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Este livro apresenta reflexões instigantes sobre o universo "real
virtual" a que a autora chama de
imaginação pública ou fábrica de

realidade.Sua lógicaé a da conexão
e superposição de todo o visto e o

ouvido; seufio condutor, a produção
literária contemporânea na América

latina. Fernando Vallejo, Horacio
Castellanos Moya, Martin Kohan,
Perla Suez e Diamela Eltit definem

umaformaespecífica de"realidade-

ficção", quetransita pornovos terri
tóriose temporalidades.Aodelinear
com argúcia e sensibilidade crítica

sua especulação, Josefina Ludmer

nosoferece uma obra decisiva para
se pensar a configuração cultural e
política da atualidade.

Este livro intercala textos do início

do ano de 2000 com reflexões pro
venientes do que Josefina Ludmer
chamou de um "diário sabático".

Escrito durante sua estadia na capital
portenha naquele ano, reflete sobre
os novos tempos que se abrem para a
literatura na América latina. Provoca

tiva, a autora reafirma o fim da tradi,l

cíonal leitura literária como método

de conhecimento do real, ressaltando

que a nova ficção que se produz no

AQUI AMÉRICA LATINA

continente está orientada para a pro-

Uma especulação

dução de uma "fábrica de realidade",

fundada na imaginação pública e em
novas constelações de territórios _e. _
temporalidades. Sua bússola nessa

inquietante viagem pelo universo
ficcional latino-americano é uma

•

perspectiva grje~oferere~a~a~g1lidade
teórica que tal situação requer: a

;

especulação, entendida como "a

procura de algumas palavras e for

mas, modos de significar e regimes
de sentido, que nos permitam ver
como funciona a fábrica de realidade
—para poder encontrar seu avesso".

Josefina Ludmer
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INTRODUÇÃO

O novo mundo

Suponhamos que o mundo mudou e que estamos em outra

etapa da nação, outra configuração do capitalismo eoutra era na
história dos impérios. Para poder entender esse novo mundo (e
escrevê-lo como testemunho, documentário, memória e ficção),
precisamos de um aparato diferente daquele que usávamos antes.
Outras palavras econceitos, porque não éapenas o mundo que
mudou, mas também os modelos, gêneros e espécies nos quais
ele se dividia e se diferenciava. Essas formas ordenavam nossa
realidade: definiam identidades e fundavam políticas e guerras.

Este livro busca palavras e formas para ver e ouvir alguma
coisa do mundo novo. Para especular, porque, afinal, como seria

possível pensar se não fosse a partir daqui, América latina?
Especular

Literalmente e emtodos os sentidos. Como adjetivo (do latim

speculãris), com o espelho e suas imagens, duplos, simetrias,
transparências e reflexos.

Especular como verbo (do latim speculãri): pensar eteorizar
(com esem base real, tudo poderia ser uma mera especulação).
Ao mesmo tempo tramar ecalcular os ganhos. Com um sentido
moral ambivalente.

Neste livro, especular seria pensar com imagens e perseguir
um fim secreto.

A ficção especulativa

A imaginação pública

A especulação também é um gênero literário. A ficção

Aespeculação inventaum mundo diferente do conhecido: um

especulativa (um gênero moderno global, nesse momento

universo sem exterior, real virtual (a virtualidade é o elemen
to tecnológico), de imagens e palavras, discursos e narrações,

latino-americano, que hoje parece ser mais fantasy do que
ficção científica) inventa um universo diferente do conhecido,
fundando-o a partir do zero. Também propõe outro modo

de conhecimento. Não pretende ser verdadeira ou falsa; gira
em torno do como se, imaginemos e do suponhamos: na con

cepção de uma pura possibilidade. A especulação é utópica e
desapropriadora, não apenas porque concebe outro mundo e
outro modo de conhecimento, mas porque postula esse mun

do sem o dinheiro e sem a propriedade (como na Utopia de
Thomas Morus, 1516). Para isso, toma idéias de várias partes
e seapropria do que lhe interessa. Chama essa apropriação de
"extrapolação", segundo as tradições do gênero.
A arte da especulação consiste em dar uma sintaxe às idéias

que flui num movimento perpétuo e efêmero. É nele que traça
suas formas. Chama esse movimento de imaginação pública ou
fábrica de realidade; é tudo o que circula, o ar que se respira,

a teia e o destino. A imaginação pública seria um trabalho social, anônimo e coletivo de construção de realidade. Todos nós
somos capazes de imaginar, todos somos criadores (como na
linguagem igualitária e criativa de Chomsky) e ninguém sabe

mais que o outro. É desse modo que a especulação especula a
partir da América latina.

No lugardo púbiconão há mais separação entre o imaginário j
individual e o social. A imaginação pública, em seu movimento, |

desprivatiza e muda a experiência privada. O público é o que

dos outros, postulando um aqui e agora a partir de onde elas

está fora e dentro, como íntimo-público. Na especulação não {

são utilizadas.

sobra nada dentro; o segredo, a intimidade e a memória se tor^J
nam públicos.

Aqui América latina

A imaginação pública produz realidade, mas não tem índice
de realidade, ela mesma não faz diferença entre realidade e fic
ção. Seu regime é a realidadeficção, sua lógica, o movimento, a

Especular a partir do aqui América latina é tomar uma po
sição específica como predefinida, como um destino. Somos

aqueles que chegam tarde ao banquete da civilização (Alfonso

Reyes, "Notas sobre a inteligência americana") e esse lugar
secundário implica necessariamente uma posição estratégica
crítica. Não é possível imaginar daqui nenhum tipo de resis
tência ou negatividade; não se pode perder sempre.
A especulação na América latina, na posição estratégica
que lhe corresponde, parte do que tem a ver com todos nós,
de algo comum que nos iguala como seres humanos. Parte de

princípios gerais, de articuladores, de noções que percorrem
todas as divisões; da criatividade da linguagem, da imaginação,
do tempo e do espaço.

conectividade e a superposição, superimpressão e fusão de tudo
que foi visto e ouvido. Essa força criadora de realidade, a matéria
de sua especulação, funciona segundo váriosregimes de sentidoe
é ambivalente: pode dar volta atrás ou assumir qualquer direção.
Entrar pela literatura

A especulação entra na fábrica de realidade pela literatura,
por algumas narrativas dos últimos anos aqui na América lati
na. A própria literatura é um dos fios da imaginação pública e,
portanto, tem seu próprio regimede realidade: a realidadeficção.
Usar a literatura como lente, máquina, tela, baralho de taro,

veículo e estações para poder ver algo da fábrica da realidade

implica lersemautores ou obras: a especulação é expropriadora.

Ela não lê literariamente (com categorias literárias como obra,
autor, texto, estilo, escrita e sentido), mas através da literatura,

narealidadeficção enaambivalência. Usa a literatura para entrar
na fábrica de realidade.

