  batalha  mais  difícil  e  arriscada  de  sua  

conquista: a batalha pelo indivíduo vivo e presente, vocês e eu, aqui,  

agora,  esta  noite,  amanhã.  Os  temas,  por  compreensíveis  razões  

estratégicas, tornam-se mais imediatos no tempo e no lugar. Já a Ilíada,  

neste sentido, está mais próxima da literatura  atual do que a Odisseia,  

na qual  o tempo se dilui  e os homens vão atrás dos acontecimentos” 

(CORTÁZAR, 1999, 203)

Diante desse  quadro  histórico,  e  repleto  de  impasses,  da  literatura  hispano-

americana  contemporânea,  continuaremos  a  usar Estrela  distante,  de  Bolaño,  para 

lançar  luzes  e  ainda  mais  interrogações  perante  a  produção  atual.  Mas  vamos, 

deliberadamente, deixar de lado a “Galáxia-Bolaño”, ou seja: aquele grupo de autores 

que tem explícita inspiração e reverência ao escritor chileno. Evitaremos nomes como o 

mexicano Jorge Volpi,  o  argentino  Rodrigo Fresán e  o  espanhol  Javier  Cercas,  que 

costumam ser  perfilados  quando  se  trata  de  estudos  sobre  o  alcance  da  influência 

“bolaniana”.

Cercas, inclusive, é sempre retomado pelos estudiosos do chileno por conta do 

seu romance Soldados de Salamina (2001), que lança mão de um homônimo alter ego 

(um Javier  Cercas  em busca  de  uma novela  que  não consegue começar  ou mesmo 

esquecer), perdido num labirinto de histórias, entre o irônico e o melancólico. É o caso 

do trecho a seguir:

Fue en el verano de 1994, hace ahora más de seis años, cuando oí  

hablar por primera vez del fusilamiento de Rafael Sánchez Mazas.  

Tres cosas acababan de ocurrir me por entonces: la primera es  

que mi padre había muerto; la segunda es que mi mujer me había  

abandonado; la tercera es que yo había abandonado mi carrera de  

escritor.  Miento.  La  verdad es  que,  de  esas  tres  cosas,  las  dos  



primeras son exactas, exactísimas; no así la tercera. En realidad,  

mi carrera de escritor no había acabado de arrancar nunca, así  

que difícilmente podía abandonarla. Más justo sería decir que la  

había abandonado apenas iniciada. En 1989 yo había publicado  

mi  primera  novela;  como el  conjunto  de  relatos  aparecido  dos  

años antes, el libro fue acogido con notoria indiferencia, pero la  

vanidad y una reseña elogiosa de un amigo de aquella época se  

aliaron para convencerme de que podía llegar a ser un novelista y  

de que, para serlo, lo mejor era dejar mi trabajo en la redacción  

del periódico y dedicarme de lleno a escribir. (CERCAS, 2001, 8)

O próprio Bolaño aparece como personagem nesse livro: é o escritor enfermo e 

já premiado, que, entre cigarros e mais cigarros, oferece a Cercas a solução para o seu 

impasse  literário.  A cena  que  retrata  o  alter  ego  do  autor  agradecendo  a  “solução 

bolaniana”  é  de  uma  patética  reverência:  “Bolaño  pronunció  este  dictamen  con  tal 

mezcla de  naturalidad y convicción  que de golpe  supe que los  escasos  elogios  que 

habían merecido mis libros eran fruto de la cortesía o la piedad. Me quedé sin habla, y 

sentí  unas ganas enormes de abrazar a aquel chileno de voz escasa,  de pelo rizoso, 

escuálido y mal afeitado, a quien acababa de conocer” (CERCAS, 2001, 51). Analisar a 

reverência de Cercas seria interesante, sim, mas talvez. Talvez.

 Evitaremos  a  “Galáxia-Bolaño”  em  nome  de  dois  autores,  que  não  são 

constantemente ligados a ela, mas cujas obras comprovam o quanto a problemática de 

Estrela distante (romance que tão bem sintetiza a obra do escritor) é latente na produção 

contemporânea, para além de um grupo específico de escritores. Não estamos com esse 

trabalho  sendo redutores  ao  analisarmos  um só  romance,  mas  estamos  mapeando  a 

irradiação com que esse romance dialoga em relação à literatura contemporânea.

 Iremos  analisar  o  também chileno  Alberto  Fuguet,  que  retomou a  ideia  de 

escritor-detetive  no confessional  Missing – Una investigación (2009);  e  o  argentino 

César Aira, que promove um questionamento quanto ao realismo no seu  As noites de  

flores (2003),  obra  que  discute  a  crise  econômica  e  social  vivida  por  seu  país  no 

princípio da década passada. 



2.3 – (Mais outro) Detetive selvagem

“Ninguém  abra  a  sua  porta/  para  ver  o  que  

aconteceu: saímos de braço dado/ a noite escura e  

mais eu” – Cecília Meireles

Estamos  de  volta  ao  local  do crime, ao  momento  em que Roberto  Bolaño 

revelou que seu desejo maior não era a escrita, mas a investigação policial. Que ele 

gostaria de ter sido alguém capaz de retornar sozinho, no meio da madrugada, em busca 

de mais e melhores pistas. Ficar parado diante do corpo, antes da chegada de outros 

colegas ou de testemunhas. Escorregar em poças de sangue e descobrir os porquês do 

criminoso, talvez mais que sua identidade. A literatura como investigação é uma das 

marcas de Bolaño, tanto em sua poesia, quanto em romances como Detetives selvagens 

e Estrela distante.

Mas  a  investigação  em  sua  literatura  tem  um  elemento  diverso,  quando 

pensamos no romance policial  clássico,  na tradição erguida por Edgar  Alan Poe no 

século XIX, em que há mais conexões lógicas do que em um caso banal. Em que parece 

que estamos mais diante de um jogo, com peças e movimentos bem definidos, do que 

perante uma história.

“Por uma necessidade própria do gênero, o autor policial sabe demais, o  

que  o  conduz  a  conclusões  por  vezes  apressadas.  A  infabilidade  do  

detetive vem do fato de que é o mesmo cérebro que imagina a história e  

inventa  as  provas,  quando,  na  vida,  há  o  criminoso  de  um lado e  o  

policial do outro. É um dos paradoxos do romance policial. Corre o risco  

de ser muito científico, porque a coisa a provar e a prova são concebidos  

juntos.  Apresenta  um  excesso  de  lógica  e  pode  dar  a  impressão  de  

artifício” (JOSEF, 2006, 222)

Uma das diferenças em relação ao romance policial clássico é que Bolaño parece 

saber  tanto  quanto  nós,  seus  leitores.  Em  Estrela  distante,  a  questão  não  é  quem 

cometeu o assassinato,  mas quem criou a memória dessa morte,  quem persiste com 

essas  mesmas  cenas  na  cabeça,  apesar  de  terem  passado  tanto  e  tantos  anos?   O 



assassino é tanto uma aparição fantasmagórica quanto o próprio morto e, quem sabe, até 

mesmo o detetive em questão. Papéis que se misturam, porque não há a certeza de um 

grand finale clássico. Afinal, a investigação se dá em torno de lembranças e fantasias; e 

não em pistas e rastros, como no conto de Poe que formulou nossa ideia primeira de 

investigação na literatura, Os crimes da Rua Morgue (1843). “Poe mostrou que os atos 

humanos obedecem às mesmas leis que os fenômenos físicos, logo são previsíveis, logo 

podem ser  deduzidos,  logo o mistério  é  apenas  aparência.  E eis-nos  no coração do 

romance policial” (JOSEF, 2006, 222).

Num artigo sobre a relação entre literatura e psicanálise, Ricardo Piglia (2004) 

apontou  que  uma  das  melhores  chaves  para  se  compreender  essa  conexão,  estaria 

justamente no  gênero policial.  Para o autor trata-se do grande gênero moderno, que 

invadiu o contemporâneo. Segundo Piglia,  hoje olharíamos o mundo pautados pelas 

demandas do gênero policial. Veríamos a realidade sob a forma do crime, tentando fazer 

relações entre lei e verdade ou mesmo entre a falta de coincidência entre a verdade e a 

lei.

O autor continua sua abordagem lembrando que o gênero policial tem sido capaz 

de  discutir  o  mesmo  que  a  sociedade  discute,  mas  de  uma  “outra  maneira”.

E é isso justamente o que a literatura faz: discute a realidade de outra maneira. Se não 

entendermos  isso,  estaremos  pedindo  à  literatura  que  faça  algo  que,  digamos,  o 

jornalismo faria melhor. Para Piglia, um detetive policial é uma espécie de “filósofo”, 

que questiona a razão dos fatos o tempo inteiro. Um dos detetives do seu romance Alvo 

noturno chega a conclusões mirabolantes apenas a partir das conexões guiadas por sua 

intuição, descartando a suposta “concretude” dos fatos. Ainda assim, é respeitado por 

todos. Há uma “lei” própria a regir suas deduções.

As características do detetive de Piglia nos remetem ao clássico texto de Walter 

Benjamin (1994) sobre o flâneur. Segundo ele, a ociosidade do flâneur fez dele, ainda 

que de forma não deliberada, um “detetive”, alguém que captaria as coisas em “pleno 

voo”,  podendo  assim  imaginar-se  mais  próximo  do  artista.  Incógnito  em  meio  à 

multidão das cidades grandes, o flâneur sabe que a massa “desponta como o asilo que 

protege o anti-social contra os seus perseguidores. Entre todos os aspectos ameaçadores, 

esse foi o que se anunciou mais prematuramente; está na origem dos romances policiais. 

Em tempos de terror,  quando cada qual  tem em si  algo de conspirador,  o papel  do 

detetive pode também ser desempenhado” (BENJAMIN, 1994, 38).



“Poe inventa um sujeito extraordinário, o detetive, cujo destino é  

estabelecer a relação entre a lei e a verdade. O detetive está ali  

para interpretar algo que ocorreu, que deixou certos sinais, e ele  

pode  desempenhar  essa  função  porque  está  fora  de  qualquer  

instituição. O detetive não pertence ao mundo do crime nem ao  

mundo  da  lei;  não  é  um  policial.  Dupin,  Sherlock  Holmes,  o  

detetive particular estão ali para mostrar que a lei funciona mal  

em seu lugar institucional, a polícia.” (PIGLIA, 2004, 45)

Piglia  segue  sua  análise  destacando  que  o  detetive,  embora  forme  parte  do 

universo que analisa, pode interpretá-lo à sua maneira,  porque não tem relação com 

nenhuma instituição oficial. É uma espécie de proscrito, um ser à margem, livre para 

criar sua própria perspectiva de mundo – o que o aproximaria ainda mais de um artista,  

de um escritor, em particular. 

A investigação  de  Estrela  distante  é  guiada  por  uma  “instituição”  bastante 

controversa, a memória. O alter ego de Bolaño é envolvido na trama a contragosto, já 

não sabe mais se precisa voltar ao local do crime, embora tenha vivido à sombra desse 

trauma do passado por décadas. Vive o (real) paradoxo de que, para esquecer, é primeira 

relembrar. E relembrar com a utopia de relembrar “certo”.

Outra questão  chama a atenção:  no romance de Bolaño,  todos procuram um 

alguém incerto, sem rosto, que não faz falta, para além de lembranças pontuais. Não há 

como provar o crime, porque nem todos os corpos foram encontrados. (Também) Por 

isso, esses anos de chumbo da América Latina permaneçam tão assombrados. Tão à 

espera de detetives que sigam suas próprias intuições.

Em Detetives selvagens, a busca é por uma escritora que não mais escreve coisa 

alguma há décadas, alguém que abandonou a obra e, por isso, sua função no mundo. 

(Voltamos outra vez à pergunta que tem nos guiado) Como seguir alguém que não se 

mexe?  Por  que  seguir  alguém  que  deixou  de  importar?  Talvez  a  partir  dessas 

constatações possamos nos aproximar da diferença de um conto clássico de Poe para um 

romance  de  Bolaño:  Detetives  procuram  assassinos;  escritores-detetives  caçam 

fantasmas.

Foi com surpresa que o chileno Alberto Fuguet (nascido em 1964) anunciou em 

2009 que sua obra de maturidade seria uma espécie de livro de detetive. Missing - una 

investigación encerrava quase 10 anos de silêncio literário, no qual o autor havia se 



dedicado ao cinema. A obra seria a descrição da busca real empreendida pelo autor para 

descobrir o paradeiro do seu tio, Carlos Fuguet, que desaparecera nos Estados Unidos 

no começo dos anos 1980.

A surpresa maior deu-se pelo fato do nome de Fuguet ter sido sempre ligado à 

cultura pop e à ironia. Seus romances fazem uma ponta direta com o imaginário popular 

dos Estados Unidos das últimas décadas, ainda que carreguem “soterrados” os traumas 

típicos de quem cresceu sob a sombra de regimes totalitários. Na sua estreia literária, em 

1991,  com  o  romance  Baixo-astral,  descrevia  a  personalidade  de  um  outsider  

adolescente da típica classe média chilena, fascinado por estações de FM e por filmes de 

Hollywood, que procurava se alienar em relação à mão-de-ferro de Pinochet, no final da 

década de 1970. No entanto, em passagens discretas, a obra trazia jargões como “Get 

ready  for  the  eighties”.  “Estejam prontos  para  os  anos  1980”.  Havia  o  anúncio  de 

virada,  por  baixo  da  aparente  apatia  de  quem passava  o  tempo  inteiro  vidrado  em 

estações de FM que repetiam as mesmas canções disco. Apesar da boa repercussão do 

romance, sua empreitada mais famosa ocorreria apenas cinco anos depois. 

Ao lado do escritor Sergio Gómez, em 1996, decidiu lançar mão da provocação 

de  um  manifesto  contra  o  que  ele  chamava  de  “censura”  e  “veto”  sofridos  pelos 

escritores de língua espanhola, que não se filiavam ao Boom e seu universo de facetas 

mítica  e  política.  O  ponto  de  partida  foi  a  antologia  de  novos  autores  hispano-

americanos McOndo. A obra incluiu ainda quatro nomes espanhóis – Martín Casariego, 

Ray  Loriga  e  a  dupla  José  Angel  Mañas  e  Antonio  Dominguez.  Os  contos  eram 

apresentados aos  leitores  a  partir  do manifesto  Presentación del  País  McOndo,  que 

enfatizava a recusa a todo o rastro deixado pelo realismo maravilhoso, garantindo que o 

grande  tema  da  identidade  latino-americana  (“que  somos”)  daria  lugar  ao  tema  da 

identidade pessoal (“quem sou”).

Esse “país” McOndo trazia suas regras de convivência bastante demarcadas: o 

abandono completo do realismo maravilhoso e o apagar de qualquer registro local, ou 

pelo menos que esse não esteja no centro da narrativa. E mais: o escritor interessado em 

participar  da empreitada  precisava ter  nascido a  partir  de 1962,  ano da chegada da 

televisão no Chile. “En nuestro McOndo, tal como en Macondo, todo puede pasar, claro 

que en nuestro cuando la gente vuela es porque anda en avión o están muy drogados. 

Latinoamérica, y de alguna manera Hispanoamérica (España y todo el USA latino) nos 

parece tan realista mágico (surrealista,  loco,  contradictorio,  alucinante) como el país 



imaginario donde la gente se eleva o predice el futuro y los desaparecidos no retornan” 

(FUGUET e GOMEZ, 1996, 15).

O prefácio/manifesto de McOndo começa com o que os organizadores chamam 

de “anedota real", uma passagem que lembra a de Santiago Gamboa, o não-exilado, em 

1999, em Barcelona. A anedota descreve a experiência vivida por Alberto Fuguet nos 

Estados Unidos em 1991. Época de outro boom: o sucesso internacional de Como Água 

Para Chocolate, da mexicana Laura Esquivel, que retoma o realismo maravilhoso em 

sua  prosa.  Na  anedota,  três  escritores  latinos  são  convidados  a  participar  de  um 

workshop na Universidade de Iowa. Como trabalho de conclusão de programa, o trio 

precisava produzir textos literários que seriam publicados pelo departamento editorial 

da instituição.

“Pues bien,  el  editor  lee  los  textos  hispanos y  rechaza dos.  Los que  

desecha  poseen  el  estigma de  'carecer  de  realismo  mágico'.  Los  dos  

marginados creen escuchar mal y juran entender que sus escritos son  

poco verosímiles, que no se estructuran. Pero no, el rechazo va por faltar  

ao sagrado código del realismo mágico. El editor despacha la polémica  

arguyendo que esos textos 'bien pudieron ser escritos en cualquier país  

del Primer Mundo’” (GOMEZ e FUGUET 1996:.10).

A “anedota  real”  em torno  do  fracasso  dos  dois  latin-boys aponta  um claro 

patrulhamento  diante  da  expectativa  do  que  seria  uma  temática  "coerente"  com  a 

América Hispânica. Em 1996, McOndo não foi o único projeto a se opor ao Boom. 

Nesse mesmo ano, no México,  surgiu o manifesto  Crack.  Para seus participantes,  o 

importante não era a tecnologia, as redes de fast-food e a cultura pop; e sim o cenário: 

as histórias do  Crack  necessariamente não podiam se passar em território mexicano. 

Muito  menos  em qualquer  outro  ponto  da  América  Hispânica.  Elas  precisavam ser 

transferidas para a Europa de uma época incerta, ou melhor: mais ou menos próxima às 

primeiras décadas do século passado. Havia um fascínio pela Alemanha nazista, fascínio 

semelhante  que  levou  Bolaño  a  escrever  o  bestiário  que  é  a  falsa  enciclopédia  La 

literatura nazi  em América.  Parece  que Bolaño não era  o  único  a  querer  igualar  o 

Holocausto  da  Segunda  Guerra  à  tragédia  vivida  pelos  desaparecidos  nas  ditaduras 

latino-americanas.



Esse coletivo surgiu como um círculo exclusivo de autores mexicanos rejeitados 

e boicotados pela crítica. Da sua configuração inicial, faziam parte Jorge Volpi, Ignácio 

Padilla e Eloy Urroz. No caso das obras do  Crack, o olhar que a América Hispânica 

lança para a Europa é marcado por certa independência soberana na apropriação do 

outro, mais ou menos o que caracterizava originalmente o olhar colonial dos autores 

europeus.  A impressão  é  que  os  membros  do  Crack  queriam  fazer  da  Europa  o 

“exótico”. Essa proposta curiosa é condizente com o próprio nome do grupo: a palavra 

de origem inglesa  crack remete à  fissura,  à  quebra presente em qualquer  desejo de 

vanguarda. O grupo também foi precedido por um manifesto de nome irônico: Se hace 

crack es boom: 

“Del crack se han dicho muchas cosas, las más de ellas quiméricas y  

ajenas a sus planteamientos originales. Críticos, académicos, escritores  

y medios de comunicación se han inventado un crack a su medida, y  

han  construido  para  éste  mitologías  tan  arraigadas  que  hoy  parece  

práticamente imposibles de cambiar. Unos dicen aquí. Aquí unos dicen  

que el crack es una generación de escritores lationaamericanos nacidos  

en la década de los sesenta que sólo escriben novelas sobre nazis, otros  

aseguran que es un grupo de terroristas literarios cuyo propósito en la  

vida ha sido borrar a sus maestros del boom de la la faz de la tierra,  

acullá  sugieren  que  el  ignominioso  principio  del  grupo  es  el  de  no  

escribir una sola historia que tenga como escenario a América Latina y,  

lo que es peor, que se jactan de haber inventado el cosmopolitismo de la  

literatura  en  nuestro  idioma”  (PADILLA,  em  texto  enviado  ao  autor 

desta tese) 

Movimentos  literários  como  o  Crack  e  o  McOndo  parecem  próximos  do 

universo literário erguido por Bolaño, ainda que ele tenha se mantido afastado desses 

grupos, durante o transcorrer dos anos 1990. Assim como Bolaño, esses novos autores 

apontavam o olhar inquisidor dos problemas da América Hispânica para os escritores 

que se acostumaram à tradição, que se aliaram ao poder. A vanguarda do Realismo-

Visceral,  o  Infrarrealismo  transformado  em  ficção  em  Os  detetives  selvagens,  não 

pretende a criação de nenhuma obra-prima, mas um crack com os cânones modernos.



A barulhenta antologia McOndo só teve uma edição e não mais foi reeditada. 

Hoje em dia é item valioso em sebos.  Apenas o seu manifesto pode ser encontrado 

facilmente  na  internet.  O próprio  Fuguet  afirmou que o  livro  jamais  ganhará  outra 

edição.  Sua forte repercussão acabou eclipsando tudo o que ele escreveria nos anos 

seguintes.  Nas  frequentes  entrevistas  que  concedeu,  precisava  demarcar  com  mais 

ênfase sua relação de amor/ódio com Gabriel García Márquez do que as nuances da sua 

própria  literatura.  Dessa forma,  podemos entender  o silêncio  literário  que  ele  viveu 

durante quase toda a década passada. Fuguet se transformou numa espécie de “exilado” 

do  país  McOndo.  A reviravolta  e  a  unanimidade  crítica  se  deu,  justamente,  com 

Missing, romance em que parece ter “baixado a guarda” dos seus alter egos e acionado 

um processo confessional.

2.4 – Sobre sonhadores e filhos pródigos ou o Mal da memória 

“Se o leitor preferir, pode considerar o livro como  

obra de ficção Mas cabe a possibilidade de que um  

livro de ficção lance mais luz sobre as coisas que os  

fatos reais” – Ernest Hemingway

O romance  Estrela distante começa com um jogo de máscaras.  O suposto 

narrador do livro, que não se identifica diretamente, diz apenas que escreveu o bestiário 

farsesco que consiste La literatura nazi em America (ou seja: trata-se de um romance de 

Roberto Bolaño, ou seja: é “ele” quem está falando), para satisfazer o desejo do seu 

“compatriota” (o alter ego) Arturo B. Segundo ele, Arturo não ficara satisfeito com o 

verbete contanto a trajetória e o sumiço do tenente Ramírez Hoffman da FACH. Ele 

acredita que a história merece ser melhor explorada: 



“O último capítulo da  Literatura Nazi servia como um contraponto, ou  

talvez como anticlímax, para todo o conteúdo literário grotesco que o  

precedia, e Arturo queria uma história mais longa, não como um reflexo  

ou uma explosão de outras histórias, e sim como um reflexo e explosão  

de si mesma. Portanto, isolamo-nos durante um mês e meio em minha  

casa em Blanes e, a partir do último capítulo, ao embalo de seus sonhos  

e pesadelos, compusemos o romance que o leitor tem  em mãos agora.  

Minha função limitou-se a preparar bebidas, consultar alguns livros e  

discutir com ele e com o fantasma cada vez mais vivo de Pierre Menard,  

a pertinência da repetição de vários parágrafos” (BOLAÑO, 2009, s/n) 

Iremos começar nossa análise pela referência que Bolaño faz entre o texto que 

será reescrito e o personagem Pierre Menard, de Jorge Luis Borges, do conto  Pierre 

Menard, autor de quixote. O escritor chileno parece saber que a obra borgeana é um 

elogio da formalização, ou seja: sem a sintaxe de narração correta, a imaginação parece 

se tornar inacessível. É dessa constatação que parece vir sua fascinação por elementos 

como a paródia, o pastiche, pela metáfora do labirinto e a fixação por reflexos, os falsos 

e os verdadeiros.

 O conto Pierre Menard, autor de quixote é também uma crítica e uma teoria em 

torno de estratégias de como chegar à forma ideal de uma narrativa, escondida por trás  

da comicidade do mote do seu enredo. O projeto maior de Menard era enriquecer, por 

deslocamento e anacronismo, os capítulos originais do romance escrito por Cervantes. 

Dessa forma, os textos se tornariam menos previsíveis, mais originais e surpreendentes. 

“Borges destrói, por um lado a identidade fixa de um texto; de outro, a ideia de autor” 

(SARLO, 2008, 66). 

Temos, nessa questão, uma dupla movimentação: ao reescrever, ao ampliar um 

dos seus  textos,  Bolaño parece querer  lembrar  o  quanto sua obra  é  feita  de “vasos 

comunicantes”, de reescrituras de uma só ideia, de uma só obsessão (na verdade, virou 

até um lugar-comum lembrar que na literatura tudo é reescritura); ao mesmo tempo, 

lança dúvidas sobre a voz real que irá narrar, a partir daquele ponto, a história. Por que o 

autor faz questão de dizer que escreverá um conto a partir das lembranças do seu alter 

ego, e não em relação às suas próprias reminiscências? O que estaria por trás desse 

deslocamento de identidades?



Um livro como  Estrela distante  nos remete à questão levantada por Philippe 

Lejeune (2008) quanto à possibilidade de definirmos uma autobiografia. É certo que 

Arturo B. é o alter ego de Bolaño, para quem ele “emprestou” trechos e passagens reais 

da sua vida por várias e várias obras. Nesse caso específico, os dias que antecederam o 

11  de  Setembro  Chileno  e  os  consequentes  traumas  decorrentes  do  acontecimento 

histórico. 

O “próprio” (as aspas nesse caso se fazem necessárias) Bolaño afirma que a 

narração do seu alter ego irá consistir também de um embalo de “sonhos e pesadelos”,  

de jogos de memórias, que abrem lugar para o espanto, para a invenção, ainda que se 

proponha,  a  princípio,  a  narrar  fatos  verídicos  (o  destino  dos  exilados,  os  crimes 

cometidos pelo Governo de Pinochet etc.). Destaca ainda que seu trabalho se resumirá à 

escritura dessas reminiscências, sem qualquer intervenção no decorrer dos fatos. 

Obras  como  essa  desafiam  a  definição  clássica  de  Lejeune,  de  que  a 

autobiografia propõe um pacto particular de leitura, ancorado no próprio nome, como 

garantia da identidade entre autor e narrador, bem como numa certa intencionalidade de 

adequação verídica  e  de busca de sentido.  “Posição  controvertida,  inclusive  por  ele 

mesmo (Lejeune), que tempos depois renuncia à tentativa de definição restrita, em prol 

justamente de uma ampliação do campo autobiográfico e mais, do biográfico, em geral, 

identificando-se com o conhecido adágio de Rimbaud, ‘Eu é um outro’” (ARFUCH, 

2009,374).

Pela definição clássica de Lejeune, seria impossível tratar Estrela distante como 

uma autobiografia, já que o personagem e o autor têm nomes diferentes:

“Nome do personagem # nome do autor. Esse fato por si  só exclui  a  

possibilidade de autobiografia. Pouco importa, então, que haja, ou não,  

além disso, atestado de ficcionalidade. Que a história seja apresentada  

como verdadeira (manuscrito autobiográfico que o autor ou editor tenha  

encontrado em um sótão etc.) ou que seja apresentada como fictícia (mas  

que o leitor, relacionando-a com o autor, acredite ser verdadeira – de  

qualquer forma, não há identidade entre o autor, o narrador e o herói”  

(LEJEUNE, 2008, 29)

Para a nossa pesquisa, é até mais interessante não tratar  Estrela distante como 

meramente uma autobiografia (ou melhor: não apenas uma autobiografia).  A inclusão 



da hipótese ficcional é muito mais instigante para o pesquisador, porque a literatura de 

ficção abre todas as brechas de identidade, além de suspeitar sempre das intenções do 

narrador.  No entanto,  preferimos relacionar  Estrela distante à perspectiva de Beatriz 

Sarlo (2007) de que seria impossível um pacto referencial que não fosse ilusório. “A voz 

da autobiografia é a de um tropo que faz as vezes de sujeito daquilo que narra, mas sem 

poder  garantir  a  identidade  entre  sujeito  e  tropo”  (SARLO,  2007,  31).  A tese  que 

defendemos aqui para a compreensão do romance de Bolaño é a de que a narrativa 

autobiográfica estaria sujeita a questões muito particulares, como a própria performance 

do  autor,  o  seu  lugar  de  escrita  e  a  várias  outras  questões  de  ordem  subjetiva, 

particulares de cada obra. Problemas que ultrapassariam os estudos empreendidos por 

Lejeune. O papel do autor que se debruça a escrever uma vida é reconstruir uma série de 

acontecimentos  fragmentados,  fazer  uma colagem que transforme uma vida  em um 

enredo.  Ou  seja:  é  uma  tarefa  por  si  só  artificial,  ainda  que  à  primeira  vista  seja 

compromissada com a verdade dos fatos. É o que acontece nos textos autobiográficos 

tradicionais.  No caso de um autor de ficção, como Bolaño, a “vida” que ele deseja 

contar  é  o  cruzamento  de  várias  versões:  da  sua  própria,  do  seu  alter  ego,  da  sua 

geração, já que a literatura rompe com a imediatez ligada à memória, à percepção e à 

repetição. Trata-se de um enorme “edifício disforme”, que nos leva a muitas dúvidas e a 

pouquíssimas certezas (é ficção e também não é ficção).  A partir disso, voltamos à 

Sarlo:

“O  passado  é  sempre  conflituoso.  A  ele  se  referem,  em 

concorrência,  a  memória   e  a  história,  porque  nem  sempre  a  

história consegue acreditar na memória, e a memória desconfia de  

uma reconstituição que não coloque em seu centro os direitos da  

lembrança (direitos de vida, de justiça, de subjetividade). Pensar  

que poderia existir um entendimento fácil entre essas perspectivas  

sobre o passado é um desejo ou um lugar-comum” (SARLO, 2007, 

9)

Assim como Bolaño, lançaremos mão do universo borgeano para prosseguir com 

a nossa análise. O escritor argentino tem ao menos mais dois contos que podem servir  

como ponto de partida para quem deseja compreender como a memória pode ser vertida 



em narrativa, ou mesmo como o estudo da memória se mistura à teoria literária: Funes,  

o memorioso e O Aleph.

 Funes é um homem sem escolha, porque não pode esquecer nem o mínimo dos 

detalhes. Borges defende nesse texto que o esquecimento é basicamente uma condição 

da memória e do raciocínio, pois o esquecimento das particularidades é o elemento que 

tornaria possível a abstração. “Este (Funes), não o podemos esquecer, era quase incapaz 

de ideias gerais, platônicas” (BORGES, 2007, 107). É um prisioneiro da matéria da sua 

experiência.  Sem abstrair  ou raciocinar,  o  personagem vive entre  a  potência  da sua 

memória e a imobilidade paradoxal que o seu dom lhe traz. Segundo a análise de Sarlo 

(2008), se o tempo fosse infinito (como o é para Deus), a memória de Funes já não seria 

obstáculo. Mas a ficção, como todo relato, descansa, aponta a pesquisadora, sobre o 

princípio de que o tempo estipula um limite ao que sucede no curso da narração.

 Numa  passagem  do  conto O  Aleph,  Borges  parece  fazer  uma  espécie  de 

digressão sobre a dificuldade do narrador em transpor a memória em forma de narração 

(lembremos  que  a  literatura  trabalha  com o “heterogêneo”,  corta,  cola  e  embaralha 

situações). Após ter visto o universo inteiro através do Aleph, o narrador borgeano se 

sente numa encruzilhada de como transformar aquilo em narrativa: “O que meus olhos 

viram foi simultâneo: o que transcreverei, sucessivo, porque a linguagem assim o é. 

Algo, contudo, recuperarei” (BORGES, 2008, 172). Nesse movimento de recontar o 

universo que viu, tal qual viu, o autor parece insinuar que o fracasso da sua tentativa é 

iminente. Trabalhar com a memória, depender de lembranças, é sempre traiçoeiro. Não 

só traiçoeiro, também um gesto de inconformismo, para lembrarmos a perspectiva de 

Tzvetan Todorov (2000).

Em  Estrela distante, visivelmente, Bolaño marca a separação do seu “eu” dos 

diversos  alter  egos  que,  até  então,  atravessavam  sua  obra.  O  autor  os  deixa  em 

“liberdade”, parecendo com isso se livrar de qualquer “responsabilidade” por seus atos. 

Do capítulo de  La literatura nazi para o romance  Estrela distante,  todos mudam de 

nome.  Emilio  Stevens  passa  a  se  chamar  Carlos  Wieder  (em alemão,  o  sobrenome 

significa justamente “Outra Vez”) e Ramírez Hoffman, Alberto Ruiz-Tagle. As irmãs 

Venegas  passam a se  chamar  as  irmãs  Garmendia  e,  mais  importante  para  o nosso 

estudo, Roberto Bolaño se transforma em Arturo Belano.

 É  como  se  a  questão  de  Estrela  distante não  fosse  apenas  ampliar  as 

possibilidades  de  contar  uma  história,  e  sim  o  latente  desejo  de  desaparecer  –  e 

desaparecer  é  o  grande  projeto  de  Emilio  Stevens/Carlos  Wieder  e  Ramírez 



Hoffman/Alberto  Ruiz-Tagle.  Além  da  troca  de  nomes,  outra  questão  central  na 

passagem entre o conto e o romance: não há mais a certeza que o formato de verbete de 

enciclopédia nos oferecia. A dúvida é instaurada. 

 No seu romance de estreia, Pista de gelo, Bolaño anuncia seu fascínio por alter 

egos,  emprestando  fragmentos  da  sua  autobiografia  para  dois  personagens:  Remo 

Morán,  chileno,  pretenso  escritor  que  venceu  na  vida  como dono de  bar  e  loja  de 

bijuterias e Gaspar Heredia, poeta mexicano desgarrado que vive de biscates. Porém 

nenhum desses teria a ênfase de Arturo Belano ou Arturo B. ou, em alguns momentos, 

simplesmente (e kafkianamente) B. O pesquisador chileno Sergio Marras, que realizou 

um estudo dos  alter  egos  bolanianos no livro  El  héroe  improbable  (2011),  frisou  a 

importância do momento de  Estrela distante  em que Bolaño empresta para Belano a 

responsabilidade dos seus atos:  

“B,  sin  embargo  es  mucho  más  que  un  alter  ego  de  Bolaño;  es  su  

possibilidad  de  proyección  en  el  tiempo  y  el  espacio  literarios.  En  

conjunto,  son una sola  cosa y  la  versión  ilimitada de  sí  mismos,  sin  

restricciones. Un autor invisible conduce esta maniobra, y tiene permiso  

para  escaparse  del  autor  real.  En  esta  coincidencia,  la  fabula  y  la  

confabulación están decididas y concertadas de antemano” (MARRAS,  

2011, 45).

 

As camadas de máscaras usadas por Bolaño dão conta da indizibilidade de uma 

Verdade típica de quem sofreu um trauma. É o sussurro do militante que não pode se 

expor em tempos repressivos; ainda que eles tenham passado. O relato do alter  ego 

Arturo B. reivindica recuperar o que foi perdido com a violência do poder. Essa questão 

nos leva outra vez à Sarlo e a um dos problemas que ela levanta em seu ensaio Tempo 

passado –  Cultura  da  memória  e  guinada  subjetiva:  o  que  garante  a  memória  e  a 

primeira pessoa como captação de uma experiência? Talvez nada de forma concreta, 

apenas  uma tentativa,  talvez...  E  essa  dúvida  nos  leva,  novamente,  ao  confessional 

Missing – Una investigación, de Fuguet.

Em suas obras anteriores a Missing, Alberto Fuguet sempre lançava mão de um 

personagem que carregava traços da sua vida real: um homem dividido entre as culturas 

norte-americana  e  chilena;  um homem desconfiado  com o  seu  passado,  que  trazia 

sempre um olhar irônico, ainda que melancólico, um sorrisinho no canto da boca, sobre 



tudo o que relatava. Não havia qualquer alter ego que propusesse trocadilhos com seu 

nome ou coisa parecida,  como costuma fazer Bolaño.  Mas,  nesse romance,  o autor, 

aparentemente,  abandonou  as  marcas  da  sua  obra  anterior  e  se  apresenta  como ele 

próprio ou como imaginamos que ele seja (esse “como imaginamos” é decisivo, é a 

cisão que promove a pulsão do que entendemos por algo “literário”): Alberto Fuguet, 

escritor chileno, de razoável fama internacional, que decide recuperar o irmão do seu 

pai, o filho pródigo, de vida errante, que desaparecera nos Estados Unidos. 

Nesse  caso,  a  obra  se  classificaria  dentro  da  percepção  de  Lejeune  do  que 

deveria ser uma autobiografia, já que existe uma relação de identidade entre o autor, o 

narrador e o personagem. 

“A  autobiografia  se  inscreve  no  campo  do  conhecimento  histórico  

(desejo  de  saber  e  compreender)  e  no  campo  de  ação  (promessa  de  

oferecer essa verdade aos outros),  tanto quanto no campo da criação  

artística. É um ato que tem consequências reais: foi o que tentei mostrar  

em uma série de estudos que analisavam como o ato autobiográfico se  

inscreve no campo do direito. Há mentirosos que são estigmatizados. Há  

malvados  e  indiscretos  que  são  temidos  e  punidos.  Há  verdades  que  

ferem”. (LEJEUNE, 2008, 104)

Missing é apresentado como o diário da investigação de Fuguet, a real confissão 

do autor de que estaria relatando tudo o que vivera até encontrar o tio desaparecido (ou 

seja:  seria  a  autobiografia  de  um momento  específico  da  vida  do  narrador).  Mas  é 

justamente nessa confissão que começamos a perceber o caráter  de relato misto,  de 

confissão com tintas ficcionais, que marca a obra. O desejo de encontrar o tio parte de 

uma fantasia, de uma mistura de traumas infantis e de projeções que o autor fizera do 

parente. Ou seja: Carlos é seu personagem, assim como o próprio Alberto Fuguet que 

nos fala durante a narrativa.  Esse, sim, o personagem central do romance. Não é o tio  

desaparecido  que  parece  importar  aqui;  ele  é  apenas  o  pretexto  por  trás  de  uma 

inquietação  anônima,  mas  forte  o  suficiente  para  justificar  a  escritura  de  um livro 

inteiro. 

O tio é a ausência de alguma coisa que havia deixado de fazer sentido, que foi 

esquecida por todos e, por isso mesmo, precisa ser prontamente substituída. O mesmo 

paradoxo que rege Estrela distante. 



Nas páginas finais de Estrela distante, Arturo B. se impressiona com a aparição 

de um detetive que deseja encontrar um suposto serial killer, que seria o duplo de um 

colega de juventude do escritor. Esse detetive foi contratado por um cliente secreto, que 

mais do que simplesmente encontrar o serial  killer,  parece necessitar  saber se a sua 

existência  ainda  não  foi  prescrita.  “Perguntei-lhe  quem  o  estava  pagando.  Um 

compatriota, disse Romero. Passamos por duas estações de metrô e logo chegamos ao 

subúrbio. Um compatriota? E qual o interesse dele nisso tudo? Melhor você não saber, 

disse Romero, mas imagine” (BOLAÑO, 2008, 132).

 É esse mote de “imagine” e essa necessidade de sempre completar alguma coisa 

que  marcam  a  escrita  bolaniana.  É  sua  “estética”.  Fuguet  inicia  o  seu  trabalho 

confessional em Missing expondo não o que move a sua busca, mas, paradoxalmente, o 

que faz dele próprio alguém que está sempre perdido, alguém que está sempre vivendo 

uma sensação missing em relação ao mundo. Diante da ausência, continue imaginando. 

O  primeiro  parágrafo  é,  justamente,  a  declaração  da  ausência  como  estratégia  de 

proteção e também a declaração de uma espécie de estética:

“El cine es escape, al escribir se escapa, leyendo quizás también. Esos  

han sido mis escapes, las formas como me he perdido: primero viendo,  

leyendo; luego escribiendo; filmando, creando. Tratando de controlar vía  

la invención el caos externo. Creando tengo poder, creando me siento  

seguro, creando soy mejor persona porque siento que puedo salirme por  

un rato de mi mente, un lugar, por lo demás, donde me siento en extremo  

cómodo. No he tenido que perderme porque he podido construirme mi  

proprio planeta y pobrarlo con mi gente, decorarlo con mi estética. Es  

altamente probable que este planeta tenga mucho que ver con mis rasgos  

autistas y con mi incapacidad para relacionarme con la gente, pero no  

reclamo; al revés, lo celebro. Me siento afortunado. El ser escritor, ser  

considerado por demás cono uno o incluso como un artista (por pocos,  

es cierto) ha sido me bendición. Ha sido mi pasaporte  - mi pase – para  

estar solo, para que no me molesten; la excusa perfecta para que no me  

llamen,  no  me  interrumpan,  para  que  crean  que  no  vivo  acá,  para  

perderme y no tener que intentar ser igual al resto. Un escritor puede ser  

raro, puede vivir en su cabeza, no tiene – no debe – vivir igual que los  

demás” (FUGUET, 2009, 16)  



 O narrador-Fuguet continua essa declaração inicial lembrando que Carlos não 

era  um  artista,  nem  escritor,  por  isso,  diante  do  cenário  familiar  que  o  cercava, 

desaparecer seria a única coisa a fazer.  “Mi tío se perdió, pero se perdió de verdad” 

(FUGUET,  2009,  16).  É  compreensível  que  um homem que  passou  a  vida  inteira 

criando  artefatos  de  fuga,  artísticos  artefatos  de  fuga,  se  interesse  em  escrever  a 

trajetória de um homem que não teve esse recurso (a irresistível atração dos opostos). 

Alguém que sumira de pronto. Evaporara. Ao tentar transpor para a literatura esse tio 

desaparecido, Fuguet parece querer também “salvá-lo”; deseja emprestar-lhe um pouco 

das suas estratégias pessoais de salvação. 

Num livro  sobre  encontrar  alguém,  o  mais  importante  parece  justamente  ser 

teorizar  sobre  desaparecer,  ou  melhor:  sobre  escapar.  “A memória  e  os  relatos  de 

memória seriam uma ‘cura’ da alienação e da coisificação. Se já não é possível sustentar 

uma Verdade, florescem em contrapartida verdades subjetivas que afirmam saber aquilo 

que,  até  três  décadas  atrás,  se  considerava  oculto  pela  ideologia  ou  submerso  em 

processos pouco acessíveis à simples introspecção” (SARLO, 2007, 39). 

Já  falamos  anteriormente  que  a  obra  desse  escritor  chileno  parece  evitar 

propositadamente qualquer rastro político. Em Missing não é diferente.  Ao contrário do 

que possa parecer, Carlos não é um exilado político ou teve qualquer participação com 

os anos de repressão militar. Era apenas um homem de vida “alternativa”, alguém que 

não  se  enquadrava  nos  padrões  estabelecidos,  que  nos  anos  1970,  por  falta  de  um 

adjetivo melhor,  era  considerado um “hippie” por  amigos e  familiares.  Alguém que 

simplesmente decide continuar seu estilo de vida alternativo nos Estados Unidos. Ao 

permanecer fora do território político, de exilados e torturados pelos regimes ditatoriais, 

Fuguet imprime aqui, sorrateiramente, uma das marcas da sua ficção prévia. No entanto, 

ao propor um relato de resgate da memória (uma memória que jamais é total, assim 

como  nossa  percepção  da  realidade)  propõe,  de  certa  forma,  um  ato  político:  a 

reconstituição de um passado é um gesto de oposição ao poder.

“A América  Latina  precisa  dos  testemunhos,  tanto  da  ruptura  inicial  

quanto  de  sua  difícil  construção de  identidades,  justamente  porque  a  

origem colonial tem implicado a permanente tensão entre a negação e a  

recuperação  cultural  nesse  jogo  múltiplo  que  a  tem  incorporado,  de  

forma equivocada e incompleta, à modernidade ocidental em seu caráter  



de cultura ‘índia’, ‘negra’ ou ‘sudaca’. Somos um fenômeno de memória  

de sujeitos fragmentados pelo poder internacional e nos apropriamos de  

uma tradição enquanto recuperamos as outras em movimentos incertos,  

parciais,  muitas  vezes  erráticos,  caracterizados  por  suposições,  

acréscimos, tensões não resolvidas” (PIZARRO, 2009, 356) 

Carlos,  na verdade,  não é  um desaparecido, mas alguém que fora esquecido, 

alguém que perdera a importância. E é essa diferença entre esquecer e desaparecer (ou 

escapar) que faz com que o diário proposto por Fuguet pareça, voltamos a insistir, tanto 

ficção quanto real. Afinal, trata-se de alguém (o sobrinho) que forja a necessidade de 

uma lembrança.  É  nesse  ponto  que a  busca  de  Fuguet  se  aproxima do projeto  mal 

fadado de esquecimento que constitui a obra de Bolaño. Para os detetives, o encontro é 

o fim; para os escritores-detetives, a busca em si é o que constitui o mais importante da 

história. É a necessidade de encontrar alguma razão que seja para continuar escrevendo 

(e escapando).

E é a dúvida também o que move a literatura. É também esse olhar perplexo 

sobre  o  que  aparentemente  é  banal,  o  que  não  levanta  suspeitas  ou  segundas 

interpretações – ou seja: alguém que é esquecido. “Esconder o cadáver e buscar um 

álibi, ou seja, dispor o espaço e o tempo, são os ‘os trâmites embaraçosos da ficção, que 

fica para trás. Para ampliar um pouco mais a metáfora, devemos dizer que a vítima tem 

por  destino  retornar  como  fantasma”  (AIRA,  2007,  59).   É  a  perplexidade  desse 

fantasma que só é “visto” pelo autor, dessa lembrança que só ele compartilha, que move 

Missing. “Mi tío se perdió, pero se perdió de verdad. Nada de arte, nada de metáforas. 

Nada de transferencias vicarias.  Uno se puede perder de muchas maneras estando a 

plena  luz,  pero  perderse  de  verdad,  quemar  las  naves,  desaparecer,  es  otra  cosa” 

(FUGUET,  2009,  18)  –  Elabora  Fuguet,  aparentemente  buscando  preencher  de 

significados a razão da sua empreitada .

Não foi uma tarefa difícil encontrar o tio, afinal não se tratava de alguém que 

estava se escondendo. Era apenas um homem fora do foco de visão da família, fora do 

seu foco de atenção,  alguém envolto e protegido do passado pelo anonimato e pela 

banalidade da vida. Quando Fuguet o encontra, percebe que o tio não é o personagem 

interessante  das  suas  lembranças  infantis:  é  um  senhor  idoso,  enfermo,  solitário, 

trabalhando em empregos para subsistência nos Estados Unidos. A reação do escritor é 



um misto  de  afeto  do  reencontro  e  de  desilusão  de  não  ter  encontrado  um grande 

personagem para continuar narrando, apesar da sua busca ser o grande personagem que 

aqui importa, no final das contas: 

“Carlos estaba más o menos, pero no estaba mal; estaba en Las Vegas,  

en contacto con el mundo, con una dirección que aparecía no Google  

Earth.  Pero  no  sólo  estaban  las  ganas  de  arrancarme  de  los  temas  

oscuros y tristes, sino que el mito de Carlos, el Carlos mítico, el Carlos  

que durante tantos años había impulsado mucha de mi energía criativa,  

era ahora un ser humano normal. Un señor mayor. Un señor ajado, con  

una vida poco glamurosa a nivel de novela policial. Carlos no era  un  

sicópata que mataba niñitos como lo insinuó una vez mi primo. Tampoco  

era mi alma gemela, mi álter ego, mi dopplegänger, mi otro. Lo que más  

teníamos  en  común  era,  al  final,  la  sangre,  recuerdos,  ciertas  

complicidades” (FUGUET, 2009, 342)

Constatada a banalidade de Carlos, sua incapacidade de corresponder às suas 

fantasias, Fuguet exclama: “Sí: era hora de pasar a outro tema.” Em sua reta final, o 

livro se transforma na tentativa do autor em justificar a busca que realizara durante as 

mais de 300 páginas anteriores, já que o “objeto” encontrado não se bastava. Missing é 

o duro encontro entre realidade e ficção, entre invenção e memória, uma espécie de 

metáfora que descreve o quanto um escritor está sempre buscando alguma coisa, ainda 

que  ela  apareça  sem  sentido  na  reta  final.  O  mesmo  ocorre  em  Estrela  distante: 

encontrar o poeta/serial killer se torna uma experiência vazia, um reencontro já sem 

qualquer  ponto  de  relevância  concreto  com  o  presente.  É  o  reverso  da  máxima 

“encontrem-o  vivo  ou  morto”.  Não  vivo  ou  morto,  sempre  é  melhor  simplesmente 

desaparecido,  porque assim a personagem permanece  como munição para  a  criação 

literária.

Antes de encerrar o livro,  Fuguet relembra as perguntas que sempre costuma 

escutar dos jornalistas. Entre elas: o que você está escrevendo agora? Há alguns anos, 

sua resposta era: “procuro o meu tio que desapareceu”. Resposta que sempre gerava 

uma  certa  dúvida  na  imprensa  (afinal,  estamos  falando  de  um  escritor  hispano-



americano):  “É  um  desaparecido  político?”.  O  que  abria  espaço  para  sua  réplica 

favorita: “Não, apenas desapareceu”.

Caso encerrado.

Fim.

2.5 – Onde estivestes de noite?

“Existe um ponto de chegada, mas 

Nenhum caminho” – Franz Kafka

Acabamos de perfilar algumas das dificuldades em se narrar a memória, 

tratamos  de  como  esse  pode  ser  um  movimento  traiçoeiro  e  também  um  trabalho 

utópico, inalcançável. Agora a problemática da narrativa é outra: o processo do escritor 

argentino César Aira para encontrar uma forma original de narrar o seu país. Ou melhor: 

de como compreender/problematizar/descrever a Argentina em meio à grave crise social 

e econômica da virada entre os anos 1990 e 2000, conhecida como o  estallido,  que 

levou  à  renúncia  do  presidente  Fernando  de  La  Rúa.  Como  narrar  o  que  está 

acontecendo lá fora, sem o benefício do passado ou as miragens da lembrança? Mas não 

uma realidade qualquer, uma realidade “infeccionada” pelo insólito das notícias do dia a 

dia. Um realidade, de fato, visceral.

A realidade que o escritor decidiu flagrar estava literalmente visceral: com uma 

taxa de desemprego superando os 15% e uma série de protestos, a capital portenha havia 

se transformado no cenário de uma violência latente, tentacular, quase labiríntica. Mas 

um labirinto à meia-luz. “Em grande parte, o trabalho de escrever uma ficção consiste 

em criar as condições para que a ficção se faça sozinha. E esse trabalho de criação, vale 

dizer é feito sob condições que põem o autor na História. O histórico opera como um 

marco regulador da verdade” (AIRA, 2007, 63). 

Com o regulador histórico definido, Aira dotou o bairro portenho de Flores de 

uma fisiologia própria e noturna, com ruas que “engolem” a si próprias, no romance As 

noites de Flores (2004). Para quem não estava em Buenos Aires durante a época aguda 



da crise, pela televisão acompanhamos como os portenhos saíram às ruas para protestar. 

A memória  televisiva  dá  conta  de  avenidas  tomadas,  do  barulho  ensurdecedor  do 

panelaço ocupando praças e monumentos, tendo como  protagonistas desempregados, 

trabalhadores e aposentados que haviam ficado com acesso restringido às suas contas. A 

cidade como personagem e “combatente” da crise é uma imagem resistente. 

A transformação do urbano em campo de batalha parece um movimento natural, 

em se tratando de uma capital que viveu seu auge de crescimento nas primeiras décadas 

do século passado, erguendo-se como cenário propício para a figura do flâneur e seu 

desejo de perda em meio à multidão, sua vontade de fazer parte do organismo artificial 

da metrópole.  A própria  propaganda turística de Buenos Aires  insiste,  ainda hoje,  o 

quanto  esse  é  um espaço  urbano  para  ser  vivido  por  pedestres,  propenso  a  longas 

caminhadas e à liberdade.

 “Do ponto de vista da sua população, Buenos Aires era uma cidade cosmopolita. 

O que escandalizava ou apavorava muitos dos nacionalistas do Centenário, influenciou 

a visão dos intelectuais dos anos 20 e 30” (SARLO, 2010, 37). É o que afirma Beatriz 

Sarlo em seu ensaio Modernidade periférica – Buenos Aires 1920 e 1930, resultado das 

andanças que a crítica fez pelo centro e a orillas portenhas no final dos anos 1980, para 

investigar e compreender a realidade onde habitava, defendendo a ideia de que a cidade 

grande é uma categoria ideológica e um universo de valores,  mais que um conceito 

demográfico ou urbanístico. O período de pesquisa e publicação dos textos reunidos 

nesse livro data de um deslumbre dos estudos culturais pela cidade, com uma série de 

pesquisadores  tentando dar  conta  da  investigação dos  seus  organismos  e  grupos.  O 

material  reunido pela  intelectual  não foi  de exaltação a  Buenos Aires,  mas sim um 

exercício crítico, de uma difícil compreensão das suas contradições urbanas. Um olhar 

agudo em relação ao presente, sempre conflituoso, dos grandes sonhos modernos.

Sarlo lança mão de instrumentos da crítica literária para entender a Buenos Aires 

das primeiras décadas do século XX e de que maneira os intelectuais da época viveram 

as transformações urbanas que fizeram dela uma cidade moderna, além de destrinchar 

que tipo de modernidade era aquela. “De que Buenos Aires você está falando?”, uma 

pergunta simples, mas que ecoa tanto na teoria da crítica argentina como numa obra 

ficcional, como a de Aira.