Temporalidades e territórios

Aespeculação entra na imaginação pública pelos regimes
temporais e territoriais das ficções literárias latino-americanas

dos últimos anos. Essas temporalidades e territórios são como
esqueletos da fábrica de realidade.

Os tempos eos espaços: palavras ouinstrumentos articulado-

res abstratosconcretos eafetivos que dizem respeito atodos (que

todos compartilhamos enos unem), que são íntimos epúblicos

TEMPORALIDADES

e atravessam todas as divisões, levando todos para a fábrica de

realidade da especulação. Por isso aviagem desde Aqui ao mundo

da imaginação pública, através da literatura latino-americana,

está dividida em duas partes, que são dois modos dacrítica e as
duas partes deste livro: as temporalidades e os territórios.
A finalidade secreta da especulação

Osentido da especulação é a procura de algumas palavras
e formas, modos de significar e regimes de sentido, que nos
permitam ver como funciona a fábrica de realidade para poder
encontrar seu avesso. Afinalidade secreta, o ganho e o benefício
perseguidos pela especulação é pensar o mundo!

Como aimaginação pública éum universo ambivalente, sem
exterior, o trabalho coletivo de produção da realidade poderia
se tornar, ao mesmo tempo, seu instrumento crítico.

10
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IMAGINAR O MUNDO
COMO TEMPO

Como especular a partir do "aqui, América latina"? Que
palavras e formas usar para pensar ou imaginar o novo mundo?
O ponto de partida poderia ser uma palavra que sirva para
todos, que se refira a todos, atravessando todas as diferenças e
divisões nacionais, de classe, raça e sexo. Uma palavra-ideia que
fosse, ao mesmo tempo, abstrata e concreta, individuale pública,
subjetivae social,epistemológicae afetiva.Por exemplo, o tempo.
._ O tempo parece ser um desses universos simbólicos que ne
gam a separação entre o social e o individual, movendo-se na
história. Ele tem a particularidade de que suas manifestações
não apenas existem fora, no mundo exterior, mas são também
marcas estruturais do sujeito. O tempo é um articulador que
está por toda parte, percorre divisões, atravessa fronteiras e se
aloja dentro dos corpos, na forma de relógio biológico. Nunca
se detém.

___ Em realidade, ou na realidade, o tempo nãoexiste: é uma for
\

ma imaginária para pensar o movimento. O movimento intensivo
da alma (todos os processos de subjetivação e intensificação são
temporais), assim como o movimento do poder (o ritmo com o

qual semedem e se ordenamas ações constitutivas do poder). O
tempo servepara estabelecer relações entre posições em constante
processo de mudança. E ele também é o movimento.

Imaginar o mundo como tempo "aqui na América latina"

para poder pensar as políticas do tempo. Porque com otempo'

consigo diferenciar sociedades, culturas, histórias, poderes

sujeitos. As culturas do tempo, ou temporalidades, são tempo'
habitado eimaginado, diferentes em cada lugar; são diagramas
e, ao mesmo tempo, afetos. Cada um tem seu tempo e, portanto
seu regime histórico. Como cada cultura éuma determinada ex

periência do tempo, não épossível uma nova (um novo mundo)
sem uma transformação dessa experiência.

Otempo poderia ser uma das palavras que estou buscando
para pensar (ou tornar imagem: especular) este mundo. A ex-

phcaçao éque hoje vivemos uma transformação da experiência

do tempo. Eas novas experiências históricas produzem novos
mundos.

Uma nova experiência temporal e histórica
O tempo zero

divide a sociedade de outro modo, porque o acesso à instantaneidade é crucial nas novas divisões sociais. As diferentes taxas de

aceleração engendram diferentes temporalidades, o que implica
um novo tipo de desigualdade que aparece em todas as escalas

(mundo, nação, cidade). As instituições se situam em diferentes
regiões do tempo histórico, sendo que mesmo os componentes
de uma instituição podem estar em diferentes regiões temporais.
O tempo zero, esse produto tecnológico, inclui experiências
instantâneas como a explosão, o acidente e o atentado; são todos
pontos sem tempo ou que interrompem o tempo. Hoje em dia,
são todos universalmente procurados, tanto pelos terroristas,
como pelos artistas e ativistas contemporâneos.
O tempo zero não apenas implica uma nova experiência his
tórica, mas também outra divisão do poder e, portanto, poderia

ser crucial para nosso destino latino-americano, definido pelo
tempo segundo uma história do capitalismo.

Vivemos, nos últimos anos, com a internet, uma nova ex-

penenca histórica global: otempo zero, atravessia do espaço
no tempo, ochamado tempo real. Oresultado da aniquilação

temporal é a simultaneidade global, chave para os mercados
financeiros, que mudou a experiência da vida eda natureza do
trabalho, convertendo-o em trabalho imaterial.

Otempo zero reorganiza omundo easociedade, produzindo
todo tipo de fusões edivisões. Apaga adiferença entre o"longe" e

0"aqui", libertando otempo da subordinação da idéia de espaço

1or um lado, dissolve os opostos e torna porosas as fronteiras
entre tempo privado e público, entre presente e futuro, bem
como entre ficção erealidade. Por outro, dissolve a sociedade

tragmenta-a em mil partes eregiões temporais que se movem em

todas as direções. Quanto mais velocidade, mais diferenciaçãoquanto mais velocidade, mais divisão social; quanto mais velo

cidade, ma.or éaintensidade da fragmentação. Otempo zero
14
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BUENOS AIRES ANO 2000
O diário sabático

O TEMPO DO DIA

Quinta-feira, 25 de maio
Eu pássaro

As aves migratórias desenvolvem um agudo sentido do tempo,

porque voam de um presente a outro, e o primeiro que percebem,
ao chegar, é a lembrança de outro presente.
Entro na cidade vazia.

Wellcome backl Pertencimento, familiaridade. Que alegria!
Domingo, 28 de maio

Estava em Buenos Aires no ano 2000, um ano-chave para
o gênero especulativo. Havia passado a ameaça milenarista-tecnológica do Y2K, o erro do software que podia anular o
sistema de milhões de computadores, quando seus relógios
internos tentassem marcar o dia Io de janeiro de 2000, porque
eles não foram desenhados para operar essa nova data. O fim do
mundo era o fim do tempo zero. Por sorte, os técnicos indianos

consertaram o problema, e o mundo não terminou naquele dia.

Segunda-feira, 29 de maio
Eu viajante do tempo

"Buenos Aires ano 2000", na fronteira entre séculos e

milênios, era, na realidade, o título de uma utopia possível
do século 21, ou do começo do 20, na Argentina. O sonho
retrofuturista de 2000 como o signo de modernidade que não
se escreveu aqui, mas no Brasil, como disse Rachel Haywood

Ferreira (Science Fiction Studies, n.- 103, 2007). A utopia de

Godofredo E. Barnsley, São Paulo no Anno 2000 ou Regene
ração nacional (Chronica da Sociedade Brasileira Futura), de

1909,imagina naquele ou neste ano "a regeneração nacional",
a sociedade igualitária e a cidade como máxima modernidade
em transportes, comunicações e ciência.