No  começo  do século  passado,  o  centro  urbano duplicou  sua  população  em 

menos de três décadas. Sarlo analisa como esse crescimento se refletiu na transformação 



de hábitos, na literatura vanguardista, na obra de Jorge Luis Borges e na criação de uma 

imprensa popular. Em todas essas áreas, a questão da marginalidade estava presente. A 

cidade  viveu  uma  relação  primeira  de  tensão  e  ameaça,  depois  de  diálogo  e 

incorporação com a sua periferia, habitada em grande parte por levas de imigrantes que 

não  paravam  de  chegar.  E  periferias  (reais  ou  imaginárias)  são  sempre  zonas 

conflituosas.  Os  intelectuais  do  período  buscaram  negociar  essa  mudança  em suas 

obras,  porque,  fosse  como  fosse,  a  literatura  e  as  artes  argentinas  estavam  sendo 

tragadas pelo vendaval do novo que tomava conta da cidade.

Num estudo posterior sobre a obra de Borges (2008), Sarlo levou ainda mais 

longe a ideia de que  orillas não falam apenas de margens e de limites; elas aludem à 

porosidade,  à  contaminação,  a  zonas  heterogêneas  de  experiências  temporais.  “As 

orillas ameaçadas da literatura estão em qualquer lugar da cidade, precisamente porque, 

como margens não têm centro” (SARLO, 2008, 50). Em Noites de Flores, Aira converte 

toda Buenos Aires numa orilla.

 As  ruas,  que  recebem de  dia  os  protestantes,  à  noite  ficam esvaziadas,  ou 

melhor: passam a ser habitadas por uma população específica. Enquanto as famílias se 

trancam em casa para acompanhar pela TV o aumento da violência, Flores é tomado por 

vândalos, desabrigados e um inusitado exército de adolescentes que cruza de moto as 

ruas fazendo serviços de entrega  delivery, aparentemente o único mercado que cresce 

em  meio à crise econômica. 

Mesmo nesse submundo, Aira fez questão de delimitar uma divisão de classes 

sociais, como se os entregadores delivery fossem a representação central da Argentina 

naquele momento. Os entregadores de pizza representariam a classe popular ainda mais 

enfraquecida.  Os donos desses estabelecimentos  só aceitavam contratar  profissionais 

que tivessem seus próprios veículos, com receio dos frequentes roubos nas frotas, já que 

suas entregas eram feitas nos lugares mais escuros e ermos do bairro.  Os entregadores 

do sorvete da Freddo contavam com motos específicas, de um azul cintilante, e eram 

sintonizados  com  a  classe  média  esbanjadora,  imprevidente  e  anti-social,  mesmo 

naqueles dias de caos econômico. Nesse quadro, quem é que tinha que correr mais? O 

que tinha que conservar o calor ou o que tinha que conservar o frio? O que era mais  

importante? O alimento ou o supérfluo do doce? Quem merecia ter  o privilégio em 

relação ao controle das ruas?



No contingente de trabalhadores delivery, uma dupla inusitada: o casal de idosos 

Aldo e  Rosa,  que  se  vê  obrigado  pela  crise  econômica  a  trabalhar  durante  a  noite 

entregando pizza. O insólito é que são os únicos a fazerem o serviço a pé e, por isso 

mesmo (ou seja: por essa “deficiência”), os escolhidos a atenderem ao chamado dos 

endereços mais suspeitos. O que poderia perder um casal de idosos empobrecido com 

uma entrega nas mãos? Quem iria se importar com eles? Aira insere Aldo e Rosa na  

trama como se estivesse falando de personagens aprisionados num conto de fadas ou de 

bruxas. 

Os dois são como uma versão duplicada de chapeuzinho vermelho, que precisa 

cruzar a floresta,  enfrentar o lobo e salvar a vovó, noite após noite.  Não fosse pelo 

trabalho  que  os  tirava  de  casa,  eles  também teriam ficado  reduzidos  à  informação 

transmitida pelos informes jornalísticos que repetiam as mesmas questões, noites após 

noites. Porém, se viram obrigados a ver a noite sem retoques, com seus vagabundos, 

vândalos e entregadores desafiando a velocidade. O curioso é que, no front da realidade, 

a  perspectiva se  invertia:  o  casal  não se surpreende com o fato  de assistir  a  tantos 

crimes, mas sim de não assistir a ainda mais. E os dois acabam se inserindo de forma 

natural naquela fauna específica que habita (por escolha/necessidade) o bairro de Flores 

à meia-luz. Tornam-se habitantes da noite, espécie de  voyeurs  de uma sociedade num 

momento extremo.

 Num livro que imprime um lugar curioso entre o insólito do real e a violência 

urbana, Aira inicia sua história em foco pequeno, banal, apresentando seus protagonistas 

como vítimas de uma conjectura social delicada, mas vai, aos poucos, sorrateiramente, 

imprimindo o desconforto de quem se vê obrigado a estar lá fora, quem precisa voltar 

para a noite. Pela estrada a fora eles vão bem sozinhos:

“Um casal de idosos de Flores, Aldo e Rosita Peyró, adotou um ofício  

curioso no qual eram únicos, despertando a curiosidade dos poucos que  

sabiam disso: faziam entregas noturnas em domicílio para uma pizzaria  

do bairro. Não que eles fossem os únicos a fazê-lo, como ficava patente  

pelo exército de rapazes de moto que ia e vinha pelas ruas de Flores e  

por  toda  Buenos  Aires  desde  o  pôr-do-sol,  como  camundongos  no  

labirinto de um laboratório. Mas não havia nenhum outro casal de meia-

idade (nem jovem) que fizesse isso a pé, e do seu próprio jeito” (AIRA, 

2004, 6)



Tendo a crise como pano de fundo, Noites de Flores é também um tratado sobre 

a negociação da cidade, ainda que violenta, ainda que inóspita, que obriga às pessoas a 

voltarem para as ruas. A Buenos Aires de Aira é uma Buenos Aires que não consegue 

suportar a ideia de ficar desabitada, ainda que sua noite seja revestida por personagens à 

margem da cidadania. O romance de Aira não foi único a pensar a capital em meio à 

crise da virada do século. O best-seller As viúvas das quintas-feiras (2005), de Claudia 

Piñeiro, procurou entender como Buenos Aires lidava com os tempos difíceis, a partir 

de outra zona de conflito (uma outra  orilla, se pensarmos na perspectiva de Sarlo): a 

decadência galopante dos moradores dos chamados "countries", condomínios fechados 

familiares onde as pessoas têm casas com piscina, quadras de tênis, campos de golfe e 

outras  diversões,  com  direito  a  grades  de  proteção  contra  a  periferia  ainda  mais 

empobrecida da metrópole. 

Assim como o de Aira, o livro de Claudia é uma obra noir que discute a crise na 

sociedade civil, já democrática, após anos de ditadura. Esse estado de democracia, ainda 

que  turbulento,  possibilita  que  os  escritores  negociem  Buenos  Aires,  que  eles 

redesenhem sua geografia e seus modos de convivência e seus romances. A posse das 

ruas  parece  ser  um valor  da democracia  ou um valor  de luta  por  liberdades.  A rua 

implica em resistência.

Em Estrela distante a ditadura de Pinochet faz com que Roberto Bolaño apague 

qualquer referência às ruas de Santiago. Há poucas cenas externas, nada de avenidas ou 

praças. Trata-se de um livro que se desenrola em ambientes internos: oficinas literárias, 

apartamentos,  lugares  onde  as  personagens  podem ser  tanto  conspiradores  contra  o 

regime quanto “posseiros” da nova situação ditatorial. A fixação por esses ambientes 

internos é tamanha que o narrador passa quase cinco páginas, entre o fascínio e o pavor,  

“aprisionado” na descrição da moradia do suposto  serial killer, o escritor Ruiz-Tagle, 

que vivia sozinho em um apartamento próximo do centro, com quatro quartos com as 

cortinas permanentemente fechadas. 

O alter ego do autor, Arturo Belano, afirma que nunca visitara o apartamento de 

Ruiz-Tagle,  que  as  informações  (detalhistas)  que  repassa  para  o  leitor  são  fruto  do 

espanto de dois dos seus amigos, Bibiano e Gorda Posadas. Mas um espanto que só foi 

contado para Belano muitos anos depois da visita. Ou seja: a descrição foi erguida pelos 

“empréstimos” que o tempo confere a qualquer relato memorialístico:



“O  que  Bibiano  me  contou  sobre  a  casa  de  Ruiz-Tagle?  Falou  

principalmente  de  seu  despojamento;  teve  a  sensação  de  que  a  casa  

estava preparada. Esteve ali sozinho uma única vez. Passava por perto e  

decidiu (Bibiano é assim mesmo) convidar Ruiz-Tagle para ir ao cinema.  

(....)  Na  carta  em  que  me  contou  essas  coisas  (escrita  muitos  anos  

depois), Bibiano dizia que tinha se sentido como Mia Farrow em O bebê 

de Rosemary,  quando vai  pela primeira vez, com John Cassavettes, à  

casa  dos  seus  vizinhos.  Faltava  alguma  coisa.  Na  casa  do  filme  de  

Polanski, o que faltava eram os quadros, preventivamente retirados para  

não assustar Mia e Cassavettes. Na casa de Ruiz-Tagle, o que faltava era  

alguma coisa inominável  (ou que Bibiano,  anos depois e já ciente da  

história  ou  de  boa  parte  da  história,  considerou  inominável  porém  

presente, tangível), como se o anfitrião tivesse amputado pedaços de sua  

moradia” (BOLAÑO, 2008, 15) 

A descrição  que  Bolaño  faz  do  apartamento  de  Ruiz-Tagle,  fechado  em  si 

mesmo,  sem  janelas,  lembra  a  descrição  que  o  autor  promove  do  apartamento  do 

precursor beat, William Boroughs, quando do seu retorno para os Estados Unidos em 

meados dos anos 1970, após uma temporada na Europa. No seu livro  Bolaño infra, a 

jornalista chilena Montserrat Madariago Caro (2010) cita uma entrevista de Bolaño em 

que ele diz que Borroughs morava em algo parecido com um bunker, sem janela. E que 

ele simbolizaria o seu paradigma de autor, que mudaria de cenários, sem mudar a si 

mesmo. Bolaño saiu do Chile para o México e para a Europa, construindo uma obra que 

pertence a uma visível árvore genealógica; enquanto Ruiz-Tagle permanece na mesma 

Santiago, mas para isso precisa mudar de personalidade e, possivelmente, se transformar 

em Carlos Wieder.

Em outro momento de  Estrela distante, Carlos Wieder, realiza uma exposição 

para apresentar ao público o que ele chama de “nova arte chilena”. Na verdade, uma 

série  de fotos mostrando mulheres assassinadas  ou violentadas.  O cenário das fotos 

quase não variava de uma para outra,  deduzindo-se,  daí,  que todas  foram feitas  no 

mesmo  lugar.  As  mulheres  pareciam,  nos  relata  Belano,  manequins  sem membros, 

destroçados. 



A mostra não é realizada numa galeria, mas num quarto, em que os convidados 

só poderiam entrar um por um. A razão? A arte chilena não admitiria aglomerações. 

Reuniões e descampados não são “bem-vindos” em anos de chumbo. 

Em Noturno do Chile, o narrador, ao destacar a casa onde aconteciam tanto os 

encontros artísticos entre os escritores como a tortura, fala das avenidas abandonadas de 

Santiago. Das ruas esvaziadas pelo medo do toque de recolher. Bolaño parece ter criado 

uma obra também atenta ao aviso desse toque. 

É  justamente  na  procura  de  encontrar  a  forma  adequada  de  narrar  tanto  a 

clausura quanto a negociação de uma cidade turbulenta,  que os romances de Aira e 

Bolaño se encontram: ambos tiveram que “ampliar” o real, olhar para ele através de 

uma lupa de aumento, para serem mais fieis aos fatos e às sensações, como estratégias 

de salvação/compreensão em tempos sombrios. 

2.6  –  Como  se  narra  o  real?  O  problema  de  Aira  e  Bolaño  e  a 

solução de Kafka

“Diante da lei está um porteiro” – Franz Kafka

Num artigo  sobre  o  realismo  em Franz  Kafka,  o  crítico,  escritor  e  tradutor 

Modesto Carone (2009) contou a história da visita do autor tcheco a uma exposição de 

obras de Picasso, numa galeria em Praga. Tratava-se de uma série de naturezas-mortas 

cubistas e alguns quadros pós-cubistas. Estava acompanhado, na ocasião, pelo jovem 

Gustav  Janouch,  escritor  de  quem  fora  mentor  na  adolescência.  Janouch  deixou 

registrada a impressão kafkiana sobre o trabalho de Picasso: “Esse pintor registra as 

deformidades que ainda não penetraram em nossa consciência”. Com uma pontaria de 

mestre, Kafka continuou a soltar suas impressões destacando que “a arte é um espelho 

que adianta, como um relógio”.



Kafka reconheceu nos quadros do mestre espanhol algo que já fazia parte da sua 

literatura: a ideia de que a arte reflete as deformidades, e não apenas as formas. É nessa 

percepção  que  estaria  a  chave  do  seu  realismo,  um  realismo  tão  controverso  e 

enigmático,  sobretudo quando pensamos em  A metamorfose,  talvez uma das novelas 

mais  discutidas  e  parodiadas  do  século  passado.  O  homem  que  se  transforma 

naturalmente/consequentemente  num monstruoso  inseto,  após  uma  noite  de  sonhos 

intranquilos, é um enredo conhecido até por quem nunca nem chegou perto de uma das 

obras do escritor. 

Carone destaca que o realismo kafkiano é problemático “uma vez que colide 

com a expectativa do leitor sobre o que é o realismo – mimese ou imitação da realidade, 

para simplificar as coisas” (CARONE, 2009, 38).

 O tradutor lembra ainda o clássico ensaio de Walter Benjamin (1985), publicado 

pelos 10 anos da morte do escritor tcheco, que numa passagem resume bem a nossa 

perplexidade diante do homem transformado em inseto ou de K. sendo abordado por 

oficiais  de  justiça  no  seu  quarto  nas  primeiras  horas  da  manhã:  segundo  o  olhar 

benjaminiano, no trabalho de Kafka, as deformações seriam precisas. A constatação do 

teórico  alemão  não  desmente  o  relatado  senso  estético  avançado  diante  de  uma 

exposição de Picasso. Kafka – para dizermos o mínimo – sabia o que estava vendo e 

fazendo.

Em seu ensaio, Benjamin compreende que o realismo, o tão polêmico realismo 

kafkiano, vem da ideia de que o mundo de Kafka é um teatro do mundo. Para Kafka, o 

homem  está  desde  o  início  no  palco.  Mas  é  impossível  prever  os  critérios  que 

presidiram essa contratação. A partir disso podemos imaginar/visualizar como funciona 

a maquinaria dos seus textos. Sua ilogicidade está só na aparência, porque no âmago 

tudo se desenrola com a precisão infalível de uma equação matemática. O caos está na 

forma de apresentação do problema, não na essência dele. Há caos na pele do homem 

que foi  transformado em inseto,  caos  nas  andanças  do homem inocente (inocente?) 

transformado em réu, caos no agrimensor que não consegue entrar no Castelo, por mais 

que  dê  voltas  e  mais  voltas.  Em Kafka,  há  caos  na  superfície,  nunca  no  fundo.  A 

demência pode ser falsa, porque não ficaram esclarecidos os termos do contrato. Assim 

é a realidade kafkiana. Uma realidade em que só um número limitado de elementos é 

nomeado, em que o sentido está, muitas vezes, na força de uma só letra. O imperioso K. 

“Na época em que Kafka escrevia, o mundo havia se tornado uma floresta primeva, 



sobrecarregada de sons desconhecidos e aparições. Tudo tinha potência demais. Por isso 

era preciso limitar-se ao mais próximo, circunscrever a área do inominável. Então fluiria 

para  ali  toda  a  potência,  de  outro  modo  difusa.  E  naquilo  que  se  nomeia  –  uma 

estalagem, um trâmite, um escritório, um quarto – se condensaria uma energia inaudita” 

(CALASSO, 2002, 10).

Num conto sobre a obra do escritor, Lygia Fagundes Telles também procurou 

compreender os trâmites da falsa ilogicidade dessa obra: “Como a loucura é que vestia a 

lucidez, forçosamente os meios tinham que ser esdrúxulos, mas sob a falsa máscara do 

louco. A marcha dos acontecimentos se desenrolava dentro de uma lógica implacável, 

burocrática  na  sua  fatalidade  semelhante  à  marcha  de  um processo  percorrendo  os 

canais competentes” (TELLES, 90, 2010).

Benjamin prossegue em sua análise destacando que o mundo kafkiano é mais 

jovem que o mundo dos mitos. Nele, as sereias não cantam; silenciam. Kafka também 

seria contrário ao universo das fábulas, que convertem homens em animais em busca de 

alguma lição, alguma moralidade antes do ponto final. Poderíamos ler durante muito 

tempo as histórias de animais de Kafka, sem percebermos que elas não tratam de seres 

humanos,  porque o mundo dos  homens já  está  bem longe.  Animais são animais.  O 

escritor priva os gestos humanos dos seus esteios tradicionais e os transforma em temas 

de reflexões intermináveis. 

“O homem de hoje vive em seu corpo como K. ao pé do castelo: ele  

desliza fora dele e lhe é hostil. Pode ocorrer que o homem acorde um dia  

e verifique que se transformou num inseto. O país do exílio – o seu exílio  

– apoderou-se dele. É o ar dessa aldeia que sopra o mundo de Kafka, e é  

por isso que ele nunca cedeu à tentação de fundar uma religião. É nesse  

vilarejo que estão o chiqueiro de onde saem os cavalos para o médico de  

aldeia, o sufocante quarto dos fundos onde Klamm está sentado diante  

de um copo de cerveja, com o charuto na boca, e o portão no qual não se  

pode bater sem desafiar a morte” (BENJAMIN, 1985, 152)

Podemos não pensar em fábulas em relação a Kafka, mas talvez em parábolas, 

ainda que, como aponta Carone, todas as tentativas de aproximar a leitura da sua obra a 

algum sentido religioso, no sentido estrito, tenham se mostrado inúteis. Parábolas, sim, 



porque invocam o sentido de ordem de um mundo em crise com o espírito moderno, no 

período entre as duas Grandes Guerras. Não trazem ensinamentos, mas ordenações. E, 

como boas “parábolas”, são instrumentos que instauram dúvidas, questionamentos e que 

colocam o leitor numa encruzilhada. Trazem uma charada, um enigma (para usarmos 

uma  expressão  “detetivesca”)  em  sua  essência.  Assim,  os  textos  kafkianos  seriam 

“impuros”,  construídos  a  partir  de  uma  fusão  de  gêneros  e  de  uma  subversão  da 

tradição. São narrativas que formalizam hipóteses filosóficas, encenando uma pergunta 

que  não  se  formula  abertamente  na  trama.  Elas  jamais  se  apoderam  da  voz  dos 

personagens: eles aceitam o trâmite. Kafka trabalha com os paradoxos, os escândalos 

lógicos de uma época e seus dilemas. 

No seu prólogo para a edição argentina de 1938 de A metamorfose, Jorge Luis 

Borges  (2010) se  fixou em dois  pontos  do trabalho do escritor,  a  subordinação e  a 

eternidade, e não se referiu à fusão de gêneros em Kafka, ainda que essa seja a marca da 

sua  literatura,  ainda  que  essa  seja  a  marca  da  literatura  hispano-americana.  Borges 

reorganizou nossas ideias do que seriam um conto e um ensaio, ou seja, do que seria a 

própria noção de ficção. A partir disso compreendemos o porquê dele ter lançado um 

livro justamente com o título  Ficções,  como se essa expressão por  si  só encerrasse 

qualquer  necessidade  de  maiores  reelaborações  críticas,  explicitando  a  condição  de 

artifício verbal das suas histórias.  Mais uma das falácias de Borges,  dos seus falsos 

reflexos. A força do título Ficções não reside na suposta veracidade do conteúdo que as 

histórias  relatam,  mas  na  forma  em que  estão  construídas.  Esse  é  um dos  grandes 

méritos do livro. Para Borges, a ideia de ficção é a conjectura de que tudo já foi escrito,  

que há um livro-maior que abarcaria todos os dramas humanos. Tudo o que veio depois 

é apenas um comentário dessa obra máxima. Ou seja: escrever é similar que tudo já foi 

dito e propor um resumo, um comentário. 

 Assim como Kafka, o escritor argentino também não dilata o relato destacando a 

psicologia dos seus personagens. Descreve apenas o que é pertinente à história. Armado 

do  espanto  dos  enigmas  kafkianos  e  devorando-os  criticamente,  Borges  reelaborou 

ainda a perspectiva do que seria uma história de mistério e seguiu sua trilha de escrever 

tramas  com  heróis  idênticos.  Sabemos  “quem”  vamos  encontrar  ao  lermos  Kafka, 

Borges e o próprio Roberto Bolaño. Podemos, inclusive, chegar à equação de que um 

texto de Bolaño é um texto com Bolaño. Perspectiva que nos inquieta,  que nos faz 



buscar referências biográficas para além do texto, quando todos (autor e personagens) já 

estariam inseridos no texto, “trancafiados” neles. 

É a inquietante perspectiva borgeana (2007) que o mapa já está incluído no mapa 

e a s1001 noites no livro das Mil e uma noites. E mesmo o personagem Quixote dentro 

dos livros que o perturbam e o Hamlet como espectador da sua própria tragédia.  “Creio 

ter dado com a causa (dessa inquietação): tais inversões sugerem que, se os personagens 

de uma ficção podem ser leitores ou espectadores, nós, seus leitores ou espectadores, 

podemos ser fictícios. Em 1833, Carlyle observou que a história universal é um infinito 

livro sagrado que todos os homens escrevem e leem e procuram entender, e no qual 

também eles são escritos” (BORGES, 65, 2007).  O escritor argentino dá ainda como 

exemplo da sua perspectiva a construção das  Mil e uma noites,  realizada por copistas 

que precisavam a todo custo terminar a obra e acabaram se vendo obrigados a todo tipo 

de interpolação. Para ele, nenhuma história contida nessa obra seria mais perturbadora 

quanto a que dá conta da noite de número 602. Nessa noite, o rei ouve da boca da rainha 

sua  própria  história.  Ouve  o  começo  da  história,  que  abrange  todas  as  demais,  e 

também- de forma monstruosa – a si mesma. Sente-se dentro de um labirinto infinito. 

Inserido  dentro  dos  seus  livros,  personagem  onipresente  das  suas  criações, 

Bolaño dá razão à perspectiva de Borges de que ele próprio é um personagem ficcional, 

assim precisa estar “presente” em todas as tramas que escreve.

É munido da percepção kafkiana que iremos compreender a falsa ilogicidade e o 

realismo (visceral?) que percorrem as tramas de Bolaño e César Aira. O escritor chileno 

fez de um mundo de traumas e de lembranças assombradas um universo claustrofóbico, 

onde não se pode ir muito longe porque o medo imobiliza, a memória confunde. Há 

sempre  a  possibilidade  do  toque  de  recolher  soar  outra  vez.  Em Aira,  uma  cidade 

apavorada se converte na noite dela própria e, estranhamente, um casal de pedestres de 

idade avançada é o único capaz de percorrer as ruas com algo próximo daquilo que 

entendemos por segurança. A imobilidade e a subversão da (aparente) ordem natural das 

coisas são trâmites kafkianos por excelência.

Escritor de produção das mais regulares e diversas (que inclui até um dicionário 

dos  escritores  latino-americanos,  o  Diccionario  de  Autores Latinoamericanos,  em 

2001), Aira (2011) escreveu um artigo problematizando justamente nossa percepção do 



realismo. Para dar conta do seu objeto, seu exemplo foi justamente a história de Aladim 

e a lâmpada maravilhosa.   Vivendo numa situação de  penúria  com a mãe,  Aladim 

encontra uma lendária lâmpada onde mora um gênio capaz de realizar todo e qualquer 

desejo.

 No lugar de pedir uma quantia em dinheiro, que reverteria de vez a sua situação 

família,  ele  vai  desperdiçando  todos  os  pedidos  com  provisões  de  comida  que, 

obviamente, logo acabam. Lemos a clássica história com uma perplexidade diante da 

opção do personagem, pontua Aira. Queremos gritar para que ele faça um pedido que, 

de fato, reverta a sua situação. Suas repetidas decisões erradas nos angustiam. Mas por 

que fazemos isso? Por que nos sentimos assim? Simplesmente porque é difícil lermos a 

trama  totalmente  distanciados  da  atual  condição  capitalista,  quando  tudo  pode  ser 

resolvido com a moeda. 

É difícil  para  nós,  leitores,  nos  afastarmos  dos  limites  da  realidade  que  nos 

cerceia. Como aceitar sem assombro a naturalidade da condenação kafkiana? “Quando 

certa manhã Gregor Samsa acordou de sonhos intranquilos, encontrou-se em sua cama 

metamorfoseado num inseto monstruoso” (KAFKA, 2011, 228).   Mas Aira avisa que a 

realidade está sempre ameaçada pela irrealidade, que pode romper a qualquer minuto. 

“La incredulidad, entendida con la desconfianza y la crítica, es la virtud  

sin la qual seríamos arrolados por la realidad. Es un elemento clave de  

la supervivencia en sociedad y aun fuera de ella. La expresión tan común  

‘No  lo puedo creer’ indica que la credulidad y hasta la creencia exigen  

un  esfuerzo, no son lo natural y dado.  Lo que no podemos creer es lo  

que nos dicen, necesitamos verlo y ni siquiera así. La lengua es así, una  

vez que se dice una sola mentira, ya no se puede crer nunca  más. Es el  

problema de la comunicación lingüística,  de hecho todo en la lengua  

remite  a  la  creencia,  a  una  suspención  de  la  desconfianza  (AIRA, 

http://www.revistadossier.cl/detalle.php?id=218,  acessado em 10 

de dezembro de 2011)

O que poderia haver em comum entre o um evasivo e discreto poeta Alberto 

Ruiz-Tagle, frequentador de oficinas literárias no início dos anos 1970, e o aventureiro 

aviador  Carlos  Wieder,  que  logo  após  o  11  de  Setembro  Chileno  passa  a  escrever 

http://www.revistadossier.cl/detalle.php?id=218


versículos bíblicos e mensagens cifradas no céu de Santiago? Essa parece ser a premissa 

inicial de Estrela distante, com as personagens fazendo conexões, das mais inusitadas, 

das  mais  irreais,  para  unir  esses  dois  homens,  transformá-los  num só,  encontrando 

talvez alguma forma de compreender os dias posteriores ao golpe de Pinochet, onde a 

realidade havia virado pelo avesso.

 Mas Bolaño, ao longo da narrativa, vai transformando esse mote numa espécie 

de ode ao desaparecimento. Vai nos fazendo entender como o ato de alguém sumir, 

evaporar, deixar uma cratera  no lugar que antes ocupara, é irreal, justamente, por ser 

tão possível, um paradoxo explicitamente literário (voltamos outra vez a esse paradoxo). 

A função  do  narrador  parece  ser,  justamente,  explicitar  como  o  sumiço  de  Ruiz-

Tagle/Wieder instaura em todos que conviveram com os dois, ou ao menos ouviram 

falar  deles,  um  “processo  de  criação”.  É  preciso  justificar  a  ausência.  Mas  como 

justifica-la de forma objetiva, sem em momento algum romper para o absurdo de certas 

conjecturas? 

 Para encontrar algo próximo a uma resposta, o narrador nos confronta com sua 

premissa kafkiana de “como seguir alguém que não se mexe?” (e poderíamos também 

reverter a questão para “por que seguir alguém que não se mexe?). A resposta parece 

ser: fazer da vida literatura, viver um realismo visceral. 

As primeiras passagens do romance que dão conta do sumiço de Carlos Wieder 

ressaltam como Bolaño fez de Estrela distante uma espécie de poema em prosa sobre o 

ato  de  desaparecer,  o  ato  de  compreender  a  ausência  em  tempos  sombrios, 

transformando seu personagem num arquétipo de todos aqueles que desapareceram. De 

certa forma, o que Gabriel  García Márquez realizou ao verter todos os ditadores da 

América Latina num só em O outono do patriarca. 

Arturo  Belaño  pensa  em Wieder  como um condenado noturno ou como um 

flâneur  fantasmagórico  a  percorrer  o  então  Chile  de  Pinochet.  Seria  possível  até 

imaginá-lo transformado num inseto monstruoso,  tamanha são as  teorias  para o seu 

paradeiro. Essa constante movimentação entre onipresença e ausência, e de como isso 

faz parte da essência da literatura (ou seja: instaura um processo que ajuda a dilatar 

nossas incertezas),  seria retrabalhada em  2666 e  Detetives  selvagens,  os livros mais 

populares  do  autor.  Mas  em  Estrela  distante  podemos  observar  a  gênese  da 

problematização: 

“Dessa noite em diante as notícias sobre Carlos Wieder são confusas,  

contraditórias, sua figura aparece e desaparece na antologia móvel da  



literatura chilena envolta por uma névoa, especula-se a respeito de sua  

expulsão da Força Aérea decidida em um julgamento noturno e secreto  

ao qual ele teria comparecido com o uniforme oficial, embora seus fãs  

incondicionais preferissem imaginá-lo com um capote preto de cossaco,  

de monóculo e fumando com uma longa piteira de marfim. As mentes  

mais  desvairadas  da  sua  geração  o  veem  vagando  por  Santiago,  

Valparaíso  e  Concepción  exercendo  ofícios  os  mais  diversos  e  

participando  de  iniciativas  artísticas  esquisitas.  Muda  de  nome  e  o  

vincula a revistas literárias de vida efêmera em que publica propostas de  

happening que nunca realizará ou realizará secretamente”  (BOLAÑO, 

2008, 93).

Sem  as  possibilidades  de  lacunas  fantasiosas  que  um  “toque  de  recolher” 

consegue imprimir numa narrativa, Aira toma uma decisão bastante curiosa para contar 

a história desse casal de meia-idade que precisa sobreviver em meio à crise econômica e 

social que da Argentina: decide apagar a luz de Buenos Aires, ou melhor do bairro de 

Flores, que concentra toda a narrativa. É durante o período noturno que se desenrola 

toda a história. Em determinado momento, o autor chega a frisar que “No dia seguinte,  

ou melhor dizendo, na noite seguinte, tudo havia voltado ao normal” (AIRA, 2006, 26). 

Com a  história  narrada  à  meia-luz,  o  autor  tem a  possibilidade  de  “naturalizar”  os 

assombros que vamos atravessando ao cruzarmos as ruas de Flores.

 À meia-luz, não enxergamos direito as ruas de Flores, nem a chegada dos tipos 

estranhos que as habitam ou mesmo avistamos com nitidez os protagonistas  Aldo e 

Rosita. Seriam os dois de fato quem se apresentam ser? Seriam mesmo um homem e 

uma mulher? Questões que vão sendo colocadas diante de nós de forma sorrateira. É 

como  se  enxergássemos  melhor  a  história  à  medida  que  nossos  próprios  olhos  se 

acostumam à “iluminação” concedida pelo autor. A noite é o artifício de Aira para nos 

resgatar dos limites do realismo.

Já  discutimos  anteriormente  a  percepção  de  Ricardo  Piglia  (2002)  de  que, 

atualmente, olharíamos o mundo pautados pelas demandas do gênero policial. A trama 

de  Noites de Flores se desenrola amparada justamente por uma investigação: um dos 

entregadores  de  pizza  é  raptado  por  sequestradores  que  exigem  uma  quantia 

inalcançável  para  a  família  do  refém,  sobretudo  em  tempos  de  crise  aguda  como 

aqueles.  Num jogo de  sadismo,  os  sequestradores  dão pistas  diárias  de como estão 



molestando o rapaz, através de cartas e telefonemas. Tudo isso recebendo forte atenção 

da mídia. O impacto do sequestro é tamanho, que até as notícias da crise perdem espaço 

no noticiário.

 É a partir do fascínio do país pelo crime que Aira vai amortecendo a escuridão e 

nos fazendo perceber que tudo estaria interligado de forma subterrânea: o impasse social 

e  econômico  da  Argentina,  o  risco  de  vida  dos  entregadores  delivery,  o  rapaz 

sequestrado, sua família, seus sequestradores, as longas caminhadas de Aldo e Rosita 

para fazerem as pizzas chegarem quentes à casa dos fregueses e até as freiras de um 

convento que adquiriram o hábito de pedir comida após a meia-noite. Todos os dramas, 

na verdade, se resumem num só, mas ninguém consegue enxergar direito, porque as 

luzes  continuam apagadas  para  as  personagens.  A noite  de  Aira  nos  faz  lembrar  o 

castelo que o agrimensor kafkiano nunca consegue entrar, por mais que dê voltas e mais 

voltas, por mais que tente; a diferença é que da noite parece ser impossível sair. Não há 

rota de fuga. Kafka está instaurado no centro da história.

Não entende Kafka quem não o toma ao pé da letra e percebe que é impossível 

entrar  no  castelo,  que  existe  um  processo  e  que,  sim,  após  uma  noite  de  sonhos 

intranquilos, alguém pode se converter num inseto. O mesmo ocorre com o universo 

erguido  por  Aira  em  Noites  de  Flores:  só  se  surpreende  com  o  livro,  quem  não 

compreende que as personagens só não enxergam o que está acontecendo, ali na frente 

delas, porque as luzes estão apagadas. Aira não engana o leitor, apenas ganha tempo 

para a revelação final.

A “transparência” de Aira é tamanha, que o romance ganha até um (in)suspeito 

ar  cômico.  A comicidade  se insere  quando entra  em cena  um investigador  policial, 

convocado  como sendo a  única  pessoa,  no  país  inteiro,  capaz  de  resgatar  o  garoto 

sequestrado. No entanto, esse personagem vive um momento  sui generis na sua vida 

particular.  Está  para  receber  como  hóspede  em sua  casa  um (supostamente)  ilustre 

escritor estrangeiro, o boliviano Ricardo Mamani González. 

Como dar  atenção ao  convidado,  com a  missão  de  investigar  um crime que 

estaria mobilizando o país nas mãos? Nesse convidado, Aira, assim como Bolaño, vira o 

olhar  inquisidor  para  a  figura  do  escritor,  que  se  coloca  como  alguém  acima  da 

sociedade:

“Na realidade, Ricardo não era um escritor, pelo menos não o era no  

sentido  tradicional.  A literatura  devia  ter  mudado  sensivelmente  seus  

paradigmas para que alguém como ele chegasse a ser reconhecido como  



a  figura  mais  proeminente  da  literatura  de  seu  país.  Tinha  se  

especializado  em  informática  e,  com  a  colaboração  de  uma  equipe  

linguística, inventou um sistema de identificação de textos que pretendia  

ser infalível.  Na realidade,  não era um assunto muito científico,  e os  

poucos folhetos publicados até o momento (no que consistia toda a obra  

de  Ricardo) não faziam mais  do que  anunciar,  em termos  vagamente  

apocalípticos, a explanação completa do sistema. Ficava tudo no campo  

da  fantasia  e  provavelmente  era  isso  que  o  colocava  no  campo  da  

literatura”. (AIRA, 2006, 137). 

Apesar de não ser um escritor em termos “convencionais”, como aponta Aira, é 

exatamente  a  “autoridade”  literária  que  faz  com  que  Ricardo  se  intrometa  na 

investigação do anfitrião e, por deduções nada convencionais, encontre os criminosos, 

ainda que não consiga salvar a vida da vítima. Mas isso não era o mais importante. O 

fundamental  não  era  salvar  vidas,  mas  sim  desatar  o  nó  que  desmascarariam  as 

verdadeiras identidades dos criminosos e das suas vítimas – enxergamos quem eram, de 

fato, aquelas freiras, Aldo e Rosita e vemos, pela primeira vez, o rosto dos entregadores 

de pizza, os verdadeiros donos das ruas numa Buenos Aires assustada. Ricardo ajuda a 

“acender” as luzes do Bairro de Flores e faz a atenção do país retornar aos protestos 

contra a crise.

Aira retoma em Noites de Flores o conceito do escritor como detetive. Alguém 

que investiga a sociedade olhando através dela, obrigatoriamente distante de qualquer 

instituição,  nos  fazendo perceber  as  coisas  de  forma diferente  (com a  luz  certa,  as 

formas e também as deformidades). Assim como nos livros de Bolaño, a descoberta da 

verdadeira identidade do criminoso, em Noites de Flores, não é uma promessa de que 

os crimes irão cessar ou de que a noite jamais volte a ser o fator dominante. Aira apenas 

nos acena a possibilidade de que existe alguma coisa interdita lá fora e que é preciso 

“acostumar” o olhar para enxergá-la.

 O parágrafo final do livro é um convite para esse olhar: “Naquela noite, houve 

uma reacomodação das estrelas no firmamento e se formou uma constelação nova, bem 

em cima de Flores, na qual muitos quiseram enxergar os itinerários das rotas de entrega 

das pizzas e a chamarem de constelação Delivery” (AIRA, 2006, 188).



3. Estrelas que se apagam ou pobre memoria la mía



3.1 – Como e por que desaparecer

“- O senhor lia o que escreviam a seu respeito?

-  Lia,  mas  já  esqueci”  –  Marcel  Duchamp,  em 

entrevista

“Não há metáfora alguma no que escrevo” – 

Bernardo Carvalho

Prólogo: Muitas foram as suposições em torno do poeta, e possível serial killer, Carlos  

Wieder, que desapareceu após o escândalo da sua primeira exposição de fotos. Alguns  

fãs saíram pelo mundo dispostos a encontra-lo e, se não a trazê-lo de volta ao Chile,  

pelo menos a tirar uma foto ao seu lado. Tudo em vão. As pistas de Wieder se perderam  

na África do Sul, na Alemanha, na Itália...  Depois de uma longa peregrinação, que  

alguns chamariam de viagem turística, de um, dois ou três meses, os jovens que saíram  

em sua busca voltaram derrotados ou sem dinheiro. A falta de notícias só gerou um  

mito cada vez maior em torno de Wieder, que, desaparecido, logicamente não poderia  

escrever  uma só linha (ao menos não oficialmente,  como era o esperado).  Era um  

escritor que ninguém sabia se permanecia no ofício, apesar de textos (a maioria que se  

confirmaria  apócrifa)  terem  sido  atribuídos  a  ele,  vez  por  outra.  Aparentemente,  

Wieder teria sido vitimado pela síndrome de Bartleby, que Enrique Vila-Matas descreve  

em seu  livro  Bartleby & Companhia,  publicado  em 2000.  Segundo  os  termos,  são  

membros  desse  clube  (Vila-Matas  nomeia  Bartleby  tanto  uma  doença  como  uma  

confraria, deixando a cargo do leitor a escolha do termo mais adequado), autores que  

deixaram de escrever ou que tentaram, mas nunca conseguiram criar uma só obra.  

Homens e mulheres detentores de romances e poesias ausentes, com tramas e ideias  

permanentemente  em branco.  “Hoje  chega a  ser  um mal  endêmico  das  literaturas  

contemporâneas essa pulsão negativa ou atração pelo nada que faz com que certos  

autores literários jamais cheguem, aparentemente, a sê-lo” (VILA-MATAS, 2004, 23).  

Apesar de ser um traço marcante dos dias que seguem, Vila-Matas destaca que viria de  

longe, de tempos imemoriáveis, essa gente paralisada ante as dimensões absolutas que  

implica toda criação. Wieder, onde quer que esteja, está em ótima companhia. Também  



foram vitimados pelo Bartleby nomes como Juan Rulfo, Robert Walser, Rimbaud e até  

uma das “criações” de André Gide, que teria construído uma personagem que percorre  

todo um romance com a intenção de escrever um livro que nunca escreve. Todos eles,  

homens célebres em não escrever uma linha que seja.

Apesar do impacto da obra ausente de Wieder, com o passar de alguns anos, o  

Chile esquece o seu nome.

                                                          *** 

Nenhuma rugosidade, nenhuma polêmica ou segunda impressão poderiam se 

aderir ao personagem que dá nome ao conto Bartleby, o escrivão, de Herman Meville; 

tudo nele era liso, reto e previsível. Bartlely passava o dia, talvez até mesmo a noite 

inteira,  na sua mesa de trabalho,  impávido,  indiferente ao mundo.  O que implicava 

também em ser indiferente ao sim e ao não, à imposição, quem sabe inútil, das escolhas. 

Sua resposta diante de qualquer exigência da profissão: a evasiva oração I would prefer  

not  to instaurava  reticências  na  imaginação do interlocutor.  Haveria  um alívio  se  o 

escrivão simplesmente não quisesse realizar a tarefa exigida, contudo ele ia além das 

expectativas e eliminava qualquer ato preferível e recusava o  “não-preferido”. Criava 

uma espécie de fórmula para se manter à parte.

Sua imobilidade  era tamanha,  que se prestava  à  observação atenta.  Observar 

Bartleby, durante o contínuo I would prefer not to,  era o movimento de seguir alguém 

que não se mexe. 

“Olhei-o com firmeza. O seu semblante mantinha-se tranquilo; os olhos,  

cinzentos  e  calmos.  Nenhuma ruga de  inquietação o  agitava.  Tivesse  

havido na sua atitude o mínimo de inquietação, cólera, de impaciência  

ou impertinência; por outras palavras, tivesse havido alguma coisa de  

ordinariamente humano nele, sem dúvida que eu logo o teria despedido  

sem  qualquer  contemplação.  Mas  tal  como  se  apresentava,  mais  

depressa eu poria porta fora o meu pálido busto em gesto o de Cícero.  

Fiquei a olhá-lo ainda um bocado, enquanto ele continuava a escrever, e  

depois voltei  a sentar-me na minha secretária.  Isto  é  muito estranho,  

pensei  para  mim.  O  que  seria  melhor  fazer?  Mas  o  trabalho  urgia.  



Entendi  encerrar  o  assunto  de  momento,  reservando-o  para quando 

tivesse tempo livre” (MELVILLE, 84, 2007)

Em seu famoso ensaio sobre Bartleby, o escrivão, Gilles Deleuze (1997) defende 

que o personagem não seria uma metáfora que designaria a condição do escritor, nem o 

símbolo de coisa alguma. Mas um texto violentamente cômico, e o cômico, segundo ele, 

é extremamente literal. Sua análise propõe a aproximação da narrativa de Melville com 

a prosa de nomes como Beckett, Dostoiévski e do próprio Kafka, autores que diriam 

literalmente  o  que  gostariam  de  dizer.  O  I  would  prefer  not  to arrasaria  qualquer 

possibilidade metafórica.

Como um personagem kafkiano,  Bartleby é  o “homem sem referências,  sem 

posses,  sem  propriedades,  sem  qualidades,  sem  particularidades  (...)  O  homem 

esmagado e mecanizado das grandes metrópoles” (DELEUZE, 86, 1997).

Apesar  da  negativa  de  Deleuze,  Enrique  Vila-Matas  encontrou  na  figura  de 

Bartleby  o  imaginário  perfeito  para  discutir  a  condição  do  escritor  no  mundo 

contemporâneo de tantas exigências midiáticas, onde escrever é publicar. Ou mesmo: 

onde publicar é mais importante do que escrever, estranho paradoxo que se apresenta de 

necessária  reflexão  na  narrativa  do  autor  catalão.  O escritor  contemporâneo  precisa 

deixar  público  o  que  está  produzindo,  de  outra  forma,  passará  a  impressão  de  ter 

abandonado a carreira de escritor. 

Alguns autores usados como exemplo por Vila-Matas em Bartleby e companhia 

não necessariamente deixaram ou não conseguem ou não querem mais escrever. Apenas 

permanecem “em silêncio”. Não sabemos o que exatamente eles estariam fazendo. Se 

escrevem, por que não publicam? Da mesma forma,  I would prefer not to não é uma 

negativa, mas uma possibilidade. Uma dúvida. 

Não sabemos o que impede Bartleby de realizar seu trabalho, ou mesmo se ele 

realizaria, se fosse obrigado a isso. Mas a indecisão da sua frase deixa o interlocutor 

paralisado. A cada repetição de  I would prefer not to, o nonsense da situação parece 

aumentar, como bem aponta Deleuze. A loucura é paralisante.

Tomemos  alguns  dos  exemplos  de  escritores  acometidos  pela  síndrome  de 

Bartleby,  segundo  Vila-Matas:  Juan  Rulfo,  J.D.  Salinger  e  Robert  Walser.  Os  dois 

primeiros nunca deixaram claro ter abandonado a escrita (no caso de Salinger, o que ele 

abandonou  foi  a  vida  pública  radicalmente);  e  Walser  apenas  deixou  de  publicar  e 



preferiu se dedicar a escrever narrativas cada vez menores, como se precisasse levar o 

texto a algo próximo do quase nada. 

Mas  o  escritor  que  não  publica  é  vítima  de  um  assombro  social.  É  o  que 

demonstra uma passagem do romance, que acompanha a pressão sofrida por Juan Rulfo 

ao longo de toda uma vida de silêncio, após o impacto de  Pedro Páramo, o romance 

paradigmático da literatura mexicana do século passado: 

“Sobre o mítico silêncio de Juan Rulfo, Monterroso, seu bom amigo no  

escritório de copistas mexicanos, escreveu uma fábula aguda, A raposa é  

mais sábia. Fala de uma raposa que escreveu dois livros de sucesso e  

deu-se, com razão, por satisfeita, e os anos passaram e ela não publicava  

outra coisa. As pessoas começaram a comentar e a perguntar-se o que  

acontecia  com  a  raposa  e,  quando  a  encontravam  em  coquetéis,  

aproximavam-se  para  dizer-lhe  que  tinha  de  publicar  mais.  E  muito  

amáveis, respondiam-lhe: por isso mesmo é que tem de publicar outro. A  

raposa não dizia, mas pensava que na verdade o que essa gente queria  

era  que  publicasse  um  livro  ruim.  Mas  como  raposa  não  fez  isso.” 

(VILA-MATAS, 2004, 16)

Na tese  defendida pelo escritor  espanhol  na trama,  a  negação,  a  renúncia,  o 

mutismo são sintomas das formas extremas sob as quais se apresenta uma espécie de 

mal-estar generalizado da cultura. O romance é construído no formato do diário de um 

homem  cujo  nome  nunca  é  revelado.  Há  20  anos,  ele  publicou  um  livro  sobre  a 

impossibilidade do amor (ou seja: escreveu sobre um trâmite que nunca se completa, 

uma prerrogativa kafkiana, talvez?). Após isso, decide abandonar a publicação dos seus 

textos de forma abrupta e definitiva.

 Mas continua escrevendo, ainda que apenas um diário íntimo, em que reflete 

sobre escritores de todas as partes do mundo que deixaram de escrever, ou ao menos de 

publicar,  associando-os  a  um clube  da  “literatura  do  Não”,  um grupo de  Bartlebys 

unidos pela pulsão do Não, pela vocação ao silêncio. Espécie de única possibilidade 

contemporânea de originalidade: “Disponho-me então a passear pelo labirinto do Não, 

pelas trilhas da mais perturbadora e atraente tendência das literaturas contemporâneas: 

tendência em que se encontra o único caminho que permanece aberto à autentica criação 

literária” (VILA-MATAS, 2004, 11)



Mas  o  personagem,  ao  formular  essa  confraria,  entra  num  impasse:  para 

descrever sua teoria, precisa escrever, precisa contrariar a prerrogativa que criara para si 

próprio, decisão que o incomoda diversas vezes. Quando demora muito descrevendo 

alguma  situação  específica  dos  seus  “confrades”,  quando  se  detém  numa  cena 

específica, tem a impressão de que comete algum tipo de traição. Ainda que carregue 

como uma espécie  de  condensação  da  sua  personalidade  a  máxima  de  Walser  que 

“escrever que não se pode escrever também é escrever”. Ainda que essa frase talvez seja 

do próprio Vila-Matas, num livro que pretende discorrer sobre a ficção, provavelmente, 

os pressupostos também sejam ficcionais. 

Esse narrador defende que o silêncio da escrita pode não ser uma renúncia, mas 

uma conquista ou mesmo a afirmação de uma personalidade. A importância de estar na 

ausência, porque a literatura é uma maldição. Pode ser uma maldição. A possibilidade 

de uma maldição.  “Já no fim de seus dias, Tolstói viu na literatura uma maldição e a 

transformou no mais obsessivo objeto de seu ódio. E então renunciou a escrever, porque 

disse que a  escrita  era  a  maior  responsável  por  sua derrota  moral”  (VILA-MATAS, 

2004, 187).

A síndrome de Bartleby é uma frequente nos personagens de Roberto Bolaño, 

que  vão desde  aspirantes  a  escritores,  que  jamais  conseguem formular  uma obra,  a 

escritores  que  prontamente  desaparecem.  É  curioso  o  fascínio  do  autor  por  esses 

personagens que abandonam a literatura, que implodem a obra em nome de um tipo 

específico de silêncio,  ou de um silêncio total,  de alguma coisa interdita,  quando o 

próprio  Bolaño  ficou  marcado  como  sendo  um  homem  fascinado  pela  escrita 

ininterrupta. 

Textos  que  dão conta  dos  seus  últimos  dias  falam de  um homem obcecado, 

escrevendo e escrevendo sem parar, lutando contra o tempo, desafiando o tempo. Mas 

não  para  se  salvar.  Parecia  ser  alguém  que  escrevia  para,  justamente,  sofrer  a 

experiência  de  escrever  –  como dançar  é  a  finalidade  da  dança,  como passear  é  a 

finalidade do passeio.  A dimensão da sua última obra, 2666, passa bem a ideia do seu 

compromisso com a escrita literária: mais de mil páginas, que, dizem os herdeiros do 

seu  legado,  ainda  poderia  ser  composta  por  esboços  para  outros  capítulos,  que  ele 

deixou  incompletos.  A sensação  é  de  que  as  mil  páginas  de 2666 denunciarem  a 

ausência de mil páginas.

No prefácio que escreveu para os fragmentos de histórias, que ficam num meio-

termo entre  o conto e  o romance,  que é Amberes,  o próprio autor  contemporizou a 



relação que a sua escrita travava  com o tempo. Os textos reunidos nessa obra datam do 

começo dos anos 1980 e seguem até às vésperas da sua publicação. É uma espécie de 

narrativa à parte, uma filial da sua literatura “oficial”, que aparece aqui diluída, sem 

uma preocupação maior com a organização esperada de um romance, ainda que sua 

produção já demonstrasse o fascínio por pulverizar  histórias.  É o caso de  Detetives  

selvagens, romance de mais de 600 páginas, que, subitamente, tem sua trama principal 

implodida  num  sem-fim  de  narrativas  paralelas,  levando  ao  extremo  as  histórias 

“laterais” que já marcavam Estrela distante, como é o caso da história de Lorenzo, o 

artista plástico homossexual e deficiente físico, que diretamente nada tinha a ver com a 

investigação proposta pelo romance. Aparentemente, Lorenzo é inserido na trama como 

uma forma de dizer que, naqueles dias seguintes ao 11 de Setembro, todos estavam 

envolvidos; como assim parecem estar “envolvidos” todos os personagens de todos os 

livros de Bolaño.

 Mas Detetives  selvagens  é,  de  fato,  radical  nesse  experimento  e  acabou 

rendendo ao  escritor  as  primeiras  comparações  com um dos  seus  autores  favoritos, 

Georges Perec, e o seu monumental A vida modo de usar, em que centenas de páginas se 

fragmentam em seis capítulos, projetando um  universo que é de todos e de ninguém ao 

mesmo  tempo.   Italo  Calvino  (1990)  aponta  que,  no  romance  de  Perec,  o  olhar 

enciclopédico do autor dá forma a um mundo que é igualmente feito com acumulações 

do  passado  e  com a  vertigem do vácuo  absoluto.  Uma perspectiva  que  muito  bem 

poderia ter sido aplicada a Bolaño.

Numa série de poemas datados de 1994, mais tarde reunidos no livro póstumo 

Tres, Bolaño faz uma espécie de antologia das suas principais leituras, a  partir do relato 

de uma série de sonhos, aparentemente, sem conexão direta entre si. As referências vão 

de Marquês de Sade a Baudelaire, passando justamente por Perec, que é visto como uma 

criança em busca de um abrigo que não existe mais. A idade de Perec é justamente o 

numeral que dá nome à obra. 

“57.  Soñe  que  Georges  Perec  tenía  tres  anos  y  llorava  

desconsoladamente.  Yo  intentaba  calmarlo.  Lo  tomaba  em brazos,  le  

compraba  golosinas,  libros  para  pintar.  Luego  nos  íbamos  al  Paseo  

Marítimo de Nueva York y mientras él jugaba em el tobogán yo me decía  

a mí mismo: no sirvo para nada, pero servir para cuidarte, nadie te hará  

daño, nadie intentará matarte. Después se ponía a llover y volvíamos  



tranquilamente  a  casa.  Pero  donde  estaba nuestra  casa? (BOLAÑO, 

2008, 93)

Assim como Bolaño, Perec percebe a história como um grande puzzle, em que as 

peças, ou personagens, vivem próximos, mas partidos ao meio, quase incomunicáveis, 

ainda que compartilhem o mesmo enredo, os mesmos ecos, os mesmos incidentes e 

acidentes.  “Os habitantes de um mesmo prédio vivem a apenas alguns centímetros uns 

dos  outros,  uma  simples  divisória  os  separa,  partilham os  mesmos  espaços  que  se 

repetem ao longo  dos  andares;  fazem os  mesmos  gestos  ao  mesmo tempo,  abrir  a 

torneira,  dar  a descarga,  acender  a  luz,  pôr a mesa,  algumas dezenas  de existências 

simultâneas que se repetem de andar em andar, de prédio em prédio e de rua em rua.” 