Em2000 posso viajar no tempo, porque é um ano reversível

que se abre em todas as direções. Posso ser como Julian West,
o milionário norte-americano do livro de Edward Bellamy,
Looking Backwardfrom 2000to1887(1888), que está na beira
do casamento esofre de insônia. Dão a ele uma droga que o faz

minha posição no tempo. Asemana que vem parece ser ofuturo
e o passado tem uma densidade maior que a do presente, por
que se torna público todo o tempo. Sensação constante de que
opresente émemória edéjà-vu: uma duplicação do passado.
Sensação de corte histórico, temporal, com a "moderniza
ção" neoliberal na Argentina. Em Buenos Aires ano 2000 há
um tempo que chegou de repente.

Sensação de viver na utopia realizada da comunicação uni
versal e da circulação universal de bens. A cidade está repleta
de lan houses e lojas de informática. As pessoas andam com o
celular na mão.Buenos Aires játem umprimeiro mundo interno

dormir em 1887, para logo despertar no ano 2000. Ele seencon
tra com uma maravilhosa utopia igualitária e supermodernaü

em Puerto Madero, segundo o modelo global da "cidade cria
tiva", baseado na idéia de que a inovação cultural é um motor

E é feliz! Porém, de repente, como uma espécie de dupla mão,

do crescimento econômico.

ele desperta no século 21 junto da antiga e atrasada noiva...
Felizmente, esse "agora" retrógrado acaba por se tornar um
pesadelo induzido pelas mesmas drogas, e no final, novamente
devolta a 2000,pode secasar com a netasupermoderna desua

Buenos Aires ano 2000: econômico, social, cultural e político-estatal. Econômico: os vencimentos e prazos da dívida externa

ex-noiva, aquela que não o deixava dormir.

tensionam aolimite o ajuste (na América latina a dívida é usada
como instrumento de dominação). Um problema social,porque

Buenos Aires ano 2000!

na Argentina a velocidade neoliberal produziu novas formas

Como Julian West e como Rachel Haywood Ferreira, eu

de diferenciação e exclusão que se situam em outros tempos,

podia fazer todo tipo de retrolabellings e tomar mãos duplas
(podia praticar "Kafka e seus precursores"); 2000 era o ano

ideal para ir aofuturo do passado e ao passado do futuro, sem
deixar o presente. Podia viver o 2000 como a utopia realizada
do neoliberalismo na América latina (todo poder aos mercados),
e ao mesmo tempo, como o caminho para o apocalipse de 2001.
Sábado, 27 de maio

Terça-feira, 30 de maio

Sensações de tempo

Sensação de que aqui há outra temporalidade, outro código
de tempo. Ou que meu tempo sabático éoutro tempo. Épossível
que a ilusão de que em Buenos Aires há outro tempo venha de
20

Sensação de que o tempo éum problema público múltiplo em

diferentes dostemposdo mercado e do Estado. Aparecem novos

pobres e excluídos que não existiam antes. (Em 2000 começa
a aparecer a revista Hecho en Buenos Aires, que é escrita e
vendida nas ruas porpessoas desempregadas.) Avelocidade ea
distribuição do trabalho e do tempo estão no centro dos deba
tes. O tempo é também um problema cultural pela quantidade
de passado, de memória e de história que existe no presente.

E, finalmente, um problema político com questões sobre leis e
decretos de necessidade e urgência.

Também é um problema múltiplo para quem me rodeia.
Aqui as pessoas estão mais ocupadas do que antes, ou será meu
tempo sabático e o ócio lento que ele engendra?
Decido escrever um diário para explorar o tempo.

21

{( Terça-feira, 20 de junho
Quinta-feira, 27 de julho

\

Os saltos modernizadores

V

O vazio temporal como experiência do tempo

Imaginemos que as modernizações latino-americanas (as

mudanças na história do capital e as mudanças das políticas
imperiais pela internacionalização da economia) se produzem
por saltos ou por cortes temporais, de modo que nos legam um
desenvolvimento (econômico, mas também político, social ecul

tural) "natural", para dize-lo de certo modo, "uma história" que
trilharam os grandes centros para chegar aesse ponto global. De
repente interrompem alguma coisa quepoderiacontinuarsendo

e, num movimento de transformação radical e forçosa (moder

mudanças sem etapas, progressos e modernizações sem desen- \
volvimento. A partir daqui não podemos ver o tempo de forma
linear, em termos de "atraso" ou "progresso". Não podemos •.
aceitar a história desenvolvimentista do capital e sua cronopo-

lítica, que nos coloca em uma anterioridade ou atraso. Homi
Bhabha disse que FranzFanon destróiosesquemas temporais: o ;

negro se nega a ocupar o passado, do qual o branco é o futuro.
Bhabha critica a historiografia que afirma a sucessão colo

nialismo, pós-colonialismo e globalização. As condições do co
lonialismo persistem dentro das nações independentes etambém
na globalização, produzindo pobreza e racismo.

John Kraniauskas (em Boundary, v. 2,n. 32, p.2,2005) disse
que o conceito de desenvolvimento foi fundamental na história

nização ou repressão, dois modos diferentes de interromper o

latino-americana, sendo uma idéia central, não só para pensar

tempo), pordecreto, nós, latino-americanos, permanecemos ins

a história do mundo, pois oferece uma gramática e uma direção
civilizatória, mas também para a administração transnacional
do capitalismo aqui na América latina. O desenvolvimento cap
tura o tempo histórico e o devolve como sentido de progresso
(civilizatório). Está intimamente ligado às teorias da moderni
zação, como a conhecida "teoria dos estágios" de Rostow, que
foi importante para a Aliança para o Progresso de Kennedy. O
desenvolvimento seria o tempo do capital e do império, a serviço
da administração biopolítica do tempo aqui, na América latina.

talados em outra situação eem outra história. Ocorte de tempo
como regime histórico faz com que aAmérica latina nunca esteja
completa, que seu ser seja sempre remetido ao futuro, sendo essa
uma das ideias-chave de nossa posição global.

(— Os cortes produzem vazios temporais, parecido ao jet-lag [leve
| torneira] quando se viaja de avião; em Homi Bhabha (O local
j da cultura) foi chamado de time-lag. No vazio temporal se torna

jnítido ocírculo das políticas imperiais. Otempo éinterrompido
;de fora e, a partir do Estado, algum processo é interrompido

Na América latina o salto modernizador gera um tempo

;e somos definidos como temporalmente diferentes, conforme
uma história desenvolvimentista, em etapas, que é a história

não vivido, vazios ou lacunas temporais que ficam, a partir do
corte, como estancados em repetições e retornos. Essas lacunas

do capitalismo e do império concebidos como modernidade,

temporais desafiam uma história desenvolvimentista como a do

civilização e progresso contínuos. América latina, nessa crono-

capitalismo.

política, está sempre em uma etapa temporal anterior atrasada,
ou "emergindo" em relação ao já constituído, em um processo
que nunca termina e se reorganiza a cada salto modernizador.