(PEREC, 2009, 16).

 Talvez a fragmentação absoluta constituísse, no futuro, a marca dos livros de 

Bolaño, se tempo ele tivesse tido para isso. A leitura de Amberes nos remete à ideia de 

Walter  Benjamin  (2006)  de  que  os  livros  acabados  pesariam  menos  do  que  os 

fragmentos  que  os  grandes  autores  passaram  a  vida  inteira  escrevendo.  Esses 

fragmentos constituiriam a “verdadeira” obra por trás da obra “oficial”. Mas não houve 

tempo para  prosseguir: 

“Escribí este libro para mí mismo, y ni de eso estoy muy seguro. Durante  

mucho tempo solo fueron páginas sueltas que releía y tal vez corregia  

convencido de que no tenía tiempo. Escribí este libro para los fantasmas,  

que  son  los  únicos  que  tienen  tempo  porque  están  fuero  del  tiempo.  

Después de la última relectura (ahora mismo) me doy cuenta de que no  

sólo el tempo importa, de que no sólo el tiempo es un motivo de terror.  

También el placer puede aterrorizar, también el valor puede aterrorizar.” 

(BOLAÑO, 2002, 9)

Há uma frase nesse trecho de Amberes que nos faz entrever o fascínio de Bolaño 

por  seus  autores  Bartleby.  Desaparecidos,  tornam-se  fantasmas,  personagens  que 

instigam a imaginação ao seu redor. E, como bons fantasmas, vivem fora do tempo, não 

dependem de limites: podem escrever ad infinitum.



 Fantasmas,  vivendo  num tempo fora  do  tempo,  podem ser  uma espécie  de 

adivinhos:  “gente” que vê coisas do futuro (o ano de 2666?) e  que pode nos  fazer 

entender o que vivemos em algum lugar do passado. Ou, ao menos, que nos ajudam a 

erguer melhores perguntas sobre o tempo vivido, que retorna como miragem, porque já 

inalcançável. É possível ir além: o fantasma que é gerado pelo desaparecimento é um 

pavor e uma marca de épocas que vivem sob um regime totalitário. O pavor da falta de 

sepultura e do anonimato do morto. Segundo a pesquisadora chilena Nelly Richard, a 

falta  de sepultura é a  imagem – descoberta  – do luto histórico que não termina de 

assimilar o sentido da perda e que mantém tal sentido em uma versão inacabada. Mas é 

também a condição metafórica de uma temporalidade não selada, ela aponta, inconclusa 

e,  portanto,  aberta  à  possibilidade  de  ser  reexplorada  em muitas  direções  por  uma 

memória cada vez mais ativa e desconforme.

 Essa memória desconforme é o “guia” de  Estrela distante,  demonstrando o 

quanto o 11 de Setembro não apenas destruiu, materialmente, a regularidade da ordem 

social e política que sustentava a tradição democrática no Chile, também foi um golpe 

de estado contra a “representação”.  Como representar a realidade a partir  de agora? 

Uma pergunta que parece rondar toda a obra de Bolaño.  

“Trauma, luto e melancolia (o golpe como trauma, o luto como perda do  

objeto e  a  melancolia como suspensão não resolvida do luto) são as  

figuras  que,  extraídas  do  repertório  freudiano,  emprestaram  sua  

tonalidade afetiva ao pensamento da pós-ditadura, como um pensamento  

marcado pela problematicidade de uma tensão, entre a perda do saber  

(da confiança no saber como fundamento seguro) e o saber da perda (a  

reivindicação crítica do rejeito, do resto, do vestígio, que expressam um  

‘depois de’, já irreconciliável com os anteriores modelos de finitude e  

totalização da verdade e do sentido).” (RICHARD, 2002, 109). 

 Um trecho em especial do conto Ramírez Hoffman, El infame, de La literatura  

nazi en América, que se desdobraria em Estrela distante, nos faz perceber o quanto o 

desaparecimento está ligado a um projeto artístico, na perspectiva do escritor chileno. 

No  momento  exato  que  o  personagem sai  de  cena,  deixando  apenas  um rastro  de 

conjecturas, Bolaño escreveu: 



“En  ciertos  círculos  chilenos  y  sudamericanos,  no  obstante,  su  paso  

relampagueante por la poesía se convierte en objeto de culto. Pero poco  

son  los  que  pueden  hacerse  una  idea  cabal  de  su  obra.  Finalmente  

abandona  Chile,  abandona  la  vida  pública,  desaparece,  aunque  su  

ausencia física (de hecho, siempre ha sido una figura ausente) no pone  

fin  a  las  especulaciones,  a  las  interpretaciones,  a  las  lecturas  

encontradas y apasionadas que su obra suscita. Su paso por la literatura  

deja un reguero de sangre y varias preguntas realizadas por un mudo.  

También deja una o dos respuestas silenciosas” (BOLAÑO, 2008, 209)

Hoffman, que depois seria convertido em Carlos Wieder em Estrela distante, não 

é o único a desaparecer no conto. Essa é a segunda, e última, vez que o nome Bolaño é 

usado como personagem. A primeira é na coleção de relatos de Amberes, em que Bolaño 

ainda não demonstrava “pudor” em usar seu nome, em nos provocar com seu nome. Em 

Ramírez Hoffman, El infame, de  La literatura nazi  a última vez que o nome Bolaño 

aparece é justamente na linha derradeira, em que o detetive contratado para encontrar o 

serial killer se despede com um pedido: “Cuídate, Bolaño, dijo finalmente e se marchó” 

(BOLAÑO, 2008, 219). Inclusive, o “verbete” relacionado a Hoffman é o único em que 

o personagem Bolaño aparece.

Estrela distante começa justamente com uma explicação: de que não será mais 

Bolaño (só Bolaño, nunca Roberto Bolaño) que contará a história, e sim Arturo Belano, 

o  alter  ego  que  assumirá,  explícita  e  implicitamente,  nesse  livro  e  nos  seus  textos 

seguintes.  Estrela distante parece ter sido escrito não apenas para desenvolver melhor 

certas passagens de um conto (como o prólogo do livro nos faz crer), mas para marcar a 

ruptura de um homem com seus alter egos. Um livro escrito para propor o exercício de 

uma despedida definitiva. A frase “Cuídate, Bolaño, dijo finalmente e se marchó”, a 

partir dessa perspectiva, parece ecoar em todo o restante do romance. Deliberando as 

decisões  para  seus  alter  egos,  Bolaño  pôde,  a  partir  desse  momento,  disfarçar  sua 

biografia, transgredi-la e revela-la. É um homem livre. Um autor livre. 

Num livro como La literatura nazi, cuja linguagem é voltada a mimetizar o texto 

impessoal das enciclopédias, o texto que relata a vida de Hoffman chama a atenção por 

seu  caráter  pessoal  (é  escrito  em  primeira  pessoa)  e  reflexivo.  Parece  uma  obra 

alienígena, quando comparada aos outros “verbetes” do livro. Há mais diferenças que 

podemos sublinhar.



Hoffman é o único personagem com características  Bartleby presente  em La 

literatura nazi en América, um “bestiário” de escritores que nos remete diretamente ao 

Jorge  Luis  Borges  de  A história  universal  da  infâmia (2001)  e  Ao  livro  dos  seres  

imaginários (2007),  obras  em que o escritor  argentino  cria  catalogações  falsas  para 

seres que ele descreve como tão reais, sobretudo ao nos fazer compreender a locução 

“seres imaginários”: “Ignoramos o sentido do dragão, como ignoramos o sentido do 

universo, mas em sua imagem existe alguma coisa que se coaduna com a imaginação 

dos homens, e assim o dragão surge em diferentes latitudes e idades” (BORGES, 2007, 

9). 

 É possível  fazer  um paralelismo entre  o livro de Bolaño e essa perspectiva 

borgeana:  Por  mais  que  La  literatura  nazi  en  América  seja  um  enciclopédia 

falsa/imaginária, existe algo pairando no livro que o aproxima de alguma coisa concreta, 

verdadeira. A necessidade de reescritura de uma de suas partes, evocando o “fantasma” 

de Pierre Menard, demonstra o quanto o escritor tinha a impressão de que estava se 

aproximando  de  um  território  memorialístico  minado,  que  precisava  ser  melhor 

explorado, cujas lacunas precisariam ficar mais expostas.



3.2 – O livro dos monstros (imaginários?)

“MI DIOS ES HAMBRE

MI DIOS ES CÁNCER

MI DIOS ES NIEVE

 MI DIOS ES VACÍO

MI DIOS ES NO

 MI DIOS ES HERIDA

MI DIOS ES DESENGAÑO

 MI DIOS ES GHETTO

MI DIOS ES CARROÑA 

MI DIOS ES PARAÍSO  

MI DIOS ES 

 MI AMOR DE DIOS” –  Poema do poeta chileno  

Raúl Zurita, “publicado” primeiro nos céus de Nova  

Iorque.

 Há um tom cômico regendo essa catalogação de escritores/seres imaginários, 

feita por Bolaño, que teriam algum tipo de ligação com o nazismo ou mesmo a questões 

próprias ao regime de ditaduras da América Latina nas últimas décadas (voltamos aqui à 

perspectiva de que o escritor, aparentemente, gostava de “fundir” dois holocaustos num 

só). É o caso do verbete sobre Luz Mendiluce Thompson, poeta nascida em Berlim, mas 

radicada em Buenos Aires. Sua vida inteira é marcada por comentários em torno de uma 

foto: quando criança, é fotografada no colo de Hitler, durante um ato público. Após uma 

desilusão amorosa, lança um livro em que parece procurar abrigo na memória infantil 

com o infame título Con Hitler fui feliz. A crítica foi, inclusive, positiva à sua proposta 

literária!

O tom cômico de  La literatura nazi en América  atravessa uma narrativa que 

deseja se infiltrar no tom seco e distante de uma enciclopédia, enquanto lança mão de 

passagens de uma poética quase clarividente. É o caso do verbete sobre o assassino e 

escritor Max Mirabalais, de Puerto Prince, que aponta o seguinte destino: “La muerte o 

encontro trabajando em la obra póstuma de sus heterónimos” (BOLAÑO, 2008, 144). 

Uma passagem que poderia ser aplicada à biografia do próprio Bolaño.



O livro é encerrado com uma bibliografia contendo falsas entrevistas, livros e 

revistas  que  teriam servido de  “base”  para  a  “pesquisa”  dos  verbetes,  com o título 

Epílogo para monstruos, solidificando a construção de uma obra que se funda em uma 

relação intrínseca com o universo literário, sempre com o olhar entre o inquisidor e o 

irônico.  Os títulos citados têm nomes impagáveis:  Antologia de los mejores chistes de  

Argentina,  Crimenes  sin  resolver  en  Ciudad-Fuerza,  Estamos  hasta  las  pelotas  e 

Refutación de Hegel, seguida de una breve refutación de Marx y Feuerbach, são alguns 

dos exemplos.

A  ironia  de  Bolaño  foi,  perigosamente,  amparada  em  personagens  reais, 

lançando acusações sobre o envolvimento de escritores com os regimes ditatoriais das 

décadas de 1960 e 1970, da América Latina (lembramos que é para os escritores que 

Bolaño volta o seu olhar inquisidor). É o caso do personagem brasileiro Amado Couto, 

mineiro de Juiz de Fora, que faleceu no final dos anos 1980 em Paris. Sua luta para 

conseguir  uma  publicação  era  grande,  mas  jamais  conseguia  que  as  editoras  o 

aceitassem, devido ao seu estilo vanguardista. Seu desejo maior era conseguir escrever 

um livro no estilo urbano e violento de Rubem Fonseca, nos anos 1970 considerado o 

principal escritor brasileiro. 

A citação a Fonseca gerou discussões na mídia brasileira de que Bolaño estaria 

se  referindo  aos  rumores  de  que  o  brasileiro  teria  participado,  ou  ao  menos 

acompanhado,  torturas  nos  anos  em que  trabalhou  como  comissário  de  polícia,  na 

década de 1950, e também sobre sua provável  ligação com os militares.  Houve até 

boatos  de que  o escritor  tentou fazer  com que sua então  editora,  a  Companhia  das 

Letras, a mesma de Bolaño, não lançasse  La literatura nazi no Brasil. O livro, até a 

conclusão dessa pesquisa, continuava sem tradução no País.

O personagem Amado faz elogio ao texto de Fonseca – desencarnado, ósseo -, 

mas com alguma ressalva à biografia do escritor: “Ése escribía bien aunque decían que 

era un hijo de puta, a él no le constaba (...) Así que leyó a Fonseca, leyó la herida hasta 

que ésta empezó como a supurar, y luego cayó enfermo y sus compañeros lo llevaron a 

un hospital y dicen que deliró: vio la gran novela policíaco-brasileña en un pabellón de 

hepatología, la vio con detalles, con trama” (BOLAÑO, 2008, 127). 

A imagem que temos de Rubem Fonseca não é tão distinta de um personagem 

típico  de  Bolaño:  um  ex-comissário  de  policia  que  se  torna  um dos  autores  mais 

influentes do país, ao mesmo tempo em que se nega a dar entrevistas ou a qualquer 

outro ato promocional para divulgar seus livros. Alguém que não frequenta os círculos 



literários e que aparece apenas de surpresa, de forma fugidia, como um fantasma, apesar 

de não ter chegado ao radicalismo de um Dalton Trevisan, que é mais que um fantasma; 

é um “vampiro”. Mais razões para aproximar Fonseca do universo bolaniano: trata-se de 

um escritor de produção intensa, que ergue uma obra trancafiada num universo restrito, 

que se renova a partir das mesmas questões, livro após livro. 

A referência a Fonseca no livro, apesar do “hijo de puta”, pode ser lida também 

como uma espécie  de homenagem, já que a  história  de Amado destaca a influência 

avassaladora que o escritor teve na literatura brasileira. Uma homenagem perigosa, por 

todo imaginário que a expressão “nazi” do título é capaz de abarcar. Mas a referência 

mais  delicada  do  livro  acabou  sendo,  justamente,  à  construção  do  personagem  de 

Hoffman/Wieder,  que  possivelmente  fora  inspirado no poeta  chileno Raúl  Zurita.  A 

fama de Hoffman/Wieder começa a surgir a partir de uma série de poemas aéreos, que 

ele realiza nos céus chilenos, escrevendo passagens da Bíblia em latim. Essa cena teria 

sido  inspirada  numa série  de  atos  artísticos  que  Zurita  realizara  nos  céus  de  Nova 

Iorque, em 1982, cujo registro fotográfico está presente no livro Anteparaíso, publicado 

em 1985. 

“Wieder encarna la maldad absoluta y sus versos evocan la ‘destruccion  

total’;  mientras  que  los  versos  de  Zurita,  a  pesar  de  su  intenso  

dramatismo,  muestran  con  frecuencia  cierta  esperanza  en  una  

posibilidad de salvación. Y es precisamente esta idea de la salvación lo  

que  lleva  a  Zurita  a  adoptar  esa  actitud  mesiánica  que  a  Bolaño le  

disgustaba en este poeta que, por lo demás, le parecía destacable. En la  

misma línea de lectura, cabe destacar que los versos de Wieder aluden a  

las desaparecidas, al igual que muchos versos de Zurita: la diferencia  

estriba en que Wieder es el asesino, mientras que Zurita es la víctima de  

la violencia. Wieder cumple las órdenes de los jefes militares, Zurita se  

opone a ellos y a todo lo que proclaman.” (BOLOGNESE, 263, 2010)

 Talvez o momento em  Estrela distante que deixa mais evidente a crítica de 

Bolaño ao ato vanguardista de Zurita em Nova Iorque, seja justamente após a primeira 

escrita aérea de Wieder, quando o narrador Arturo Belano se encontra preso (Belano faz 

questão de dizer que já não lembra mais a razão da sua prisão). A reação dos presos, e 

dos  chilenos  em  geral,  em  relação  à  performance  é  um  misto  de  indiferença  e 



incompreensão: “Durante alguns segundos, ninguém disse nada (...). Alguma coisa tinha 

acontecido, mas na verdade não tinha acontecido nada. Dois professores falavam de 

uma campanha publicitária da Igreja. De qual Igreja?, perguntei. De qual poderia ser, 

disseram, dando-me as costas. Não gostava deles. Depois disso os policiais acordaram e 

nos enfileiraram no pátio para a última contagem. No pátio das mulheres, outras vozes 

mandavam que se enfileirassem. Gostou?, perguntou-me Norberto. Dei de ombros, só 

sei que nunca esquecerei, eu disse” (BOLAÑO, 2009, 35).

O projeto artístico de Zurita recebeu forte aprovação positiva da crítica na época, 

inclusive por parte  de Ignacio Valente,  heterônimo de José Miguel Ibánez Langlois, 

então  principal  crítico  literário  chileno,  conhecido  por  suas  posições  conservadoras. 

Ignacio Valente foi ficcionalizado em Noturno do Chile, reaparecendo como Sebastián 

Urrutia Lacroix. Em Estrela distante, Ignacio reaparece como Ibacache, que após sua 

morte é publicado um livro com textos listando suas principais leituras. Entre nomes 

como Huidobro e Neruda, aparece o de Carlos Wieder. 

O narrador do romance destaca que, nos trechos em que escreve sobre Wieder, o 

estilo da prosa de Ibacache, afetado e sempre positivo, sofre uma transformação radical. 

A escrita se torna sóbria, retraída e, em determinado momento, o texto não dá conta de 

si próprio e “para”, como se fosse um organismo vivo, com vontade própria: “O trecho 

referente às leituras do ‘promissor poeta Carlos Wieder’ é interrompido subitamente, 

como  se  Ibacache  tivesse  se  dado  conta,  de  repente,  que  caminhava  no  vazio” 

(BOLAÑO, 2009, 103).

Zurita foi nome de ponta do Escena Avanzada, movimento artístico chileno, não-

oficial, que emergiu após o golpe. Essa cena caracterizou-se por ter levado ao extremo 

os questionamentos em torno das condições e limites da prática artística dentro de uma 

sociedade repressora. Além dos desenhos no céu nova-iorquino, o poeta realizou uma 

série de 80 intervenções no começo dos anos 1980, que incluiu ainda a ameaça de que 

iria cegar a si próprio com o uso de ácido. 

Segundo a pesquisadora chilena Nelly Richard, os nomes envolvidos na Escena 

Avanzada buscavam driblar os censores, lançando mão de performances e textos que 

traziam imagens codificadas, construções que giravam em torno de elipses. “As obras 

demonstravam o rigor operário dos cálculos, destinados a garantir a eficácia de suas 

réplicas contra-institucionais às proibições da censura e exibiam a super-rotação das 

dobras retóricas e das malícias do sentido nas quais se combinavam, de uma maneira ou 

de outra, perante a censura, suas poéticas de ambiguidade” (RICHARD, 2002, 18).



 Ao  parodiar  Zurita,  Bolaño  só  reforça  o  caráter  da  sua  obra  de  criticar  as 

instâncias do mundo literário. É como se o poeta-profeta se revelasse tão inútil quanto o 

poeta-oficial.  Há  um impasse  em relação  à  postura  que  o  escritor  deve  exercer  ou 

mesmo  se  ainda  é  possível  exercer  qualquer  tipo  de  postura.  Mais  que  isso:  La 

literatura nazi en América é uma provocação ao cânone literário latino-americano, que 

na perspectiva de Bolaño é formado por nomes viciados em manter uma relação com o 

poder e em repetir as mesmas ideias. É como se a literatura latino-americana, para o 

escritor, constituísse uma espécie de ditadura, um regime capaz de imobilizar todos os 

que não estejam de acordo com os seus estatutos. Zurita já revelou em entrevistas que 

nunca lera Estrela distante inteiro, mas parece ter respondido à provocação de Bolaño 

em seu livro Cuadernos de guerra (2009), que se refere  a um “hepático Bolaño”, que 

também decide escrever nos céus.

 Bolaño soube se livrar de maiores polêmicas em La literatura nazi en América 

pelo fato de ter organizado sua série de contos dentro de uma tradição literária que já 

está acostumada a falsas enciclopédias e a bestiários imaginários. Ao usar o formato da 

enciclopédia e se inserir nessa tradição, o autor lançou um paradoxal jogo em que a 

narrativa, ao mesmo tempo que não é sinônimo de invenção (uma enciclopédia ainda 

que falsa carrega o estigma de revelar um mundo, uma constatação que fazemos sob a 

sombra  de  Borges),  também  não  aspira  a  postular  uma  verdade  que  possa  ser 

comprovada para além dos limites do texto. É a percepção de que um fato falso pode ser 

essencialmente verdadeiro.

Bolano escreveu Estrela distante logo após ter encerrado La literatura nazi en  

América. Na passagem de um livro para o outro, ao “libertar” seus alter egos, o autor 

começou  a  demarcar  dois  momentos  distintos  no  seu  processo  de  construção  de 

personagens: primeiro foi Arturo Belano, aspirante a escritor que converte a literatura 

em um sistema político  em que precisa  desesperadamente  sobreviver,  e  não  apenas 

triunfar  (movimento  que  percebemos  ao  acompanhar  os  aspirantes  a  escritores  em 

Detetives selvagens); e depois  Benno von Archimboldi,  escritor alemão que pontua as 

inúmeras tramas de 2666.  Um homem que despreza o cânone literário, o mercado e a 

imprensa. Sua única questão é escrever por escrever. Para conseguir o feito, desaparece 

e se torna o derradeiro Bartleby da ficção bolaniana. Na maior parte, o livro é formado 

pela busca de críticos e leitores pelo seu paradeiro. Uma busca que se mostrará tão vã 

quanto aquelas que ocorrem em Detetives selvagens e Estrela distante. 



 Assim  como  Hoffman/Wieder,  Archimboldi  é  um protagonista  que  passa  a 

trama  inteira  praticamente  em  silêncio.  No  momento  em  que  esperamos  que  ele 

finalmente entre em ação para assumir a liderança da história, ela é interrompida. E, nos 

dois  casos,  sempre  com  alguém  indo  embora.  2666 termina  com  a  partida  de 

Archimboldi para o México; Estrela distante, com o personagem do detetive que vai em 

busca  de  Wieder  tomando  um  táxi  e  se  despedindo.  Como  fantasmas,  parecem 

“proibidos” de agir diretamente no destino dos outros personagens. Apenas as sombras 

que eles projetam na história importam.

Para o pesquisador chileno Sergio Marras, a literatura de Bolaño é um processo 

de evolução  arbitrária (para ele, essa evolução não é necessariamente “positiva”) em 

que  o  Bolaño  de  Amberes/La  literatura  nazi  en  América  se  transforma  em Arturo 

Belano, depois em B. e finalmente em Archimboldi, que assume a escrita como um 

exercício exclusivo e excludente.  “No ejercita la inteligencia crítica como una manera 

de resistir ao poder y al mal como lo habría hecho un intelectual de la época o el propio 

B, sino más bien se convierte en un ser imperturbable que no está dispuesto a negociar 

con un sistema que para él no existe” (MARRAS, 2011, 168).

3.3 – Sobre duplos, siameses e (falsos?) reflexos

“Toda  atenção,  toda  fixação  deliberada  de  nossa  

consciência,  comporta uma omissão deliberada do  

não interessante”- Jorge Luis Borges

“Soñe que nadie muere la víspera”- 

Roberto Bolaño

A partir do momento em que Carlos Wieder sai de cena em Estrela distante, inúmeras 

obras passam a ser atribuídas a ele. Algumas se apresentariam apócrifas com o passar do 



tempo; outras de impossível comprovação. Seus seguidores procuraram heterônimos e o 

vincularam  a  revistas  literárias  de  vida  efêmera  em  que,  possivelmente,  publicara 

propostas de  happenings que nunca realizara ou que, pior, realizara secretamente (ou 

seja: é a suposição de que algo “aconteceu”, parece estar regendo toda a trama. A eterna 

suposição de que alguma coisa aconteceu parece ser mais importante do que aquilo que 

de fato aconteceu). Uma das suas possíveis identidades é Octavio Pacheco, autor de 

uma peça de único ato, que é publicada numa revista de teatro. 

O narrador, Arturo Belano, é preciso em relação aos detalhes dessa proposta de 

encenação,  que  parece  carregar  pistas  preciosas  para  entendermos  a  estrutura  do 

romance:

 “A peça é radicalmente singular: acontece em um mundo de irmãos  

siameses  onde  sadismo  e  masoquismo  viram brincadeira  de  criança.  

Apenas a morte é  criminalizada nesse mundo, e é sobre ela – sobre o  

não ser,  sobre o nada,  sobre a vida depois  da vida – que os  irmãos  

discorrem ao longo da obra. Cada um se dedica a torturar seu siamês  

durante um tempo (ou um ciclo, como alerta o leitor), depois do qual o  

torturador se transforma em torturado e vice-versa” (BOLAÑO, 2008, 

93)

Segundo Belano, sua ação se passa em dois cenários: na casa dos siameses e no 

estacionamento de um supermercado onde eles  se  cruzam com outros siameses  que 

exibem uma gama variada de cicatrizes e queloides. A peça, ao contrário do que era de 

se esperar, não se encerra com a morte de um dos siameses, e sim com o início de um 

novo ciclo de dor. Esse texto acaba dizendo muito sobre a própria obra de Bolaño, que é 

formada por uma série de “duplos”, que vão e voltam de um livro para outro. Seus 

personagens  não  desaparecem  após  o  término  de  uma  história:  eles  retornam, 

ressuscitam, com o mesmo nome ou disfarçados de outros personagens.

 É  como  se  sua  obra  fosse  uma  reescritura  constante  dos  mesmos  temas  e 

personalidades. Uma obra formada pelo desejo feroz de abarcar tudo, de dizer tudo, 

porque algo sempre parece escapar. Essa coisa que escapa, o autor tentava apreender de 

um  livro  para  o  outro:  a  memória  como  uma  carcereira  ardilosa  que  subjuga  os 

personagens de  Estrela distante é retomada em  Noturno do Chile, seu último livro a 

tratar  diretamente  do  trauma  do  11  de  Setembro  Chileno;  os  personagens  que 



desaparecem e fazem desse ato uma espécie de  “aula de estética”, como iniciado com 

os supostos duplos Ruiz-Tagle/Wieder, retornam e acabam sendo o foco principal de 

Detetives selvagens e  2666. A caçada de Bolaño por essa coisa inapreensível parecia 

nunca ter fim, ainda que não conseguisse (e parecia saber disso) apreendê-la.