Como especular ou imaginar a partirda lacuna temporal, no
time-lag, sem etapas oudesenvolvimento desigual, sem moderni-

Somos secundários na história do capitalismo e"chegamos tarde

dades alternativas em relação a uma modernidade modelo ou a
um desenvolvimento parelho (harmônico)? Como pensar sem os

Adiferença temporal que nos produz edefine também nos leva

relatos historicistas e imperiais da temporalidade do capitalismo
e seu imperativo de modernização emancipatória?

jao banquete da civilização" (Alfonso Reyes).

/a pensar criticamente, mas pensar de outro modo. Imaginamos
22
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n„ Alacuna temporal, produzida pelos saltos modernizadores,
coloca o problema do tempo histórico latino-americano, bem

impedindo projetos políticos. O efeito é a abolição da política.

historia latino-americana não épossível separar os sujeitos do
Estado, porque a lacuna temporal étambém uma experiência

A tradição econômica e temporal do neoliberalismo(que nas
ce com Adam Smith e tem seu ápice nos anos de 1960, com os
escritos de Friedrich von Hayek) procurou legitimar a supremacia

aceleração, produz um curto-circuito na temporalidade estatal,

I como o problema da relação entre os sujeitos e o Estado. Na

intima do tempo. Os saltos modernizadores transformam e

do tempo do mercado sobre o tempo político. O pensamento de
Von Hayek coincidecom a ideologianeoHberal do final do século
20. A economia do eterno presente da sociedade de mercado
procura abolir a política; VonHayek levou ao limite a recusa do
projeto político, negando toda idéia de construção fundada no
tempo longo (um projeto de nação, uma reorganização social).

alteram as vidas das pessoas no continente, onde arelação entre
experiência pessoal e acontecimento histórico aparece direta

sem mediação. Aditadura militar ou a modernização forçada

nao apenas produzem saltos temporais e rupturas políticas e
econômicas; elas penetram na vida das pessoas, entram em suas
casas, decidem seus destinos.

Com isso, colocou em evidência a tensão entre as temporalida
des do mercado e as temporalidades políticas, que se vive aqui,
no ano 2000. Um dos problemas é que não existe um projeto
de nação, quando o próprio projeto é o que a define enquanto
tal. O neoliberalismo coloca em questão não apenas o Estado
latino-americano, mas também a nação. Impõe a necessidade de
repensar a relação entre nação e Estado, mas também de deixar
de usar a expressão Estado-Nação.

Quarta-feira, 21 de junho
Quinta-feira, 22 de junho

Temporalidade do mercado e temporalidade estatal

Otempo neoliberal na América latina. Atemporalidade do

mercado émuito mais rápida do que atemporalidade política,

podendo aniquilá-la. Avelocidade do neoliberalismo destrói o

Estado latino-americano eoreformula. Daí em diante, será outra

a relação entre nação e Estado.

Quarta-feira, 26 de junho
Domingo, 2 de julho
A velocidade neoliberal e o popular em Buenos Aires
no ano 2000 (o santinho da temporada)

No século 19, eprincipalmente no século 20, foi instituída
uma temporalidade estatal, poderosa eautônoma, que predo
minou sobre otempo do mercado, gerando uma lentidão social.

Essa temporalidade tem seu ápice na metade do século 20 ehoje

Fiquei sabendo que o cantor Rodrigo ("El Potro") existia

esta em declínio. Um Legislativo lento e um Executivo que é
acionado (e acelerado) com decretos necessários eurgenciais,

no dia da sua morte. No acidente e na explosão, em seu corpo,

pude imaginar (ver em imagem) a temporalidade neoliberal e o
negócio sem limites da indústria musical e discográfica.

para responder ao que os jornais do ano 2000 de Buenos Ai

res chamavam de "os mercados". Avelocidade dos mercados

No dia 25 de junho, após um show, ele bateu seu carro no
caminho de La Plata, viajava sem cinto de segurança; a vida

subordina ecoloca aseu serviço (usa) atemporalidade política
estatal, muito mais lenta (nem falemos da temporalidade ju

perdida. Aspessoas fazem um altar emsuahomenagem no lugar

dicial). O tempo neoliberal transforma o Estado na América
latina: o presente eterno, simultaneamente com uma máxima

do acidente e rezam por ele. Rodrigo, um garoto de Córdoba

que tinha olhos azuis e atravessava pelo menos duas classes e
culturas, permitiu imaginar (ver, em imagem, especular) não só a
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velocidade doneoliberalismo latino-americano, mas sua própria
forma. Rodrigo usa uma forma musical rural, uma mistura do

"impacto favorável nos mercados"; "Wall Street diz que é um

passo na direção correta". Trinta por cento da força laborai,

"interior" folclórico (o autêntico folclore cordobês, de origem

subempregados ou desempregados, 37% da população debaixo

camponesa) com os paso dobles e tarantelas (dos imigrantes

da linha de pobreza.

espanhóis eitalianos), que épopular; porém, éfilho de um empre
sário da indústria fonográfica, do selo CBS. Ele não representa;
encarna em si mesmo um tipo deformação populista ("popular")

neoliberal, como a de Menem, caudilho de La Rioja. Corre em
alta velocidade, até bater o carro e interromper o tempo.
Nos três dias seguintes à sua morte foram vendidas 170 mil
cópias de seu último disco. O de maior sucesso tinha vendido

Estou entrando no tempo da recessão, do ajuste, do desem

prego, da miséria, da corrupção e da repressão. Nesse tempo
apocalíptico posso ver os primeiros rombos do Estado latino-americano.