Estrela distante é um livro marcado pelo signo do duplo, de personagens que se 

transformam em outros ou que, ao menos, “renascem” em vida. Esse processo começa 

pela própria essência do livro – um conto que se converte em romance -, passa pelo 

narrador – Bolaño que se torna Arturo Belano -, pelo protagonista – Alberto Ruiz-Tagle 

possivelmente  se  torna  Carlos  Wieder  –  e  passa  até  pelas  três  tramas  que  correm 

paralelas à história principal, focando os destinos de Juan Stein, Lorenzo e Diego Soto.

 São três histórias de tentativa de reconstrução biográfica no exílio, num tempo-

espaço que resgataria os personagens das consequências do trauma político. O que não 

acontece.   É  como se  o  exílio  fosse  uma tentativa  vã  de  fugir  de  uma espécie  de 

maldição.  O próprio  narrador  faz  questão de destacar  que  o exílio  é  repleto de um 

folclore de tristes histórias. Os três fracassam na tentativa de fugir do trauma, a tragédia 

parece ser a marca de uma geração.  Apesar de distintos,  os personagens acabam se 

tornando um só.

 O diretor do curso de literatura onde a trama começa, Juan Stein, é um homem 

que carrega o orgulho de ter, ao menos, um antepassado importante: é sobrinho-neto de 

um general soviético que teria lutado contra o avanço do nazismo durante a Segunda 

Guerra. Após o golpe, desaparece e histórias a seu respeito começam a circular. Teria se 

transformado num guerrilheiro internacional numa versão; em outra, sido expulso do 

emprego e se mudado para uma pequena cidade do  interior, onde passou a fazer todo 

tipo de trabalho para conseguir sobreviver. Supostamente acaba morrendo de câncer. O 

amigo de Belano, Bibiano, chega a procurar seu antigo professor no cemitério onde 

estaria  enterrado.  Encontra  apenas  a  ausência  (signo  que  acaba  marcando  Estrela 

distante) ou o túmulo ausente, imagem recorrente em épocas de perseguição política: 

“Durante um dia inteiro, acompanhado de um dos encarregados a quem ofereceu uma 

boa gorjeta, procurou pelo túmulo daquele Juan Stein, alto, loiro, mas que nunca tinha 

saído do Chile, e, por mais que o tenha procurado, não o encontrou” (BOLAÑO, 2009, 

66). 

 Lorenzo, deficiente físico, pobre e homossexual, após uma tentativa de suicídio, 

se converte num “poeta secreto” e morre em decorrência de complicações do vírus da 

AIDS, em Paris, onde se refugia. E Diego Soto, poeta e rival de Stein, que abandona o 



Chile  para  viver  uma vida  estável  e  feliz  na  Europa,  acaba sendo assassinado num 

inusitado  confronto  contra  neonazistas,  na  madrugada  de  uma  estação  ferroviária 

(passagem que nos faz lembrar  da prerrogativa do conto  O olho Silva,  presente  em 

Putas assassinas,  de que,  da verdadeira  violência,  não se pode escapar,  pelo menos 

aqueles nascidos na América Latina da década de 1950, os que rondavam os vinte anos 

quando morreu Salvador Allende). “Soto era feliz. Acreditava ter escapado da maldição 

(ou  pelo  menos  nós  achávamos  isso  pois  Soto,  parece-me,  nunca  acreditou  em 

maldições)” (BOLAÑO, 2009, 70). 

A morte  trágica  de  Soto  ocorre  justamente  quando  recebe  um convite  para 

participar de um congresso de crítica literária hispano-americana, em Alicante. Ou seja, 

as palavras “literatura” e “hispano-americana” como “maldição” e prefixo de que não 

seria  possível  mais  escapar.  “O  Messias  não  vem  apenas  como  salvador;  ele  vem 

também como o vencedor do Anticristo. O dom de despertar no passado as centelhas da 

esperança é privilégio exclusivo do historiador convencido de que também os mortos 

não estarão em segurança se o inimigo vencer.  E esse inimigo não tem cessado de 

vencer” (BENJAMIN, 1985, 224).

 Todos esses personagens, apesar de destinos diferentes, acabam sendo cruzados 

entre si por suas tentativas de mudança e por um comum destino trágico. Belano faz 

questão de frisar a relação maior existente entre eles, ou ao menos a relação maior que 

ele imagina que os personagens guardam entre si: “Às vezes, quando penso em Stein e 

em Soto, não consigo deixar de pensar também em Lorenzo. Às vezes acho que Lorenzo 

foi melhor poeta de que Stein e Soto. Mas normalmente, quando penso neles, vejo-os 

juntos. Embora a única coisa que os una seja a circunstância de ter nascido no Chile” 

(BOLAÑO, 2009, 77).  Diante dessa passagem, podemos fazer algumas observações em 

relação a esses cruzamentos biográficos, de como eles “iluminam” a obra que Bolaño 

escreveria nos anos seguintes.

 Quando  pensamos  na  busca  por  Carlos  Wieder  em  Estrela  distante,  não 

podemos  deixar  de  relacioná-la  à  busca  pelos  escritores  desaparecidos  em  2666 e 

Detetives selvagens. Todos eles partem de algum fato literário (a leitura de um novo 

autor,  2666; uma oficina de criação literária,  Estrela distante; e um convite para fazer 

parte de um grupo de escritores, Detetives selvagens), ligada a alguma tragédia histórica 

ou ao menos à tragédia de um grupo particular de pessoas. Nos casos específicos de 

Estrela distante e Noturno do Chile, ambos debatem as heranças restantes das ditaduras 

nas últimas décadas. No campo literário, esses livros apontam o quanto, na América 



Hispânica, o período pós-ditatorial marcou/marca um reposicionamento da postura dos 

novos escritores em relação aos seus mestres e uma revisão em relação aos vínculos 

existentes entre literatura e política.

Compreendemos ainda, por essa passagem de Estrela distante, o funcionamento 

da  imaginação  do  narrador  da  obra,  que  é  articulada  a  partir  de  um procedimento 

analógico de condensação, de fundir um personagem com outro. Todos eles parecem ter 

o mesmo destino; todos os livros, a mesma angústia. São gêmeos, duplos, siameses e 

reflexos de si mesmos. Segundo Walter Benjamin, o homem percebe o mundo a partir 

de uma doutrina da semelhança, a que estaríamos todos submetidos. “O dom de ser 

semelhante,  do  qual  dispomos,  nada  mais  é  que  um  fraco  resíduo  da  violenta 

compulsão, a que estava sujeito o homem, de tornar-se semelhante e de agir segundo a 

lei da semelhança” (BENJAMIN, 1985, 113). 

A perspectiva da memória de Belano parece realçar essa característica de busca 

por semelhantes, ainda que a semelhança se mostre conjectura, porque não é possível 

confiar  na exatidão do narrador.  É compreensível:  o período de pós-ditadura é  uma 

época marcada pela tentativa, pela tentativa de recuperação da memória. É um espaço 

de revisão. É também o momento de buscar um ajuste de contas diante de tudo o que foi 

perdido.

 A pesquisadora chilena Maria Luisa Fischer escreveu um artigo sobre como a 

memória  é  trabalhada  em  Estrela  distante,  tentando  decifrar  o  funcionamento  da 

imaginação do narrador Belano e questionando a (suposta) capacidade das lembranças 

individuais em abarcar toda a problemática de um trauma histórico: 

“Sin embargo,  el  narrador ha volcado en el  papel  los hechos que le  

envenenan el aire mismo que respira, que habitan sus sueños en la noche  

y permean sus pensamientos durante el día. Al hacerlo, al escribir esta  

historia,  ha  ligado  el  hecho  traumático  a  una  serie  de  recuerdos  

asociativos, y acaso, sí lo haya interpretado en un sentido restringido: en  

el sentido de narrar el hecho desde una óptica insistentemente literaria,  

poética,  para  ser  más  precisa.  Ésa,  su  mirada,  funda  y  recrea  el  

territorio común que compartía con los  amigos y  el  enemigo de otro  

tiempo,  y  lo  vincula  con  la  actividad  recreadora  del  presente.  Una  

estrella  distante  que  se  mira  en  la  noche  es  un  buen  modelo  del  

funcionamiento alegórico de esta novela de estructura férrea y, en ella,  

de  la  memoria:  al  mirarla  recibimos  una  luz  del  pasado  que  sólo  



distinguimos  cuando  ya  la  fuente  de  emisión  ha  desaparecido”.  

(FISCHER, 2008, 159) 

Apesar  de Estrela  distante retomar  a  trama  do  conto  Ramírez  Hoffman,  el  

infame,  inclusive com  repetição de parágrafos inteiros,  duas diferenças se mostram 

importantes entre as duas obras: a mudança dos nomes de todos os personagens (a troca 

simbólica do personagem Bolaño para Arturo Belano); e a instauração de uma dúvida 

central, que acaba reposicionando a perspectiva inteira do romance em relação ao conto, 

ao mesmo tempo que assinala o quanto Bolaño tinha uma compreensão exata do trauma 

histórico que sua obra estava abordando.  Aquele não era o momento de certezas.

Ramírez  Hoffman,  el  infame faz parte  de um livro que retoma o formato  das 

enciclopédias, ou seja: precisava ser exato, sem falhas, ainda que esse conto seja o único 

de  Literatura nazi en América  que não se preocupa em seguir o tom narrativo de um 

verbete. É o único também que retoma certas características biográficas de Bolaño. Por 

suas características particulares, acaba parecendo deslocado dentro do contexto da obra. 

Parece ocupar um lugar que não é seu.

No conto, não há qualquer incerteza de que Emilio Stevens e Hoffman sejam a 

mesma pessoa: “La carrera del infame Ramírez Hoffman debió comenzar em 1970 o 

1971, cuando Salvador Allende era presidente do Chile (...)  Entonces se hacía llamar 

Emilio Stevans y escribía poemas” (BOLAÑO, 2008, 193).  Em  Estrela distante, não 

fica claro que Alberto Ruiz-Tagle e Carlos Wieder sejam a mesma pessoa, ainda que o 

romance também tenha início com a mesma afirmação do conto: “A primeira vez que vi  

Carlos Wieder foi em 1971 ou talvez 1972 quando Salvador Allende era presidente do 

Chile. Dizia chamar-se Alberto Ruiz-Tagle e às vezes aparecia na oficina de poesia de 

Juan Stein” (BOLAÑO, 2009, 11). Lemos o romance acreditando nos duplos, mas essa 

certeza em certos momentos se mostra enfraquecida, duvidosa. Trata-se de um livro 

sobre a constância de uma incerteza. 

Alberto Ruiz-Tagle, a princípio, chama atenção porque é um estranho no ninho. 

Alguém que difere do perfil de todos os outros participantes da oficina literária de Juan 

Stein. Não falava muito, enquanto todos os seus colegas discutiam o tempo inteiro sobre 

poesia,  literatura e  discorriam sobre a luta  armada que traria uma nova vida para o 

Chile. Também raramente mostrava seus poemas. Era uma espécie de ouvinte retraído, 

num ambiente em que todos faziam questão de levantar a voz. Era o único que morava 

só, num apartamento grande no centro. Todos os outros ainda viviam com os pais, não 



conseguiam sobreviver  sem auxílio,  por isso se agrupavam, por isso precisavam do 

reforço  de  identidade  de  um  grupo.  A autonomia  do  personagem  chegava  a  ser 

perturbadora para quem estava ao seu redor. 

Havia ainda a questão que mais parecia incomodar Belano e os outros colegas: 

Ruiz-Tagle  se  dizia  um  autodidata.  “Muita  coisa  poderia  ser  dita  sobre  ser  um 

autodidata  no Chile  daqueles  dias  que antecederam 1973:  A verdade é  que ele  não 

parecia  um  autodidata.  Estes,  no  Chile  no  começo  dos  anos  70,  na  cidade  de 

Concepción, não se vestiam da maneira como Ruiz-Tagle se vestia. Falava como eu 

suponho que todos nós falamos agora, aqueles que ainda estamos vivos (falava como se 

vivesse no meio de uma nuvem), mas se vestia bem demais para quem não tinha sequer 

pisado numa universidade” (BOLAÑO, 2009, 12).

 Para Belano, os autodidatas chilenos eram homens a viver num estado entre a 

pobreza absoluta e a loucura. Mas Ruiz-Tagle era o contrário de tudo isso; parecia ser o 

espírito formado num ambiente onde ninguém ainda tinha certeza do que fazer na vida. 

Era  o  diferente  num  lugar  onde  todos  se  orgulhavam  das  semelhanças  e  das 

condensações. Ruiz-Tagle diferia de tudo o que era esperado do perfil de um jovem 

escritor naquele começo dos anos 1970.

 Outro ponto essencial  fazia Ruiz-Tagle se destacar em meio ao restante dos 

alunos da oficina: era o alvo romântico das irmãs Verónica e Angélica Garmendia, as 

grandes estrelas das aulas. Gêmeas tão idênticas, que, em certos dias, ninguém sabia 

direito quem era quem. Outro caso de duplo a percorrer a obra, portanto. Na verdade, 

Ruiz-Tagle era o único que sabia discernir quem era quem, o que poderia ser explicado 

pelo fato dele próprio, possivelmente, já ser o duplo de alguém.

O destino  trágico  que  recai  sobre  as  irmãs  Garmendia  nos  faz  questionar  a 

objetividade das lembranças do narrador do livro. Logo que acontece o golpe, as duas 

buscam abrigo em outra cidade, onde passam a morar apenas com a tia e uma antiga 

empregada da família. Numa tarde, o narrador nos informa que elas recebem a visita 

surpresa de Ruiz-Tagle.  Eles cantam, falam de poesia,  trocam informações sobre os 

colegas  que  sumiram  ou  foram  presos  durante  o  golpe.  Quando  anoitece,  e 

supostamente depois de Ruiz-Tagle fazer sexo com uma das irmãs, chegam mais quatro 

homens  de  carro  e  as  irmãs  são  assassinadas.  A tia  também é  assassinada.  Mas  a 

empregada não é encontrada. 



Belano  descreve  a  sequencia  de  assassinatos  a  partir  da  metáfora  de  que  a 

“noite” entrava e saía naquela casa de forma contínua, como se estivesse também se 

referindo a uma relação sexual. Ou talvez mesmo uma espécie de estupro, uma violação.

“Entra a noite na casa das irmãs Garmendia. E quinze minutos depois,  

talvez dez, quando se retiram, a noite volta a sair, subitamente a noite  

entrava e saía, eficaz e veloz. E os cadáveres jamais serão encontrados,  

ou sim, há um cadáver que aparecerá anos depois numa fossa comum, o  

de Angélica Garmendia, minha adorável, minha incomparável Angélica  

Garmendia, mas somente esse, como que para provar que Carlos Wieder  

é um homem e não um deus” (BOLAÑO, 2009, 29) 

O assassinato dessas três mulheres inaugura na literatura de Bolaño a relação 

entre o crime e a questão da autoria literária, que marcaria aquela que é hoje sua obra 

mais famosa, o póstumo 2666. Na fictícia cidade mexicana de Sonora, o autor descreve 

um extermínio  de  mulheres,  que  não  se  interrompe  nem com a  prisão  do  possível 

culpado.  No capítulo chamado  A parte  dos  crimes, Bolaño reconta,  com riqueza de 

detalhes, a forma como cada vítima fora encontrada e embaralha mortes que teriam a 

ver com o suposto assassino, e outras que em nada se relacionam com o caso, como se 

estivesse “teorizando” que todos os crimes são um só crime. Como se houvesse uma 

“autoria” superior regendo aquele extermínio feminino. 

(Aparentemente) Paralelo a isso, uma discussão literária de críticos em torno da 

obra  do  fugidio  escritor  Benno  von  Archimboldi,  que  assim  como  o  serial   killer 

também está sendo procurado. Um precisa explicar seus crimes; o outro, a sua obra. 

Qual o sentido dos crimes? Qual o sentido dos romances? Duas perguntas chaves que 

Bolaño  promove  nesse  romance  que  oferece  ao  leitor  um território  dominado  pelo 

trágico. 

A relação entre os dois personagens (ou melhor: os dois campos analisados no 

livro) vai se mostrando cada vez mais intercalada, quando descobrimos que ambos são 

parentes. Literatura e horror expondo o mesmo pathos. 

Em  Estrela  distante,  Wieder  realiza  uma  happening  que  iria  apresentar  ao 

público a “nova arte chilena”. Tratava-se, na verdade, de uma exposição de fotos de 

mulheres assassinadas.



“O cenário das fotos quase não variava de uma para outra, deduzindo-

se,  daí,  que todas foram feitas no mesmo lugar.  As mulheres parecem  

manequins  sem  membros,  destroçados,  embora  Muñoz  Cano  não  

descarte  que  em  cerca  de  trinta  por  cento  dos  casos  elas  ainda  

estivessem vivas no momento da realização da foto. As imagens, em geral  

(segundo Muñoz Cano), são de má qualidade, embora a sensação que  

provocam e quem as observa seja extremamente forte. A ordem em que  

foram  expostas  não  é  fortuita:  seguem  uma  linha  determinada,  uma  

argumentação, um roteiro, uma história (cronológica, espiritual...),  um  

plano.  As  que  estão  presas  no  teto  são  todas  semelhantes  (segundo  

Muñoz Cano) ao inferno, mas um inferno vazio. As que estão pregadas  

(com  percevejos)  nos  quatro  cantos  lembram  uma  celebração.”  

(BOLAÑO, 2009, 88) 

Belano é detalhista ao passar em desfile suas impressões de como a exposição de 

fotos foi armada. O narrador chega a dizer que há um tom elegíaco em determinadas 

imagens, para depois questionar a si próprio o uso de um adjetivo como esse para falar 

de fotos de pessoas assassinadas (é possível pensar no horror em termos artísticos? E 

mais: nós já pensaríamos no horror em termos artísticos? Haveria algum tipo de ligação 

entre a comprovação da identidade do autor de um crime e de uma obra de arte?).

 Em 2666, há uma descrição minuciosa de boa parte das mortes ocorridas, como 

se o narrador fosse um médico legista. Mas quase não há descrição a respeito da trama 

dos  livros  de Archimboldi.  Sabemos seus  títulos (A máscara de couro,  D’Arsonval, 

entre  outros),  sabemos  que  suas  vendas  são  inexpressivas  (nunca  é  um  fracasso 

completo nem um êxito. Ele ficaria naquela zona intermediária, que muitos rotulariam 

como cult,  por  talvez  faltar  melhor  expressão para  abarcar  quem habita  esse meio-

termo).  Mas sobre que temas ele trataria? Quais seriam os seus reais méritos literários? 

É no vácuo dessas interrogações que parece trabalhar a imaginação de Bolaño.

O choque que causa a exposição de Wieder é o momento que ele abandona a 

trama. Belano descreve a lembrança da última testemunha que vê o poeta,  como se 

estivesse  descrevendo  as  minúcias  de  um  quadro  na  parede:  “Uma  sala  grande  e 

bagunçada, garrafas, pratos, cinzeiros cheios, um grupo de pessoas pálidas e cansadas, e 

Carlos Wieder junto à janela, em perfeito estado, segurando um copo de uísque numa 

mão que certamente não tremia e olhando a paisagem noturna” (BOLAÑO, 2009, 92). A 

partir desse momento, tudo o que se falará a seu respeito será apenas especulação. É 



justamente  quando  o  personagem  ganha  mais  força  na  trama,  porque  ele  se  torna 

conjectura e sombra.   Wieder se torna onipresente, como o Deus, que Belano tanto nega 

que  ele  possa  ser.  Sua  ausência  é  o  ponto  de  partida  para  os  personagens 

compreenderem, no futuro, o estado de sítio que se instaura no Chile. Já  Archimboldi, 

sem qualquer indício de nova publicação, torna-se o alvo da caçada de um grupo de 

críticos. 

É a ausência que faz desses personagens protagonistas tão marcantes. Não há 

coisa alguma em relação a eles que possa ser comprovada. Eles são como uma espécie 

de personificação de um ideal literário – algo que instaura mais dúvidas que respostas, 

algo que não pode ser comprovado. 

Além do mistério em torno da sua vida pessoal, não fica clara qualquer outra 

razão que explicasse o fascínio que Archimboldi tanto exerce no seu grupo de leitores, 

pequeno, mas obsessivo. Nem muito menos ficamos sabendo quais teorias em torno da 

sua obra os críticos formulariam, por trás de títulos como  A literatura de Benno von 

Archimboldi como espelho para o século XX. Os críticos parecem fascinados por algo 

que eles próprios não compreendem, da mesma forma que a polícia parece se sentir 

satisfeita com a prisão do serial killer (ou seja: um homem que guardaria a possível 

marca de “autor” dos assassinatos), ainda que as mortes não cessem. Há uma cegueira 

em relação ao horror e à arte em discussão. Nem os livros nem às mortes são de fato 

“lidos” ou compreendidos. Essa questão é evidente num trecho do romance, em que o 

narrador  comenta  o fracasso (podemos  colocar  assim)  “teórico”  de  um encontro  de 

leitores de Archimboldi. 

“Rapazes e moças recém-saídos da universidade, rapazes e moças com  

um doutorado ainda quentinho debaixo do braço e que pretendiam, sem  

se importar com os meios, impor sua leitura particular de Archimboldi,  

como missionários dispostos a impor a fé em Deus nem que para  tanto  

fosse  preciso  pactuar  com  o  diabo,  gente  em  geral,  digamos,  

racionalista, não no sentido filosófico mas no sentido literal da palavra,  

que costuma ser pejorativo, aos quais não  interessava tanto a literatura  

como crítica literária, o único campo segundo eles – ou segundo alguns  

deles – e que ainda era possível a revolução, e que de algua maneira se  

comportavam,  não  como  jovens,  mas  como  novos  jovens,  na  mesma  

medida em que há ricos e novos ricos, gente e geral, repitamos, lúcida,  



embora muitas vezes incapaz de fazer um O com um palito” (BOLAÑO, 

2010, 80)

É exatamente após a chacina na casa das Garmendia que Ruiz-Tagle sai de cena, 

e  Belano passa a chama-lo apenas de Carlos Wieder. Na página seguinte ao assassinato 

das gêmeas, ele descreve os meses que sucederam o golpe, quando todos os últimos 

botes salva-vidas e de esperança estavam se afundando, e diz que, nesse tempo, ainda 

não sabia do assassinato das Garmendia. Mas como ele soube? Uma resposta que não 

fica clara no livro. Apesar de ser o único narrador, ele não é um narrador onisciente 

tradicional, alguém que tem uma visão concreta e panorâmica do que está ocorrendo na 

história. Como confiar nesse narrador?

Belano vacila,  muda de assunto aparentemente do nada,  abre parênteses para 

explicações  desconexas.  Somos  levados  a  acreditar  nele,  porque  é  ele  quem  está 

contando a história. É o único ponto de vista. Mas, assim como Wieder, ele também não 

é Deus.

O  próprio  Belano  faz  questão  de  deixar  claro  que  suas  lembranças  são 

constituídas  a  partir  de  conjecturas.  Nada  em  relação  ao  passado,  ou  mais 

especificamente aos dias posteriores ao 11 de Setembro, é claro.  Nos anos 1990, já 

durante  o  processo  de  abertura  política,  começam  os  inquéritos  para  esclarecer  os 

assassinatos ocorridos durante o governo de Pinochet. Após muito tempo, o nome de 

Wieder reaparece. É pela primeira vez ligado a fatos extraliterários. 

Em meio  aos  processos  para  localizar  os  criminosos,  uma figura  importante 

emerge:  a  empregada  das  irmãs  Garmendia,  Amalia  Maluenda,  aparece  disposta  a 

esclarecer o que ocorrera naquela noite e,  possivelmente,  a desmascarar Wieder.  No 

entanto, sua linguagem “falha”, da mesma forma como ocorre com o crítico Ibacache, 

quando tenta descrever o estilo do poeta. Parece impossível “capturar” Wieder de forma 

concreta ou retê-lo de forma objetiva. Ele é sempre uma sombra. Então como ter certeza 

de  que  ele  um  dia  já  se  fez  chamar  de  Ruiz-Tagle?  Ou  mesmo:  essa  certeza  é 

importante?  É  ainda  importante?  Ruiz-Tagle/Wieder  parecem  ocupar  um  lugar 

inalcançável, porque já tão distante. São visões quase sagradas. 

Beatriz Sarlo destaca que as “visões” do passado são construções. Justamente 

porque o tempo do passado não pode ser eliminado, é um perseguidor que escraviza ou 

liberta. Em se tratando de personagens com um trauma histórico, é bem mais provável 



que  o  passado  seja  um ditador.  “Durante  a  ditadura  militar,  algumas  questões  não 

podiam ser pensadas a fundo, eram examinadas com cautela ou afastadas à espera de 

que  as  condições  políticas  mudassem.  O mundo  se  dividia  claramente  em amigo  e 

inimigo e, sob uma ditadura, é preciso manter a certeza de que a separação é taxativa” 

(SARLO, 2005, 19). 

Belano  descreve  que  as  intervenções  de  Amalia  são  cheias  de  expressões 

mapuches que dois jovens religiosos católicos que atuam como seus guarda-costas, e 

que não a deixam sozinha um só minuto, sequer se encarregam de traduzir. A noite do 

crime, em sua lembrança, fundiu-se numa longa história de homicídios e injustiça. Ou 

seja: todas as histórias acabam sendo uma só; a sua própria como Amalia, a morte das 

gêmeas e a história que o Chile viveu nas últimas décadas. 

Quando se refere a Wieder, não consegue ser precisa; não consegue provar a sua 

acusação. Em sua memória, ele se transforma em muitas pessoas ao mesmo tempo. É 

um intruso, um apaixonado, um guerrilheiro, um demônio. Mas o assassino de fato? 

Não fica claro. Amalia também mal sustenta a objetividade em se tratando das gêmeas. 

Quando precisa descrever os detalhes da noite do assassinato, só repete palavras como 

“raiva” e “inutilidade”. As lembranças não servem mais para Amalia, ainda que não 

consiga  se  livrar  delas.  Lembrar  parece  ter  se  tornado  um exercício  inútil.  Vive  o 

paradoxo de ser uma mulher que não esquece e que não consegue lembrar ou ao menos 

incapaz de contar o que lembra. “Nenhum dos processos vai adiante. São muitos os 

problemas do país para que se interesse pela  figura cada vez mais  nebulosa de um 

assassino em série há muito desaparecido. O Chile o esquece” (BOLAÑO, 2009, 108). 