Quarta-feira, 31 de maio

300 mil cópias. "A indústria nãoperde tempo, daía velocidade

Vejo pela televisão a passeata contra o ajuste e o FMI, 40

earodovia, etalvez, por isso mesmo, oacidente eofinal", disse
Alejandra Dandan em Página/12, domingo 2 de julho.

milpessoas. Hugo Moyano, dirigente da Confederação Geraldo

A morte de Rodrigo, que em julho já contabilizava outro

um milhão e seiscentas mil unidades vendidas, totalizando

Trabalho, faz um paralelo entre a "ditadura militar" passada e a
atual "ditadura econômica", ameaçando com a "desobediência
civil".

dois milhões desde sua morte, há um mês, expressa a

Paolo Virno (Gramática de Ia multitud) esboça uma teoria

velocidade neoliberal. Decido que esse tempo de acidentes
que interrompem o tempo (mortes não naturais, acidentes e

política do futuro (uma política potencial) que se funda no êxodo
como ação e na multidão como sujeito. A desobediência civil

atentados, crimes e suicídios) são acontecimentos centrais no

ou o êxodo (por exemplo, não pagar impostos ou não acatar

ano 2000 em Buenos Aires. É "quando a morte fala". Logo a

Segunda-feira, 29, e terça-feira, 30 de maio
Quinta-feira, 1° de junho
Segunda-feira, 5 de junho

certas leis) não é um simples protesto, mas um ato de imaginação
coletiva, a defecção em massa do Estado. A desobediência civil é
uma categoria pré-política, o direito à resistência, que autoriza
o uso da violência toda vez que alguma prerrogativa positiva é
alterada pelo poder central. O êxodo do Estado é, para Virno,
a condição sine qua non da ação política atual. Uma ação total
mente diferente daquela que concebeu a tradição liberal, uma

O começo do fim

vez que questiona o poder de mando (leis, impostos) do Estado.

seguir, registro o suicídio de Favaloro, o assassinato de Natalia
Fratticelli e outras mortes.

Procuro explorar esse outro tempo que percebi quando
cheguei. Eu chamo de "o mistério do tempo outro" e viajo no
tempo para descobrir seu segredo. Leio os jornais matutinos e

tomo algumas notas. Opaís afunda. Redução brutal de gastos do
Estado: seqüestro de aposentadorias, sucessivos cortes salariais,

Com a "teoria política do futuro como gesto de imaginação
coletiva" estou, no ano 2000, exatamente como no tempo ante
rior. A desobediência civil anunciada por Moyano em 2000 se
torna visível ao final de 2001. Mas primeiro é necessário passar

pelo fim da crença na representação.

impostos. Cada passo nessa direção produz imediatamente um
26
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Segunda-feira, 21 de agosto
Fim da crença na representação

Escândalo do Senado: denúncia de subornos para aprovar a
lei eleitoral.

Salta: violência, saques e um piqueteiro morto
Era motorista e morreu de um tiro no enfrentamento com a

Polícia, na Rodovia 34. Os manifestantes serevoltaram, fizeram

quatro policiais de reféns e arrasaram Tartagal.

Asérie temporal: 3 desetembro: pesquisa da Equis: Imagem
do Congresso: positiva 11%, negativa 88%; 7 de outubro: re
núncia do vice-presidenteChacho Álvarez. O Executivoentra em

crise e leva junto a aliança que o sustentava: primeira implosão
do Estado.

O sistema exibe, de um modo explícito, seus novos mecanis

mos na forma de corrupção política. Chega ao fim uma crença,
um projeto político e uma forma de governar. É o fim da con

fiança na representação política, um fim da política. Cenário
preparado para a desobediência civil e a dispersão geral.
Quinta-feira, 31 de agosto
Sexta-feira, 3 de novembro

Clarín-landrú e o humor popular

Um casal na cama, ele diz: Agora que estamos casados vou
revelar um terrível segredo, querida: sou senador.
Um pai e um filho, o garoto diz: Sinônimos de dinheiro são
grana, prata, tutu, dindim, gaita, erva, verba, cascalho, cara

Quarta-feira, 23 de agosto
Implosões do Estado latino-americano

Eu me encontrava em um Estado-Nação do sul que tinha
transformado suas estruturas estatais, com a finalidade de refor
mular suas funções dentro da nova ordem global. A Constituição
foi reformada em 1994, a fim de regular outro tipo de tempos e

rodízios políticos (para encurtar e acelerar os tempos políticos),
fim da desnacionalização (privatização, desregulamentação),
faltava apenas a nova lei trabalhista para completar o sistema.
Esse é exatamente o ponto frágil onde se dará a primeira crise,
abrindo a temporada apocalíptica para o Estado. O ano 2000
foi, ao mesmo tempo, a utopia realizada do sistema e a crise
em todas as direções, daí ser o ano ideal para especular sobre a
experiência do tempo.

Será essetempo, simultaneamente utópico e apocalíptico, um
dos fios da sensação de um tempo outro que senti ao chegar, o

qual queria desentranhar, escrevendo o diário sabático?

minguá, bufunfa, jabaculê, jimbo, tuncum, milho, moeda, ouro,
pasta, cheta, bagulho... e o pai: Muito bem! Quando crescer,

Domingo, 12 de novembro

você vai ser senador.

Eu diário sabático

Sábado, 11 de novembro

ção de temporalidades em movimento, carregadas de símbolos,
signos e afetos. EmBuenos Aires ano 2000 estou nosalto moder

Impossível governar sem repressão

Violência em Salta e assassinato do piqueteiro Aníbal Verón,

Minha experiência de presente é uma conjunção e justaposi

nizador, na aceleração temporal do neoliberalismo, no presente

A situação social

eternodo império(quenão se definecomoum período histórico,
mas como a culminação da história), na lacuna temporal do sul,
na recessão e na repressão, no chamado à resistência civil e nas
primeiras implosões do Estado. Sinto também viver em uma
espécie de déjà-vu, em que o presente se duplica no espetáculo

Duros enfrentamentos por causa da interrupção de rodovias

do presente.

37 anos.

Seu nome passa a ser de um dos movimentos piqueteiros.
Clarin, política, p. 16
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Não me resta outra coisa a fazer, durante o tempo sabático,

ele tem 22 anos mais, e pior, certamente vai ser multado se não

do que explorar o tempo do ano 2000 em Buenos Aires. Tratar

se apresentar para cumprir com seus deveres de cidadão... Ah,
bom, mas esse é outro assunto, se você quer mesmo falar de

de registrar no presente a travessia do futuro rumo ao passado;
seguir os signos do tempo nos relatos do cotidiano e na repeti
ção do empírico. Ver as tensões entre seqüência e série, ritmo e

medida, extensão e simultaneidade. Matar o tempo.
Assim foi como noano2000 emBuenos Aires empenhei meu

memória... Não, você está errada, não estou falando do passa

do das lembranças, pelo menos agora não estou falando da tão
retraída memória; é mais elementar, porém mais complicado
do que isso... eu estou pensando em uma, pelo menos uma mãe

e de tarde escrevia um diário de leituras: "o diário sabático."

que conheço que, há 23 anos, ela está esperando que seu filho
regresse, e todos os dias, desde que foi levado pelos milicos de

Registrava ali algumas notícias e outras experiências dotempo.
O diário era a porta de entrada ao tempo outro que senti ao

sua casa, ela está esperando que ele volte para casa, porque
como ainda não viu nenhum corpo, não vai deixar de viver em

chegar. A meta da viagem: as temporalidades de Buenos Aires

um... como dar nome a isso com nossas categoriais temporais?

ano 2000, na fábrica do presente.