Mas Belano não o esquece. É um personagem em luta contra o esquecimento. 

“É evidente que o campo da memória é um campo de conflitos entre os  

que mantêm a lembrança dos crimes de Estado e os que propõem passar  

a outra etapa, encerrando o caso mais monstruoso da nossa história.  

Mas  também  é  um  campo  de  conflitos  para  os  que  afirmam  ser  o  

terrorismo do Estado um capítulo que deve permanecer juridicamente  

aberto, e o que aconteceu durante a ditadura militar deve ser ensinado,  

divulgado, discutido, a começar pela escola. É um campo de conflitos  

também para os que sustentam que o “nunca mais” não é uma conclusão  

que deixa para trás o passado, mas uma decisão de evitar, relembrando-

as, as repetições” (SARLO, 2005, 20).



A incapacidade de Amalia de relatar o que aconteceu naquela noite nos remete 

ao clássico texto de Benjamin sobre o narrador. Para ele, a Primeira Guerra causara um 

trauma em quem dela tomou parte, que teria diminuído a capacidade do homem em 

narrar a sua experiência. “No final da guerra, observou-se que os combatentes voltavam 

mudos  do  campo  de  batalha  não  mais  ricos,  e  sim  mais  pobres  em  experiência 

comunicável” (BENJAMIN, 1985, 198). Ele ressalta que a enxurrada de livros sobre a 

guerra,  que  se  difundiu  após  o  seu  fim,  nada  tinha  em comum com a  experiência 

transmitida de boca a boca. Já não era mais possível se comunicar como antes. O campo 

de batalha teria liquidado a experiência transmissível e, por conseguinte, a experiência 

em si  mesma: o vivido teria  sido demais  para o homem. Isso,  destacamos, também 

poderia  ser  sentido  na  literatura  que  emergiu  nas  décadas  seguintes,  que  buscava 

rupturas  radicais  com  a  linguagem  ou  mesmo  tentava  provar  que  alguma  coisa 

acontecera ou estava próxima a acontecer,  mas que ninguém sabia direito o quê ou 

como falar sobre ela. Obras que tentavam reter um mundo que já não existia ou que 

tentavam sinalizar o que estava por vir. Mas como sinalizar esse futuro? Podemos dar 

como exemplos romances como O Ulisses, de James Joyce, e A montanha mágica, de 

Thomas Mann. 

O parágrafo final de A montanha mágica é notável na descrição desse impasse 

em  relação  ao  futuro,  quando  os  personagens  parecem  se  afastar  de  uma  coisa 

inapreensível, mas urgente, pronta a engolir tudo pela frente: “Adeus – para a vida ou 

para a morte! Tens poucas possibilidades a teu favor. (...) Será que também da festa 

universal da morte, da perniciosa febre que ao nosso redor inflama o céu desta noite 

chuvosa, surgirá um dia o amor?” (MANN, 2000, 986).

 Beatriz Sarlo reavaliou a perspectiva benjaminiana em relação à possibilidade 

de  se  expressar  um  testemunho  após  uma  situação  traumática.  Segundo  a  crítica 

argentina, ele teria se equivocado quanto à escassez de testemunhos, justamente porque 

a Primeira Guerra marcaria o começo dos testemunhos em massa. Mas ainda assim, ela 

assinala, é preciso compreender a essência da melancólica teoria de benjaminiana. Para 

isso, seria preciso olhar para a história da literatura. 

 

“Embora a guerra dê um caráter definitivo ao encerramento do ciclo de  

narrações apoiadas na experiência, vários séculos antes, na emergência  

da modernidade europeia, o narrador do gesto e da voz, como Odisseu  



ou  os  evangelistas,  começou  a  perder  o  domínio  da  sua  história.  O  

Quixote  é,  desde  o  romantismo  até  os  formalistas  russos,  um  texto-

insígnia,  porque  o  romance  moderno  nasce  sob  o  signo  irônico  do  

desencanto.  Embora  não  seja  mencionado,  Lukács  dá  a  chave  

interpretativa do romance em termos de ruptura de um mundo em que  

desinteligência entre o vivido e a compreensão do vivido cinde o ato de  

sua narração” (SARLO, 2005, 26).

Beatriz Sarlo destaca em seguida que, enfraquecidas as razões transcendentes 

que havia por trás da experiência e do relato, toda experiência se torna problemática e 

todo relato é perseguido por um momento auto-referencial,  ou seja, não imediato. A 

experiência  se  fragmentara  e  seu  discurso  também.  “Há  um  vestígio  utópico 

retrospectivo nessas ideias benjaminianas, porque elas dependem da crença numa época 

de plenitude de sentido, quando o narrador sabe exatamente o que diz, e quem o escuta 

endende-o com assombro, mas nunca desconfiado. (...) Naturalmente, a esse momento 

lendário não corresponde à  nostalgia,  mas à  melancolia  que reconhece sua absoluta 

impossibilidade” (SARLO, 2005, 27). 

A perspectiva de Benjamin aponta que a crise da modernidade teria afetado as 

subjetividades ao ponto de emudecê-las. Podemos partir desse pressuposto para colocar 

em confronto  o  narrador  Belano,  alguém que  tenta  recuperar  o  que  foi  perdido  na 

violência do poder a partir da suposta legitimidade do seu relato – a ideia é que o trauma 

seja a legitimação da sua voz. Mas é impossível confiar plenamente nele. Talvez para 

realçar a fragilidade desse relato, é que o conto Ramírez Hoffman, o infame tenha se 

convertido no romance  Estrela distante,  uma narrativa que é guiada justamente pela 

incapacidade do narrador em apreendê-la como um todo.

Alberto Ruiz-Tagle abandona Estrela distante logo após o golpe. De imediato, o 

nome de Wieder começa a ganhar repercussão na mídia por suas exibições aéreas. A 

ausência  de  um  personagem  e  a  entrada  de  outro  em  cena  são  as  únicas  pistas 

“concretas” que temos de que se trata de um caso de duplo. É impossível estar em dois 

lugares ao mesmo tempo – é esse clichê que parece nos guiar. 

As duas cenas do livro em que fica “comprovado” de que Wieder/Ruiz-Tagle são 

a mesma pessoa são repletas de (necessárias) deficiências. A aluna da oficina de Juan 

Stein, Gorda Posadas, é a primeira a descobrir a troca de identidades:



“A Gorda ligou para Bibiano e disse que Alberto Ruiz-Tagle era Carlos  

Wieder. Coisa muito improvável, como me fez ver Bibiano semanas ou  

meses depois, já que a imagem da foto era enevoada e pouco confiável.  

Em quê a Gorda se baseava para fazer a identificação? Em algum sétimo  

sentido, eu acho, disse Bibiano ela acredita ter reconhecido Ruiz-Tagle  

pela  postura.  De  qualquer  maneira,  naquele  período  Ruiz-Tagle  

desaparecera para sempre e só tínhamos Wieder para dar algum sentido  

aos nossos dias miseráveis” (Bolaño, 2009, 57).

A “visão” de Gorda é antecedida por uma despedida no apartamento de Ruiz-

Tagle. Ele a convida para visitá-lo. É a primeira vez que isso acontece. Quando chega 

lá, percebe que o apartamento está sem móvel algum (a expressão correta usada pela 

personagem é de que o apartamento estava “vazio”. O que ela acaba se contradizendo 

depois, porque Ruiz-Tagle estava lá. Sozinho. Essa troca de palavras imprime, de certa 

forma, a ideia de que o personagem já estava de fato fora da trama, de que ele já seria o 

“fantasma” que justificaria a obra).

A Gorda não estranha que Ruiz-Tagle estivesse de mudança, porque naqueles 

dias  todos estavam de mudança ou mesmo “desaparecendo” sem vestígios,  túmulos 

ausentes... Ele diz que as irmãs Garmendia estão mortas. E mais: que todas as poetas 

estão mortas.  Gorda tem ânsia  de perguntar  o  que aconteceria  com ela  e  como ele 

poderia saber que todas as poetas estariam mortas. Mas não pergunta. É emudecida pelo 

medo. Tem a impressão de que Ruiz-Tagle está esperando alguém. Mas quem poderia 

ser? Não há resposta, ou melhor: nem mesmo essa pergunta é formulada. Não fica clara 

a razão do convite ou mesmo por que a Gorda também não é assassinada, já que era  

poeta também e já que se trata de um serial killer. Na despedida, ela ressalta: “Despedi-

me com um aceno de mão, coisa que não costumo fazer e ambientes fechados, mas 

apenas ao ar livre, e saí.” (BOLAÑO, 2009, 45). Essa fala nos volta a uma questão 

anteriormente  tratada:  a  de  que  o  livro  inteiro  ocorre  em  ambientes  fechados  e 

enclausurados.  As  sequencias  externas  do  romance  são  protagonizadas  apenas  por 

Wieder, quando das suas demonstrações artísticas no ar. Todos os outros personagens 

parecem que mal podem se mover. Wieder é uma espécie de flâneur, que após o seu 

desaparecimento é imaginado em várias partes do mundo e em lugar algum.

 Belano  é  o  próximo  a  compara  as  imagens  de  Ruiz-Tagle  e  de  Wieder, 

comparação que é precedida pela perigosa  condicional “se não me falha a memória”. 



Mas a memória falha. Há a hesitação, como na literatura fantástica. Mas aqui trata-se de 

um outro  tipo  de  fantástico,  não  o  de  Jorge  Luis  Borges  ou  de  outros  cânones  da 

literatura hispano-americana, não o de assombros, mas o das conjecturas que o tempo, o 

ócio  e  a  revolta  podem causar.  Não  é  possível  fazer  um pacto  com o  leitor  nesse 

fantástico,  porque  a  memória  não  tem limites.  É  impossível  separar  a  realidade  da 

imaginação. A incerteza da lembrança é o verdadeiro fantasma:

“Corria o ano de 1974, se não me falha memória. Um dia a imprensa  

noticiou  que  Carlos  Wieder,  com  o  patrocínio  de  várias  empresas  

privadas, voaria para o polo Sul. A viagem foi difícil, cheia de escalas,  

mas  ele  escrevia  seus  poemas  no  céu  em  todos  os  lugares  onde  

aterrissava (...). Uma vez Bibiano me mostrou uma foto: essa era bem  

melhor do que aquela em que a Gorda acreditou reconhecer Ruiz-Tagle.  

Com efeito, Wieder e Ruiz-Tagle eram parecidos, mas naquele momento  

a única coisa em que eu pensava era em deixar o país.” (Bolaño, 2009,  

48).

Os jogos da memória são uma potente máquina de “desleitura”: o leitor nunca 

sabe como se comportar diante dela; se deve tentar separar o verdadeiro do falso, o real 

da fantasia. Trata-se de uma leitura vertiginosa, porque a todo momento o chão sobre o 

qual se trilha pode ruir. Assim como  Noturno do Chile,  Estrela distante se apresenta 

como uma literatura de testemunho, tentando abarcar uma tragédia histórica. Nesse tipo 

de  obra,  aponta  Márcio  Seligmann-Silva,  a  literatura  é  revista  a  partir  do 

questionamento da sua relação e do seu compromisso com algo chamado “real”. “Esse 

real  não  ‘deve’  ser  confundido  como  ‘a  realidade’  tal  como  ela  era  pensada  e 

pressuposta pelo romance realista e naturalista: o ‘real’ que nos interessa aqui deve ser 

compreendido na chave freudiana do trauma, de um evento que justamente resiste à 

representação” (SELIGMANN-SILVA, 2OO6, 373). As figuras do trauma e também do 

luto e da melancolia são emblemáticas de um certo pensamento crítico da pós-ditadura, 

com figuras  que conotam a sensação de irreconhecimento e  desamparo,  que afeta  o 

sujeito da ruptura histórica, quando esse sujeito já não conta com nomes, conceitos e 

lembranças confiáveis.



“Trauma, luto e melancolia (o golpe como trauma, o luto como perda do  

objeto e a melancolia como suspensão irresolvida do luto) são as figuras  

que,  extraídas  do  repertório  freudiano,  emprestaram  sua  tonalidade  

afetiva ao pensamento da pós-ditadura, como um pensamento marcado  

pela  problematicidade  de  uma  tensão,  entre  a  perda  do  saber  (da  

confiança no  saber  como fundamento  seguro)  e  o  saber  da  perda (a  

reinvindicação crítica do rejeito, do resto, do vestígio que expressam um  

'depois de’) (Richard, 2002, 110).

3.4 – Foi como essas coisas são, difíceis

“Eu estendia os braços não em direção à imagem,  

mas ao filosofar dessa imagem” – Roland Barthes

Uma figura chave na nossa discussão sobre  Estrela distante, e seu impacto na 

produção posterior de Roberto Bolaño, foi justamente a do detetive: esse personagem 

que trabalha à margem da sociedade,  ancorado em teorias que seguem uma certeira 

ilogicida.  Homens  que  não  guardam  medos  e  parecem  resistentes  a  traumas  e  às 

consequências de um possível futuro. Porque é livre e não está determinado, porque está 

sozinho  e  excluído,  o  detetive  pode  ver  a  perturbação  social,  compreender  o  que 

ninguém percebe. “Para que os personagens fiquem mais estranhos, (Poe) faz com que 

vivam  de  maneira  diferente  daquela  como  os  homens  costumam  viver.  Quando 

amanhece, eles correm as cortinas e acendem as velas, ao anoitecer saem caminhando 

(...);  sentir  ao  mesmo  tempo  o  multitudinário  e  a  solidão,  eis  o  que  estimula  o 

pensamento” (BORGES, 2011, 59)



 É no momento que Carlos Wieder passa a protagonizar o romance com a sua 

ausência, que entra em cena o detetive chileno Abel Romero, segundo o narrador Arturo 

Belano, um dos policiais mais famosos da época do Presidente Allende. Um homem de 

mais  de  50 anos,  baixo,  moreno,  excessivamente  magro.  Sua  fama local  se  deve  à 

resolução de um ou dois crimes que ficaram famosos na mídia no começo dos anos 

1970. Um deles desvendou a estranha história de uma vítima que fora encontrada com 

um tiro na testa e a porta do quarto trancada por um ferrolho e travada por uma cadeira. 

Um enigma digno de Edgar Alan Poe e dos seus primeiros contos policiais, que remete 

ao  enigma  claustrofóbico  de  Os  assassinatos  da  Rua  Morgue.  É  nesse  conto, 

justamente, que está uma das representações mais fortes do detetive como leitor: alguém 

que lê as palavras impressas e decifra os signos escritos num papel. 

“Com efeito, a cena inicial do gênero (no primeiro relato policial, Os  

assassinatos da Rua Morgue, de Poe, escrito em 1841) se passa numa  

livraria da Rua Montmartre, onde o narrador conhece por acaso Auguste  

Dupin. Os dois estão na livraria ‘ambos procurando um volume raro e  

notável’. Não sabemos que livro é esse (assim como não sabemos qual é  

o livro que Hamlet está lendo), mas sabemos o papel que desempenha:  

‘Ele nos pôs em estreita comunhão’, diz. O gênero policial nasce nesse  

encontro. O perfil  de Dupin se delineia imediatamente como o de um  

homem  de  letras,  um  bibliófilo.  ‘Estava  assombrado’,  confessa  o  

narrador, ‘com a vasta extensão de suas leituras’. Essa imagem de Dupin  

como um grande leitor é o que vai definir sua figura e sua função. Por  

outro lado, o encontro configura e antecipa a dupla clássica de homens  

sozinhos unidos pela paixão de investigar” (PIGLIA, 2006, 74)

Romero segue a linha dos personagens de Estrela distante: um homem que lutou 

contra o golpe sofrido por Allende, que se se exila em Paris, mas mantém o sonho de 

retornar ao Chile e reconstruir sua vida. Com esses dados biográficos, Belano parece 

querer  condenar  o  detetive  à  “maldição”  dos  exilados,  que  caiu  sobre  Diego  Soto, 

Lorenzo e Juan Stein.  Mas o retorno é apenas desejo e utopia quando entramos em 

contato com o personagem. Ele ainda estaria seguro da “maldição”.

O detetive está em Barcelona para encontrar o paradeiro de Carlos Wieder. Fora 

contratado por um cliente que não aceita que sua identidade seja revelada. Diz apenas 

que se trata de um “conterrâneo” e que o trabalho envolve muito dinheiro.  Procura 



Arturo Belano, que nessa época enfrenta sérios problemas econômicos para sobreviver. 

Belano é  contratado para  ajudá-lo a  localizar  Wieder,  pela  simples  razão de ambos 

serem poetas: o detetive acredita que apenas um poeta para localizar o outro, ainda que 

Wieder,  como  aponta  Belano,  não  seja  poeta,  mas  um  “criminoso”.  Outra  vez  a 

sobreposição das imagens de detetives, leitores e escritores. E outra vez a relação entre 

crime e literatura, entre tragédia e escrita, sendo colocada em discussão.

A ajuda -  remunerada - de Belano consistiria apenas em procurar algum vestígio 

de Wieder em revistas literárias, em que supostamente teria participado ou, ao menos, 

editado.  Até  que  um dia  Romero  chega  com uma coleção  de  filmes  pornográficos 

hardcore,  que  supostamente  contariam com a participação do serial  killer.  Mas não 

como ator.  Mas como fotógrafo.  Romero acreditava  reconhecer  Wieder  apenas  pelo 

olhar, pela forma como conduziria aquelas cenas. Supostamente se esconderia atrás do 

nome  de  R.  P.  English,  outro  caso  de  heterônimo  e  único  membro  da  equipe  de 

filmagens que ele não conseguira localizar. Belano hesita, mas acaba acreditando ser 

possível  reconhecer  o  poeta  criminoso  a  partir  dessas  imagens,  afinal  já  estava 

reconhecendo-o a partir de assinaturas ausentes em textos apócrifos. 

 Talvez essa suposição maníaca de reconhecer alguém pelos jogos de cena de um 

filme apontem que a “maldição” talvez não houvesse apanhado Romero, mas que ela 

estava se aproximando de Belano, que outra vez volta a ficar obcecado com a figura de 

Wieder,  passando  dias  e  dias  trancafiado  em bibliotecas,  procurando  alguma  pista, 

alguma  aproximação  que  fosse  desse  personagem,  aproximando  a  história  de  uma 

espécie de “pesquisa literária”, que faz com que a obra também se aproxime outra vez 

do mundo de falsas pesquisas e teorias de Jorge Luis Borges. 

Belano é o leitor como detetive, que precisa decifrar o mundo a partir da sua 

leitura. Na tradição literária, escritores, leitores e detetives costumam viver um estado 

de exceção, para além das normatizações. “Muitas vezes os textos transformam o leitor 

num herói trágico (e a tragédia tem muito a ver com ler mal), num obstinado que perde 

a razão porque não quer capitular em sua tentativa de encontrar o sentido” (PIGLIA, 

2006, 21).

“Explique-me esse enigma dos filmes pornográficos, pedi. Não percebeu  

estranho,  fora  do  normal,  alguma  coisa  que  tenha  chamado  sua  

atenção?, perguntou Romero. Por sua expressão, percebi que os filmes,  

as revistas, tudo aquilo, com exceção talvez de sua planejada volta, com  



a família, para o Chile, não tinha a menor importância para ele. A única  

coisa que tenho a registrar é que estou cada dia ais obcecado com a  

besta do Wieder, eu disse. E isso é bom ou é ruim? Não brinque, disse  

eu” (Bolaño, 2009, 120). 

A suposição maníaca de Romero de poder reconhecer Wieder apenas pelo seu 

olhar  e  o  trabalho  compulsivo  de  Belano  de  procurar  pistas  em  publicações  que 

concretamente não trazem qualquer pista, nos fazem pensar o quanto o personagem do 

serial killer na verdade não existe: ele parece ser apenas uma tela em branco onde os 

outros personagens da trama vão preenchendo com suas próprias projeções. Wieder é 

reconhecido pela  primeira  vez,  pela  personagem Gorda Posadas,  numa foto em que 

justamente  não  era  possível  ver  direito  o  seu  rosto.  Havia  uma  necessidade  da 

personagem em criar seus traços, distinguir sua feição, para além daquilo que via ali à 

sua frente. 

Wieder parece ser tão distinguível, tão reconhecível em qualquer situação, por 

nunca ter  se  enquadrado ao que era  esperado de um escritor,  naqueles  dias  com ar 

revolucionário no Chile. Bolaño, ao criar um personagem que é tão representativo por 

suas  diferenças,  parece  querer  dizer  que  a  literatura  força  a  tomada  radical  de  um 

partido. Há aqueles que são contra o sistema; há aqueles escritores que são a favor. Uma 

perspectiva claramente romântica. Mas a própria figura de Bolaño é romântica, desde 

sua criação de manifestos literários propondo uma lírica revolucionária até o seu ideal 

utópico do que precisa consistir a verdadeira literatura.

Quando precisa voltar a pesquisar o paradeiro de Wieder, Belano descreve um 

sonho que diz muito sobre o caráter de desilusões e de rupturas de ideais românticos que 

fomentam  Estrela distante.  O narrador  está  numa festa  num galeão,  provavelmente, 

navegando  pelo  Pacífico.  De  repente,  percebe  que  o  barco  começa  a  naufragar.  É 

quando descobre que ele e Wieder estavam navegando juntos: “Enquanto as ondas nos 

afastavam, eu compreendia que Carlos Wieder e eu tínhamos viajado no mesmo barco, 

só que ele tinha contribuído para afundá-lo e eu não tinha feito nada, ou quase nada, 

para evitá-lo.” (BOLAÑO, 2009, 118).

Num texto sobre Bolaño, o escritor argentino Alan Pauls lembra que, quando leu 

Detetives selvagens, fazia meses, talvez anos, que não convivia com poetas. Vivia num 

estado de desintoxicação desse tipo de personagem. Ao não ver poetas, imaginava como 

eles supostamente seriam, o que faziam, como pensavam. Imagens que lhe davam certa 



aversão, ou melhor: contribuíam para sua aversão.  Detetives selvagens, no entanto, o 

resgatara dessa intoxicação. Após muito tempo se sentiu próximo a poetas, ou melhor: 

ao perfil ideal com que Bolaño os perfilava. 

Ser  poeta  e  travar  alguma  relação  profunda  com  a  literatura  parece  exigir 

determinadas  características.  Poetas  se  reconhecem,  ainda  que  seja  num  caso  de 

investigação policial.

“En  rigor,  la  Vida  Artística  –  esse  modo  de  existência  voluptuoso  y  

condenado, hecho de deseo, fuga y clandestinidades es menos um signo  

de  la  época,  una  chave  própria  de  los  años  70,  que  uma estrategia  

singular para resolver el duelo, la melancolia terrible a las que no deja  

de enfrentanos. La etnografia de la Vida Artística es la Solución Bolaño  

de  una  catástrofe  que  no  se  extingue,  que  vuelve  como  un  espectro  

histórico,  que  sigue  interpelándonos,  reclamándonos,  incluso  

extorsionándonos. Porque la Vida Artística, la Vida Artística es un mito.  

Un mito sin resentimiento y sin odio” (Pauls, 2008, 331). 

A Vida Artística que Pauls escreve em maiúsculas, em Bolaño, segue algumas 

características fixas: é preciso aparecer e desaparecer e depois aparecer de novo, ainda 

que por pouco tempo, ainda que apenas para justificar rapidamente a obsessão que sua 

ausência  primeiramente  despertou;  é  necessário  mudar  de  identidade,  ser  um outro 

alguém, abandonar por um tempo a literatura nessa nova identidade ou mesmo fazer 

dessa nova identidade uma obra literária. Essa Vida Artística também exige personagens 

“estéreis”, que se esgotam em si mesmos, que vivem como ideais literários, por isso 

desestabilizam  a  inocência  e  os  parâmetros  do  mundo,  abrindo  as  portas  para  o 

desconhecido e o insuportável.

 Cesárea  Tinajero,  de  Detetives  selvagens,  por  exemplo,  era  uma  fantasia 

literária resistente ao seu próprio anacronismo, que se bastava, que não precisava de 

parceiros ou herdeiros. “Depois pensou em perguntar a Cesárea se tinha se casado, se 

tinha filhos, mas não chegou a formular pergunta alguma, pois se deu conta de que 

Cesárea não tinha se casado nem tinha filhos, de modo que se contentou em perguntar 

onde vivia” (BOLAÑO, 2006, 612).

É seguindo esses parâmetros que funcionam as trajetórias de Wieder/Ruiz-Tagle, 

de  Benno  von  Archimboldi  e  de  Cesárea  Tinajero  -   A “santíssima  trindade”  de 



escritores que Bolaño criou para forjar uma mitologia,  a sua mitologia literária.  É a 

construção dessa mitologia que o escritor passou a se dedicar desde o momento que 

implodiu o conto Ramírez Hoffman, el infame em Estrela distante e fez de Wieder/Ruiz-

Tagle o laboratório da sua memória. O espaço onde poderia começar a erguer seu ideal 

de aspirações e decepções com a literatura.

Wieder/Ruiz-Tagle tanto é um ideal impalpável, que precisa se manter distante, 

resguardado na imaginação, que o idealizado encontro com o personagem ocorre apenas 

nas últimas quatro páginas do livro. O suposto duplo mora na verdade em Blanes, local 

de exílio da vida inteira de Bolaño. A referência geográfica parece ser um aviso de que o 

trauma do 11 de Setembro Chileno nunca esteve de fato longe. É um aviso de que não é 

possível se afastar. Seu exílio parece ter sido um mal fadado esforço de esquecimento.

Belano e Romero esperam Wieder num bar em que o narrador tem a impressão 

de que nada ou ninguém conseguia sair do lugar. Estava tudo como se imobilizado por 

uma força maior. Após muita espera, Wieder finalmente chega. É nesse momento que 

outro caso de duplo se instaura na narrativa: Belano se imagina tão próximo a Wieder, 

que se sente um siamês. Mas ambos, no fundo, seriam uma espécie de Hidra, frutos de 

um mesmo passado, de um mesmo trauma.

“Então Carlos Wieder chegou e se sentou junto à janela, a três mesas de  

mim. Por um instante (no qual senti que desmaiava), enxerguei a mim  

mesmo quase colado nele, olhando por cima de seu ombro, um horrendo  

irmão siamês, o livro que acabava de abrir (um livro científico, um livro  

sobre o aquecimento global, um livro sobre a origem do universo) tão  

perto dele  que era impossível  que ele  não percebesse,  mas,  tal  como  

Romero tinha previsto,  Wieder  não me reconheceu” (BOLAÑO,  2009,  

138) 

Como era previsto, Wieder não reconheceu Belano. Na verdade, Wieder sempre 

fora  um  personagem  passivo:  toda  ação  realizada  por  ele  acontecera  apenas  na 

imaginação. Estava mais gordo, mais enrugado, do que deveria estar. Olhava o mar e 

fumava e  de  vez  em quando dava  uma olhada  no seu  livro.  Ações  idênticas  as  de 

Belano, constatação que o apavora. A imagem da Hidra permanece pairando sobre a 

cena. Tanto quanto antes, Wieder parecia dono de si mesmo, uma personalidade que se 

sustentava  solitária,  sem  a  necessidade  de  grupos.  Mas  alguma  coisa  mudara:  não 



parecia mais um poeta, não parecia um ex-oficial da Força Aérea Chilena. Não parecia 

um assassino contumaz. Não parecia o sujeito que tinha voado até a  Antártida para 

escrever um poema no céu.  Era um significante despido de tudo.  Mas ainda assim, 

Belano o reconhece, ainda que ele seja apenas Ruiz-Tagle. 