Presente?... Bom, me perdoe que eu insista nisso, mas quando
eu falo de futuro ou de passado não significa exatamente que
eu me esqueça disso, que você está me refrescando a memória
com seu exemplo... Está bem... agora quero seguir esse outro
fio, agora vou fazer memória... quando nós também vivíamos no
futuro porque estava aí, "ao alcance da mão", como dizemos por
aqui, vieram os atuais donos do futuro jogando pesado, afinal o
futuro não se compartilha, minha querida, e aí sim deveríamos
ambas admitir que não estamos falando de tempo, não é? ou
você não percebeu que se pedíssemos esclarecimentos por cada
desaparecido da Argentina, eles nos "premiariam" com mais

tempo nos gêneros do presente, porque de manhã lia os jornais

Quarta-feira, 18 de outubro
O outro eu

Encontro com Marta Cisneros em Rosário. Que alegria! Ela
vem de Córdoba, eu de Buenos Aires. Assunto: o tempo.
MC me diz: Sim, já sei que seu assunto é o tempo, mas você
continua falando do tempo e fala do passado e do futuro como
se todos nós tivéssemos a mesma sensação do passado ou do
presente... Como a mesma sensação? Claro, a mesma sensação...
porque quando você diz que na Argentina as pessoas vivem no

passado, claro, você generaliza para poder comparar, mas se
esquece... sim, acho que você apaga algumas coisas quepor aqui
ainda nãosesabe a que tempo pertencem... vejamos... vou te dar
um exemplo... no ano passado, na última eleição presidencial,

ou menos um milhão de dólares? Grande assunto, o da dívida

externa, para pensar em termos de hipoteca, ou seja, em termos
de futuro, ou seja... que poderia continuar...
Duas experiências do tempo

uns amigos receberam uma citação para que o seu irmão mais

velho trabalhasse como presidente de umaseção eleitoral... Em
que tempo você acha que eles se sentiram? Há mais de 22 anos

que eles não tinham notícia dele, desde seu desaparecimento
pelos milicos de Videla, mas ele continua existindo nos papéis
como cidadão argentino, entre aspas, e agora em seus registros
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"Dizem que sou tedioso..." Fernando de Ia Rúa, presidente
argentino no ano 2000.
Eu cansada

Boredom: a State of Mind.
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Sábado, Io de julho

Clarín, seção polícia

no 19, os homens o atribuíam às mulheres, enquanto a classe
média o enxerga na aristocracia. O tédio pode ser uma intriga

Matar por matar. Um caso comove a Itália

capitalista ou o efeito inevitável dos avanços tecnológicos. Re

Três garotas assassinam uma freira para "matar o tédio".
Aconteceu em um povoado do norte da Itália, onde há 50
anos não ocorria um assassinato. As acusadas têm 16 e 17 anos,

pudiado, atribuído, pretendido, está em todo lado e muda de
forma segundo os tempos.

são de classemédia alta e estão presas. Enganaram a freira e lhe

guraà sua vítima a incapacidade de desejar ou realizar o desejo;

deram 19 punhaladas.
Eram três garotas "normais" de classe média alta, estudan

essa seria a forma atroz do tédio como fosso temporal. Algumas
alternativas atuais ao tédio, além de especular e escrever, são a

__

O tédio se apresenta como a forma negativa do desejo. Asse-;

tes da escola comercial e do Instituto de Hotelaria, dominadas

transgressão e o delírio. Porém, se já não há mais transgressão,

aparentemente por um enorme vazio existencial. As três tinham

nem mesmo no satanismo, ou se a esfera da transgressão se am

tentado sacudir essa cultura do tédio se aproximando do satanismo, do rock pesado, elogiando a família Manson (que nos
anos de 1960 matou em um rito satânico, em Los Angeles, a atriz
Sharon Tate, grávida de um filho do diretor Roman Polanski).
"Queríamos matar um padre ou alguém da Igreja"... "Tinha

plia até recobrir tudo e se perder (não apenasabarca o adultério

que matar essa bastarda"... As três se comunicavam continua

dedicam à bebida e ao crime."

e a cocaína, mas também os cigarros, o café e o chocolate), só
resta matar como última alternativa. No dia 8 de dezembro de

1991, o The Washington Post aparece com a seguinte manche
te: "Na luta contra o tédio, algumas pessoas nos subúrbios se

mente através de seus respectivos celulares. Na Itália existem mais

de 30 milhões desses telefones, e todos os garotos "certamente"
têm um. "As três conduziram bem os tempos."

Todas as quartas-feiras às 23 horas,
entre outubro e dezembro de 2000

A vida cotidiana como experiência do tempo

Segunda-feira, 3 de julho - Quinta-feira, 6 de julho
O tédio como experiência do tempo

Às vezes, no ano 2000, o tédio me ataca. É um buraco ou
um fosso temporal que altera o mundo, como em alguns estados
semelhantes do sonho. Parecesem-fim e não distingue passado,
presentee futuro. O tédio é uma experiênciasubjetiva do tempo
tipicamente moderna; nasceu na mesma era das idéias do lazer
e da busca da felicidade. Diferentemente de seu mais célebre

primo, o ennui, o tédio é uma afecção inútil ou reativa. Dado

o opróbrio político e moral, de vitimização e confinamento,
que alguns atribuem ao tédio, é comum negá-lo para si mesmo
e passar a enxergá-lo nos outros, de outro tipo: classe, sexo,
idade. No século 18, as mulheres atribuíam-no aos homens,
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Vejo pela tv Okupas. Que alegria!
Eu dependente

Na televisão, em Okupas, na realidadeficção, encontrei a

temporalidade do cotidiano. Uma organização das horas do dia
(Max Weber a remonta aos monastérios e às regras de certas

ordens religiosas que cultivavam a terra); uma organização do
tempo que não só depende da tecnologia e dos meios (relógio,
rádio, TV, jornais, blogs, e-mail, internet), mas de uma política
da representaçãoe do sentido. A temporalidadecotidianaé uma
categoria tecnológica, capitalista, mercantil e de valores.
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Imaginemos que a temporalidade é a própria forma da vida

cotidiana. A vida cotidiana é definida como em negativo, como
o outro e o que não é... O cotidiano seria o conceito filosófico

que designa o não filosófico, o conceito literário que designa o
não literário, o conceito histórico que designa o não histórico;
o que escapa à história, à literatura, à filosofia.
A vida cotidiana foi um assunto central para os surrealistas

(deonde foi tomada por Benjamin e pensada como objeto privi
legiado de uma experiência histórica). Para Henri Lefebvre, que
disse em 1947 e em 1958: a vida cotidiana e as mercadorias,
papéis e discursos que a conformam, são a base de toda expe
riência social e o verdadeiro âmbito da crítica política. Para os

situacionistas: Guy Debord (A sociedade do espetáculo, 1967)
afirma que a vida cotidiana é a medida de todas as coisas, da
realização(ou melhor, da não realização) das relaçõeshumanas,
do uso do tempo vivido,da experimentação artística e da política
revolucionária. O ideal situacionista era que os meios técnicos

fossem usadospara acabar com a pobrezada vidacotidiana, que
é a própria vida; a riqueza e a energia que fazem falta no dia a
dia do capitalismo e da sociedade do espetáculo.

Cada tempo possui a sua realidade. Para alguns, o tempo
cotidiano é a "realidade", não uma realidade histórica, mas um
dos graus da realidade atual. Uma realidadeficção, que torna
porosas as fronteiras entre o vivido e o imaginado.
A temporalidade cotidiana (para alguns o puro presente e

cotidiana é a dos meios e do melodrama, uma das formas nar
rativas dominantes da literatura do presente.

A temporalidade da televisão, do melodrama e da vida coti
diana (e de uma forma de narrar) parecem ser quase as mesmas.

Apresentam o mesmo diagrama de tempo fragmentado e repeti
tivo, em fluxo, sem totalização ou unificação.
Essa temporalidade cotidiana e essa forma narrativa postulam
um tipo de sentido e de sujeito.
Um sentido. No tempo da vida cotidiana (do que não é espe
cializado), da televisão e do melodrama, o sentido do que se vê

e se vive é transparente, rápido e acessível a todos, às vezes de
forma enganosamente simples ou acessível. O sentido é aquilo

que se vê de forma explícita e espetacular. Como em Okupas.
Um sujeito. A subjetividade do tempo cotidiano é simultane
amente privada e pública. O sujeito cotidiano é íntimopúblico,

porque estou compartilhando a experiência com uma grande
quantidade de outros ao mesmo tempo. Nas quartas-feiras à
noite, com Okupas no canal público, me instalo na familiaridade,
em casa, na cama, em uma plena experiência afetiva de habitar
e pertencer a um agora público.
A ficção de Okupas se integra na minha vida cotidiana na
Buenos Aires do ano 2000, é incorporada às rotinas das quartas-feiras, entra na repetição. E me constitui em sujeito cotidiano

que contempla, devoto, o conto dos garotos okupas, que não
eram verdadeiros okupas, mas a defesa contra os okupas.

a realidade) traça um desenho e parece ter um sentido e um

sujeito específico. É uma temporalidade íntimapública cortada
em fragmentos, ou blocos de tempos (instantes, horas, dias, dias
semanais), que incluem uma variedade de ciclos repetitivos. O
tempo cotidiano é um tempo partido, feito de interrupções e
rupturas, que se repete cada vez como o mesmo e o diferente:
comer, dormir, ver televisão, ler jornais... Os blocos fluem su
cessivamente em uma série que nunca se unifica e nem totaliza.

Fluem no tempo presente. Essa complexa forma-temporalidade
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AS FICCÕES NOTURNAS

A realidade dos jornais matutinos não era a única experiência

do tempo em Buenos Aires. Para entrar na imaginação pública
eu precisava de mais tempo subjetivizado e fui diretamente à
literatura, às ficções que lia de noite, que eram alguns romances
aparecidos na Argentina entre março e novembro de 2000. As
formas narrativas são formas do tempo; registrar as temporali
dades densas das ficções noturnas foi um dos objetivos do diário
sabático. Nesses coágulos de tempo, poderia encontrar o mistério
do tempo outro do 2000 em Buenos Aires.
Imaginemos que os romances instalam no espaço público da
cultura um modo particular de reflexão temporal: "em ficção"
ou "em realidadeficção". No diário do ano 2000, enquanto lia
os romances, eu os chamava de "teorias do tempo". Teorias
significavam aqui esquemas temporais, com sujeitos ou trajetos
afetivos. Nos romances noturnos eu encontrava "a teoria da his

tória da nação", "a teoria da memória", "a teoria da utopia", "a
teoria da relação escritores-classe trabalhadora" e muitas outras
mais.Havia temporalidadesnacionaise globais queproliferavam
no teatro, no cinema, na realidade política e social,até chegando
a tocar o Estado. Imaginei que ali estava o que a história perde.
Na imaginação pública, na fábrica de realidade,o que importa
do tempo é o movimento e a travessia, que nos permite escapar

das representações fixas do saber. A especulação procura orde
nar os tempos ou o tempo. Trata de dar um sentido ao fluxo

das ficções e dos trajetos temporais; junta e separa, compara e
diferencia, para chegar a alguma forma de realidade ou ficção.
Nas ficções noturnas, cada temporalidade é um trajeto (um
esquema em movimento com linearidades, cortes, retornos, re

petições, lacunas, ecos, fissuras, saltos, pegadas, retalhos e fossos
temporais) e um deslocamento com sujeitos e afetos, mas não
é apenas isso. Cada temporalidade traça uma ordem possível,
um diagrama, articulando realidade e ficção; é uma forma de
realidadeficção. Cada temporalidade é uma forma literária, um
tipo de literatura e um tipo de escritores. Cada temporalidade
é uma ordem em si mesma e também uma parte de uma ordem
maior, que pode incluir ou abarcar todas. Nos tempos have
ria ordens de ordens. Assim, o delírio classificatório de 2000,
que começou com a divisão territorial entre temporalidades
nacionais e globais, se complica ao final com o delírio sobre as
ordens das ficções, que se fecham e se dissolvem no dia 31 de
dezembro de 2000.

1. Temporalidades da nação
A história, a memória, o golpe militar

A primeira divisão das ficções noturnas separa temporalidades
nacionais e globais. São trajetos e sujeitos diferentes, assim como
diferentes formas de realidadeficção.
A temporalidade da nação é o ar que se respira na Buenos
Aires de 2000. Suponho que essa temporalidade nacional,

que interrompe o tempo e se dirige à realização futura de um
projeto (ou mandato), sempre herdado.
O tempo linear da nação histórica é o do progresso e do capital
(no qual nós latino-americanos sempre chegamos tarde), com
a modernidade européia como referente e modelo. Um tempo
a serviço do controle social que define atrasos e avanços. Uma

cronopolítica que é uma biopolítica; o tempo imperial da civi
lização e barbárie, das duas culturas, legalidades, territórios e
temporalidades. Os sujeitos históricos da nação (os libertadores,
os patrícios, os fundadores, os heróis, os ditadores, os escrito
res, os gaúchos, os índios) eram adiantados ou atrasados, na
corrida linear do tempo. No século 19, civilização e barbárie é
a arma na luta pela hegemonia e coloca o problema da unifica
ção estatal (identidade e diferença, integração ou eliminação),
que é o problema da "modernização" latino-americana. Os que
usaram a dicotomia civilização e barbárie na América latina
foram presidentes, ou candidatos, com projetos modernizadores
em seus respectivos países: Sarmiento com Facundo, Rômulo
Gallegos com Dona Bárbara e Vargas Llosa com A guerra do
fim do mundo.
A história. Uma ordem possível 1