Wieder permanece no bar até o anoitecer e retorna para o seu apartamento que 

fica a poucas quadras no bar. É o momento que Romero decide segui-lo. Para matá-lo? 

“É melhor não matá-lo, eu disse. Isso pode arruinar a mim e a você, e além disso é 

inútil,  esse  sujeito  já  não  vai  fazer  mal  a  ninguém.  A mim não  vai  arruinar,  pelo 

contrário, vai me valorizar” (BOLAÑO, 2009, 141). Implora Belano, como se estivesse 

liberto da “maldição”, da procura por alguém que não se mexe. Wieder ou Ruiz-Tagle já 

não  importam.

Romero não deixa claro que vai ou não matá-lo. Vai ao seu apartamento e volta 

tempos depois com uma pasta cheia de papeis. Diz apenas que o encontro foi difícil, 

como essas coisas costumam ser. E pronto. Não parece mudado após seu encontro com 

Wieder. Nenhuma respiração ofegante ou coisa alguma. Diz apenas que quer voltar para 

Paris naquela mesma noite. Que precisa dormir na sua cama. Para ele, parece ter sido 

apenas mais um caso. Wieder apenas temporariamente habitou sua fantasia. E só.  O 

livro termina com a despedida dos dois personagens, como se estivéssemos diante de 

um anticlímax, assim como  a palavra México encerrando 2666 e o prefixo do segundo 

e  último  parágrafo  de  Noturno  do  Chile:  “E  depois  se  desencadeia  a  tormenta  de 

merda.” (BOLAÑO, 2004, 118).

“Romero olhava o céu,  as luzes dos prédios, os faróis dos carros, os  

anúncios luminosos, e parecia pequeno e cansado. Dali a pouco tempo,  

imaginei,  ele  completaria  sessenta  anos.  Eu  já  tinha  passado  dos  

quarenta. Um táxi parou à nossa frente. Cuide-se, meu amigo, disse ele, e  

partiu” (BOLAÑO, 2009, 143)

Após  o  encontro  com Wieder  ou  Ruiz-Tagle,  ou  quem quer  que  tenha  sido 

aquele homem despido de sentido,  envelhecido e fumante,  Belano parece esvaziado, 

esvaziado da mitologia que cultivara todos aqueles anos. Era hora de Roberto Bolaño 

criar outros escritores mitológicos. Sua mitologia estava só no início. 



                                          

                                 

                               

                                          
                     Últimas imprecisões sobre o itinerário de
                                     estrelas que se apagam (e borram)



Meu plano inicial era fazer da conclusão desta tese uma espécie de mapa do 

itinerário do último livro de Bolaño que li, no caso Amberes, cuja leitura fora realizada 

em paralelo ao processo de finalização do terceiro capítulo. Eu já havia realizado uma 

série de notas mentais de como poderia articular a estrutura fragmentária e confessional 

dessa  obra  com  Estrela  distante.  Mas,  na  última  hora,  resolvi  mudar  de  ideia.  Ou 

melhor: de certa forma, fui obrigado a mudar de ideia. Justamente no dia em que iria 

escrever esse texto, minha visão começa a falhar de uma forma tal, que passo a ver as 

letras todas borradas e qualquer luz mais intensa é motivo de incômodo.

 O pior momento é quando vejo uma amiga sobre a luz de uma janela e percebo 

que seu rosto está borrado, que a iluminação havia achatado suas feições numa massa 

uniforme. A sensação de estranhamento é tamanha que é como se eu estivesse diante de 

um fantasma cercado por uma luz branca. 

O laudo médico falou de um forte ressecamento na visão,  que me obrigou a 

passar 72 horas evitando ler livros, escrever e luzes muito intensas.  Por alguns poucos 

dias, o mundo se transforma num incômodo borrão. Um amigo chega a me provocar: 

“Ver as coisas borradas não seria um processo bolaniano?”. Na hora, não tive como 

deixar de concordar com ele. Foi assim, com a visão “borrada”, que Gorda Posadas viu 

a  foto  de  Carlos  Wieder  num jornal  e  acreditou  que  ele  era  Ruiz-Tagle,  apesar  da 

imagem estar fora de foco, com pouquíssima nitidez.  Foi assim também que Arturo 

Belano,  possivelmente,  reconheceu Wieder/Ruiz-Tagle,  décadas  depois,  num bar  em 

Blanes. Todos esses personagens estavam como eu próprio: espectadores de um mundo 

envolto numa espécie de “gaze”, que os impedia de discernir as coisas com clareza. A 

incerteza era o guia. Cada um tinha uma razão específica para ver o mundo “borrado”. 

Assim como eu também carregava a minha. Naqueles dias, eu não podia ler ou escrever, 

mas podia ao menos pensar, tentar compreender meu problema de saúde a partir de uma 

perspectiva literária. Também “borrado” , eu acho que consegui ver melhor.

Na verdade, toda a obra de Bolaño é envolta por essa “gaze”, que impede seus 

personagens  de  verem  as  coisas  como  elas,  na  verdade,  são.  Numa  determinada 

passagem dessa pesquisa, eu afirmo que Estrela distante  é um livro que se desenrola 

todo dentro de espaços fechados, como se os personagens estivessem enclausurados, 

sem a chave, sem a chance de ver o mundo lá fora. Proponho que essa clausura talvez 

seja uma forma de falar da tomada de direitos e da insegurança que marcam tempos 

regidos por governos ditatoriais.



Depois do meu problema na visão, eu consigo ir além nessa perspectiva: em 

Estrela distante todos são também prisioneiros de uma meia-luz, de uma iluminação 

precária  que  vitima  os  personagens  com  falsas  imagens,  com  perspectivas 

possivelmente inexistentes. Mais importante do que descobrir se Wieder/Ruiz Tagle são 

a  mesma  pessoa,  ou  não,  talvez  seja  perceber  o  alcance  dessa  gaze.  Desvendar  a 

existência (e extensão) dessa “gaze” talvez seja uma das melhores contribuições que um 

pesquisador possa oferecer, em se tratando do escritor. Quando penso no problema de 

visão que tive, não posso deixar de lembrar a cena em que a Gorda Posadas enxerga a 

foto de Wieder. Havia uma coisa estranha e imprecisa ali, mas que ela não conseguia 

precisar  bem o que era.  Mas se sentia obrigada a tomar uma posição,  a  ter  alguma 

opinião formada durante aqueles dias tão incertos.

“A Gorda ligou para Bibiano e disse que Alberto Ruiz-Tagle era Carlos  

Wieder. Coisa muito improvável, como me fez ver Bibiano semanas ou  

meses depois, já que a imagem da foto era enevoada e pouco confiável.  

Em quê a Gorda se baseava para fazer a identificação? Em algum sétimo  

sentido, eu acho, disse Bibiano ela acredita ter reconhecido Ruiz-Tagle  

pela  postura.  De  qualquer  maneira,  naquele  período  Ruiz-Tagle  

desaparecera para sempre e só tínhamos Wieder para dar algum sentido  

aos nossos dias miseráveis” (BOLAÑO, 2009, 57).

 

Todos  os  personagens  desse  livro  parecem  vitimados  dessa  mesma 

incompreensão, o que acaba fazendo justamente de Wieder/Ruiz-Tagle um personagem 

tão fascinante: ele não parece existir fora do circo de expectativas que o cercam. Ele é 

uma espécie de marionete, que obedece a todos os espantos que o trauma do 11 de 

Setembro Chileno lançou sobre uma geração. Embora não tenha qualquer importância, 

eu tenho uma visão muito pessoal  sobre  a  questão dos  duplos.  De fato,  trata-se da 

mesma pessoa, de uma troca de identidades, é o que acredito como leitor. Mas antes de 

acreditar, eu precisei, como pesquisador, duvidar dos narradores que o livro me oferecia. 

Suas certezas eram formadas por conjecturas.

No processo de realização dessa pesquisa, encontrei pouquíssimos artigos que se 

voltavam a analisar Estrela distante. O leque de estudos na academia sobre essa obra é 

limitadíssimo. Há inúmeros textos sobre 2666, Detetives selvagens, Noturno do Chile e, 



claro,  sobre  perspectivas  mais  vastas  na  obra  de  Bolaño,  como  sua  ligação  com a 

literatura pós-moderna ou mesmo a questão da existência ou não de um pós-Boom.

 Mas a minha perspectiva, na verdade, era encontrar uma gênese para toda a 

discussão  que  o  nome  de  Bolaño  fomenta  dentro  do  cenário  contemporâneo. 

Compreendo  Estrela distante como esse momento “zero”,  a  gênese onde é  possível 

observar todo o trabalho do escritor de uma só vez. É como se esse livro fosse uma 

espécie de Aleph, que contivesse o universo inteiro do escritor chileno.

 A própria  cena inicial  do livro é uma espécie  de síntese da obra:  o mal  se 

enraizando em ambientes literários, o duplo e a revolução. É como se o início do livro 

fosse a síntese de uma obra que acabaria sendo ela própria uma síntese. Mais que um 

início, uma antecipação.

                      
“A primeira  vez  que  vi  Carlos  Wieder  foi  em 1971  ou  talvez  1972, 

quando  Salvador  Allende  era  presidente  do  Chile.  Dizia  chamar-se 

Alberto Ruiz-Tagle e às vezes aparecia na oficina de poesia de Juan Stein, 

em  Concepción,  a  chamada  capital  do  Sul.  Não  posso  dizer  que  o 

conhecia bem. Via-o uma vez por semana, ou duas, quando ia à oficina. 

Não falava muito. Eu sim. A maioria de nós que íamos ali falava muito:  

não só de poesia, mas de política, de viagens (naquela ocasião, ninguém 

imaginava que viriam a ser aquilo que foram depois), pintura, arquitetura, 

fotografia,  revolução e luta armada;  a luta armada que nos traria uma 

nova vida e uma nova época, mas que para a maioria de nós era como um 

sonho ou, mais propriamente, como a chave que nos abriria a porta dos 

sonhos, os únicos pelos quais valia a pena viver. E embora soubéssemos 

vagamente que os  sonhos muitas vezes  se transformam em pesadelos, 

isso não importava. Tínhamos entre dezessete e vinte e três anos (eu tinha 

dezoito), e quase todos nós estudávamos na Faculdade de Letras, menos 

as  irmãs  Garmendia,  que  cursavam sociologia  e  psicologia,  e  Alberto 

Ruiz-Tagle,  que,  segundo  ele  mesmo  afirmou  certa  vez,  era 

autodidata. ).”  (BOLANÕ, 2009, 11)

Durante a composição desse trabalho, foi um processo curioso acompanhar a 

ascensão meteórica que Bolaño viveu na mídia voltada a cobrir eventos de cultura. Seu 

nome passou a ser tratado de forma onipresente em cadernos literários e a ser citado 

como  influência  por  um  número  cada  vez  maior  de  escritores.  Ao  terminar  essa 

pesquisa,  passei  a  ter  algumas  conclusões  em torno  do  que  poderia  gerar  tamanha 



repercussão  ou mesmo que ponto  sensível  poderia  ter  tocado o escritor  para  ter  se 

tornado tão relevante.

 Ao contrário de muitos da sua geração, ou mesmo um pouco mais jovens que 

ele, Bolaño não procurou negar as grandes questões da literatura hispano-americana. 

Lemos seus livros e logo enxergamos as referências (e reverências) a nomes como Jorge 

Luis Borges e Julio Cortázar. Bolaño não é uma quebra, mas uma continuidade. Uma 

continuidade que aparece iluminada por um olhar bastante particular, que se comunica 

de forma imediata com o leitor. É possível ler Bolaño e começar logo a perceber o 

mundo ao redor a partir do seu ponto de vista entre o insólito e o irônico. Foi o caso do 

meu amigo, que percebeu no meu problema de visão uma perspectiva “bolaniana” ou 

mesmo de outro amigo que, depois de uma viagem ao Chile, voltou dizendo “Santiago é 

tão Bolaño”, sem se estender nas explicações do que seria uma cidade “tão Bolaño”. 

Talvez ele ainda não estivesse seguro das suas impressões a respeito da capital chilena. 

Mas precisava tomar um partido,  fazer  alguma declaração marcante,  ainda que essa 

declaração dissesse tudo e  nada ao mesmo tempo.  E,  de  fato,  sua declaração sobre 

Santiago foi bastante “Bolaño”.
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LARGUEM TUDO, NOVAMENTE

Primeiro Manifesto Infrarrealista

Desde os confins do sistema solar há quatro horas-luz; desde a estrela mais próxima, 
quatro anos-luz. Um desmedido oceano de vazio. Mas estamos realmente certos de que 
há somente um vazio?
Unicamente sabemos que neste espaço não há estrelas luminosas; e se existissem, 
seriam visíveis?
E se existissem corpos não-luminosos ou escuros? Não poderia acontecer nos mapas 
celestes, igualmente aos da terra, que estejam destacadas as estrelas-cidades e omitidas 
as estrelas-povoados?
- Escritores soviéticos de ficção científica arranhando-se na cara à meia-noite.
- Os infrassóis (Drummond diria os alegres garotos proletários).
- Peguero e Boria solitários num quarto lumpen pressentindo a maravilha atrás da porta.
- Free Money
*
Quem atravessou a cidade e por única música teve os assovios de seus semelhantes, 
suas próprias palavras de assombro ou a raiva?
O tipo belo que não sabia que o orgasmo das garotas é clitoral
(Busquem, não é somente nos museus que há merda) (Um processo de museificação 
individual)
(Certeza de que tudo está nomeado, revelado) (Medo da descoberta) (Medo dos 
desequilíbrios não previstos)
*
Nossos parentes mais próximos:
os francoatiradores, os planeiros solitários que assolam os cafés dos mestiços da latino-
américa, os massacrados em supermercados, em suas tremendas desjuntivas indivíduo-
coletividade; a impotência da ação e da busca (a níveis individuais ou bem enlameados 
em contradições estéticas) da ação poética.
*
Pequeninas estrelas luminosas guiando-nos eternamente o olho a um lugar do universo 
chamado Os labirintos.
- Dancing club da miséria
- Pepito Tequila soluçando seu amor por Lisa Underground.
- Chupe-se-o, chupe-te-o, chupe-mo-no
-E o Horror
*
Cortinas de água, cimento ou lata, separam uma maquinaria cultural, a que o mesmo lhe 
serve de consciência ou o cu da classe dominante, de um acontecer cultural vivo, 
esfregado, em constante morte ou nascimento, ignorante de grande parte da história e 
das belas-artes (criador cotidiano de sua louquíssima história e de suas alucinantes 
velhas-artes), corpo que de imediato experimenta em si mesmo sensações novas, 
produto de uma época em que nos aproximamos a 200 km/h da privada ou da revolução.
“Novas formas, raras formas”, como dizia entre curioso e risonho o velho Bertold.
*
As sensações que não surgem do nada (obviedade de obviedades), senão da realidade 
condicionada, de mil maneiras, a um constante fluir.
- Realidade múltipla, marés a nós!



Assim é possível que por um lado nasçamos e por outro estejamos nas primeiras 
poltronas dos últimos estertores. Formas de vida e formas de morte passeiam entre si 
cotidianamente pela retina.
Seu choque constante dá vida às formas infrarrealistas: O OLHO DA TRANSIÇÃO.
*
Enfiem toda a cidade no manicômio. Doce irmã, barulhos de tanque, canções 
hermafroditas, desertos de diamante, só viveremos uma vez e as visões a cada dia mais 
brutas e escorregadias.
Doce irmã, passeio para Monte Albán.  Apertem os cintos porque se regam os 
cadáveres. Um movimento a menos.
*
E a boa cultura burguesa? E a academia e os incendiários? E as vanguardas e suas 
retaguardas? E certas concepões do amor, a boa paisagem, a Colt precisa e 
multinacional?
Como me disse Saint-Just num sonho que tive faz tempo: Até as cabeças dos 
ariestocratas podem nos servir de armas.
*
Uma boa parte do mundo vai nascendo e outra boa parte vai morrendo, e todos sabemos 
que todos temos que viver ou todos morrer: e nisto não há meio-termo.
Chirico disse: é necessário que o pensamento se alheie de tudo o que se chama lógica 
bom sentido, que se alheie de todas as travas humanas de tal modo que as coisas lhe 
apareçam sob um novo aspecto, como que iluminadas por uma constelação aparecida 
pela primeira vez. Os infrarrealistas dizem: vamos cair de cabeça em todas as travas 
humanas, de tal modo que as coisas comecem a se mover dentro de si mesmas, uma 
visão alucinante do homem.
- A constelação do Belo Pássaro.
- Os infrarrealistas propõem ao mundo o indigenismo: um índio louco e tímido.
- Um novo lirismo, que na América Latina começa a crescer, a se sustentar em maneiras 
que não deixam de nos maravilhar. O começo do assunto é o começo da aventura: o 
poema como uma viagem e o poeta como um herói desvendador de heróis. A ternura 
como um exercício de velocidade. Respiração e calor. A experiência disparada, 
estruturas que vão se devorando a si mesmas, contradições loucas.
Se o poeta está imiscuído, o leitor terá que imiscuir-se.
“livros eróticos sem ortografia

*

Nos antecedem as MIL VANGUARDASD ESQUARTEJADAS DOS ANOS 60.
As 99 flores abertas como uma cabeça aberta.
As matanças, os novos campos de concentração.
Os brancos rios subterrâneos, os ventos violetas.
São tempos duros para a poesia, dizem alguns, tomando chá, escutando música em seus
departamentos, falando (escutando) os velhos maestros. São tempos duros para o 
homem, dizemos nós, voltando às trincheiras depois de uma jornada cheia de merda e 
gases lacrimogênios, descobrindo/criando música para os departamentos, olhando 
longamente os cemitérios-que-se-expandem, onde tomam desesperadamente uma xícara 
de chá ou se embriagam de pura raiva ouinércia os velhos maestros.

Nos antecede a HORA ZERO.
((Crie cafuzos e eles te morderão os calos))



Ainda estamos na era quaternária. Ainda estamos na era quaternária?
Pepito Tequila beija os mamilos fosforescentes de Lisa Underground e a vê afastar-se 
por uma praia
onde brotam pirâmides negras.
*
Repito:
o poeta como um herói desvendador de heróis, como a árvore vermelha caída que 
anuncia o princípio do bosque.
- As intenções de uma ética-estética consequente estão empedrados de traições ou 
sobrevivências patéticas.
- E é que o indivíduo poderá andar mil quilômetros, mas ao largo do caminho ele o 
come.
- Nossa ética é a Revolução, nossa estética a vida: uma só coisa.
*
Os burgueses e os pequenos-burgueses estão em festa. Todos os finais de semana têm 
uma. O proletariado não tem festa. Somente funerais com ritmo. Isto vai mudar. Os 
explorados terão uma grande festa. Memória e guilhotinas. Intuí-la, atuá-la certas noites, 
inventar-lhe arestas e cantos úmidos, é como acariciar os olhos ácidos do novo espírito.
*
Deslocamento do poema através das temporadas dos motins: a poesia produzindo poetas
produzindo poemas produzindo poesia. Não um corredor elétrico / o poeta com os 
braços separados do corpo / o poema deslocando-se lentamente de sua Visão a sua 
Revolução. O corredor é um ponto múltiplo: “Vamos inventar para descobrir sua 
contradição, suas formas invisíveis de negar-se, até esclarecê-lo”. Deslocamento do ato 
de escrever para zonas nada propícias ao ato de escrever.
Rimbaud! Volte pra casa!
Subverter a realidade cotidiana da poesia atual. Os encadeamentos que conduzem a uma 
realidade circular do poema. Uma boa referência: o louco Kurt Schwitters. Lanke trr gll, 
o, upa kupa arggg, sucedem em linha oficial, investigadores fonéticos codificando o 
uivo. As pontes do Noba Express são anticodificantes: deixem que grite, deixem que 
grite, (por favor, não vão pegar um lápis nem um papel, nem o gravem, se querem 
participar, gritem também), sendo assim, deixem que grite, pra ver que cara faz quando 
acabar, por qual outra coisa incrível passamos.
Nossas pontes para as temporadas ignoradas. O poema inter-relacionando realidade e 
irrealidade.
Convulsivamente.
*
Que posso pedir à atual pintura latino-americana? Que posso pedir ao teatro?
Mais revelador e plástico é parar em um parque demolido pelo smog e ver as gentes 
cruzando em grupos (que se comprimem e que se expandem) as avenidas, quando tanto 
aos automobilistas quanto aos pedestres é urgente chegar às suas casas, e é a hora em 
que os assassinos saem e as vítimas os seguem.
Realmente, que histórias me contam os pintores?
O vazio interessante, a forma e a cor fixas, no melhor dos casos a paródia do 
movimento. Pinturas que só servirão de anúncios luminosos nas salas dos engenheiros e 
médicos que as colecionam.
O pintor que se acomoda em uma sociedade que a cada dia é mais “pintora” que ele 
mesmo, e aí é onde ele se encontra desarmado e passa por palhaço.
Se um quadro de X é encontrado em alguma rua por Mara, esse quadro adquire a 
categoria de coisa divertida e comunicante; é um salão tão decorativo como as cadeiras 



de ferro do jardim do burguês / questão de retina? / sim e não / mas melhor seria 
encontrar (e por um tempo sistematizar aleatoriamente) o fator detonante, classista, cem 
por cento propositivo da obra, em justaposição aos valores de “obra” que a estão 
precedendo e condicionando.
O pintor deixa o estúdio e QUALQUER status quo e cai de cabeça na maravilha / ou se 
põe a jogar xadrez como Duchamp / uma pintura didática para a mesma pintura / E uma 
pintura da pobreza, grátis ou bastante barata, inacabada, de participação, de 
questionamento na participação, de extensões físicas e espirituais ilimitadas.

A melhor pintura da América Latina é a que ainda se faz a níveis inconscientes, o jogo, 
a festa, o experimento que nos dá uma visão real do que somos e nos abre ao que 
podemos será a melhor pintura da América Latina é a que pintamos com verdes e 
vermelhos e azuis sobre nossos rostos, para reconhecer-nos na criação incessante da 
tribo.
*
Experimentem largar tudo diariamente.
Que os arquitetos deixem de construir cenários para dentro e que abram as mãos (ou que 
as empunhem, depende do lugar) para esse espaço de fora. Um muro e um telhado 
adquirem utilidade
quando não só servem para dormir ou evitar chuvas senão quando estabelecem, a partir, 
por exemplo, do ato cotidiano do sonho, pontes inconscientes entre o homem e suas 
criações, ou a impossibilidade momentânea destas.
Para a arquitetura e a escultura os infrarrealistas partimos de dois pontos: a trincheira e a 
cama.
*
A verdadeira imaginação é aquela que dinamita, elucida, injeta micróbios esmeraldas 
em outras imaginações. Em poesia e no que seja, o começo do assunto tem que ser já o 
começo da aventura.
Criar as ferramentas para a subversão cotidiana. As temporadas subjetivas do ser-
humano, com suas belas árvores gigantes e obscenas, como laboratórios de 
experimentação. Fixar, entrever situações paralelas e tão dilacerantes como um grande 
arranhão no peito, no rosto. Analogia sem fim dos gestos. São tantas que quando 
aparecem os novos nem nos damos conta, ainda que estejamos fazendo/olhando em 
frente a um espelho. Noites de tormenta. A percepção se abre mediante uma ética-
estética levada até às últimas.
*
As galáxias do amor estão aparecendo na palma de nossas mãos.
- Poetas, joguem as tranças (se as tiverem)
- Queimem suas porcarias e comecem a amar até que cheguem aos poemas 
incalculáveis.
Não queremos pinturas cinéticas, mas sim enormes entardeceres cinéticos.
Cavalos correndo a 500 quilômetros por hora.
Esquilos de fogo pulando de árvores de fogo.
Uma aposta para ver quem pisca primeiro, entre o nervo e a pílula sonífera.

*
O risco sempre está em outra parte. O verdadeiro poeta é o que sempre está 
abandonando-se a si mesmo. Nunca por muito tempo no mesmo lugar, como os 
guerrilheiros, como os ovnis, como os olhos brancos dos prisioneiros da prisão 
perpétua.



Fusão e explosão de duas margens: a criação como um graffiti resolvido e aberto por um 
menino louco.
*
Nada mecânico. As escalas do assombro. Alguém, talvez o Bosco, rompe o aquário do 
amor.
Dinheiro grátis. Doce irmã. Visões levianas como cadáveres. Little boys talhando de 
beijos a dezembro.
*
Às duas da manhã, depois de ter estado na casa de Mara, escutamos (Mario Santiago e 
alguns de nós) risos que saíam da penthouse de um edifício de 9 andares. Não paravam, 
riam e riam enquanto nós embaixo dormíamos apoiados em várias cabines telefônicas. 
Chegou um momento em que só Mario seguia prestando atenção aos risos (a penthouse 
é um bar gay ou algo parecido e Darío Galicia havia nos contado que está sempre 
vigiado por policiais). Nós fazíamos chamadas telefônicas mas as moedas eram feitas de 
água. Os risos continuavam. Depois que nos fomos desta colônia, Mario me contou que 
realmente ninguém havia rido, eram risos graduais e lá em cima, na penthouse, um 
grupo reduzido, ou talvez só um homossexual, havia escutado em silêncio seu disco e 
nos havia feito escutá-lo.
- A morte do cisne, o último canto do cisne, o último canto do cisne negro, não estão no 
Bolshoi
senão na dor e na beleza insuportável das ruas.
- Um arco-íris que começa num filme de má morte e que termina numa fábrica em 
greve.
- Que a amnésia nunca nos beije na boca. Que nunca nos beije.
- Sonhávamos com utopia e acordamos gritando.
- Um pobre vaqueiro solitário que retorna à sua casa, que é a maravilha.
*
Fazer surgir as novas sensações – subverter a cotidianidade.

O.K.

LARGUEM TUDO NOVAMENTE

LANCEM-SE PELOS CAMINHOS.

Roberto Bolaño, México, 1976.