Nas ficções noturnas sinto que esse tempo nacional, como
história e memória, ocupa toda a imaginação pública do ano
2000. Com a fundação e o mandato, a história caminha para

dominante, popular, visível por todos os lados, faça parte do

frente e a memória para trás.
No ano 2000 em Buenos Aires, a história da nação se trans

tempo outro que sinto ao chegar do exterior. Tudo era história

formou em matéria midiática e está por todas as partes, é uma

e memória nacional na Buenos Aires do ano 2000.

temporalidade dominante. Um esquema temporal para frente,

O tempo do social ou econômico não é o mesmo que o do
nacional. Anaçãodo século 19 é uma arma política, um esquema
cognoscitivo e um programa histórico; seu tempo é linear, pro
gressivo, acumulativo; segue adiante, porém no passado. Parte
de um acontecimento fundador (ou de um mito de fundação),
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com adiantados e atrasados. Com o sexo-transgressão como

uma marca de mercado como visibilidade, como espaço públi
co, como intimopúblico. Há uma ficção que ela encarna com

uma precisão admirável, Los cautivos. El exilio de Echeverría,
de Martin Kohan, que apareceu em abril de 2000 pela coleção
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"Narrativashistóricas", da editora Sudamericana. Essa coleção,
lançada em 1996, foi produto de umapesquisa de mercado que
demonstrou que a narrativa histórica era a favorita das mulhe

res com idade em torno de 50 anos, que, aparentemente, era o
público que mais comprava livro na época... Por essa razão há
muitos livros escritos por mulheres. A coleção foi desenhada
(publicam um título por mês), e os livros, que exigem uma boa
pesquisa, são feitos por encomenda e pagos antecipadamente.
Esse boom do romance histórico, que é um signo do presente
argentino do 2000, está centrado em personagens famosos do
século 19 e no tempo da nação, como se a engrenagem desse
tempo fosse a história. Mas também nas mulheres (de Rosas,
de Urquiza e de muitos outros), ou seja, no amor e no sexo...
O centro da coleção é a ficção de contar (de tornar público) o
que a história não conta, a ficção da intimidade da nação. Nessa
mesma coleção apareceu o best-seller nacional do ano 2000, com
mais de dois mil exemplares vendidos, Don José (Don José de
San Martin, "o pai da pátria"), de José Garcia Hamilton. Esse

livro produziu um acontecimentopolítico e cultural, que levou
ao questionamento do pai da pátria no Senado da Nação. A
temporalidade da nação é a realidadeficção.
Em Los cautivos, o tempo nacional está territorializado, é
histórico, linear, progressivo e define a civilização. O romance
transcorre entre 1839 e 1841, tem uma cronologia clássica e
retorna à tradição fundadora da Argentina. Enfoca Esteban

lugar da estância tem uma relação amorosa e sexual com Luciana, a jovem servidora, que por sua vez tem relações sexuais
com o bárbaro Maure (que depois vimos a saberque é seu pai).
A função do civilizador é educar; Echeverría (um personagem

vazio, sem palavras, pura função de fundador perseguido pela
barbárie rosista) civiliza Luciana, já que, além do amorsexo

na estância, ensina a garota a ler e escrever. Maure, o bárbaro
ciumento, o delata a uma partida de rosistas, mas quando os
militares chegam, Echeverría já se foi. A relação com o tempo
não só define a civilização e a barbárie (civilização é avanço na

temporalidade, diz o relato), mas também o próprio romance.
A barbárie é tratada em tom jocoso, humorístico, levada às
últimas conseqüências. A civilização, por outro lado, está livre
de qualquer burla.

Na corridado temponacional e do progresso, ossujeitos sedi
videm entre adiantados e atrasados. Isso é literal en Los cautivos-,

um dia após a partida de Echeverría da estância, chegam atrás
deleos bárbaros rosistas. Na segundaparte, "O desterro", umdia
depois da partidadeEcheverría de Colônia, a bárbara-civilizada
(por ele) Luciana vai atrás do escritor, e, ao não encontrá-lo,
se transforma em prostituta e lésbica. "Luciana Maure chegou
tarde; um dia depois, somente um dia na multidão dos dias que
cabem em 10 meses, porém, nesse caso, um dia é igual a vinte e
é igual a cem; elachega, mas Echeverría nãoestá mais" (p. 147).
A história nacional não está apenas temporalizada, mas tam

Echeverría, que alguns consideram o ponto de partida da litera

bém sexualizada nas "narrativas históricas". As relações sexuais

tura nacional, um escritorfundador. No gênero histórico de Los
cautivos, o tempo narrativo é também o tempo do progresso e da

em Los cautivos parecemser um signo culturaldo presente, uma

matéria quase autônoma que se pode aderir a tudo. Em cada

modernidade. Os personagens se definem em relaçãoao tempo,

parte do romance encontramos relações sexuais "transgresso

ao se atrasarem e adiantarem.

ras". A bárbara Luciana teve relações com o pai (o incesto e a

Em "Terra adentro", a primeira parte, aparecem os gaúchos
que rodeiam a estância "Los Talas", onde se refugiou Echeverría
em 1839, antes de seu exílio; são uns brutos que não têm noção
do tempo. O escritor se encerra para escrever, porém no mesmo

barbárie como o exterior do tempo histórico), com Echeverría
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(que a civiliza) ecom Esteia Bianco, a prostituta que conhece em
Colônia, que lhe dá a notícia da partida de Echeverría. Luciana
atravessa, como em uma série, todas as transgressões sexuais
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possíveis: incesto, sexo e amor, como grande escritor civilizador,
a prostituta e a lésbica...

Domingo, 30 de julho
Clartn, informação geral

Em Los cautivos, o tempo nacional eosexo definem as ficções
históricas como anacronismos, como construções do presente.

Discussão em Mendoza

Porque aqui em Buenos Aires não há literatura, ou cultura, ou
mercado atual (não existe imaginação pública) sem uma trans

Martin

gressão sexual, que já não exista como transgressão. Tudo pode

ser dito, escrito ou exibido. Quando o caráter transgressor do
sexo desparece, "oprocedimento Osvaldo Lamborghini" (não há
realidade, nem política, nem sociedade, nem sujeitos, nem escrita,
sem sexo violento) pode chegar a serparte da própria história.
No tempo da nação, na história, não parece haver diferença en

Incidentes por causa de um livro sobre o General San
Vaiado José Garcia Hamilton, autor de Don José
Aconteceu no lançamento do livro
Roxana Badaloni

O lançamentodo livroDonJosé-que, de forma romanceada,
conta a vida do Libertador José de San Martin - originou uma

trerealidade eficção, pois elas sefundem e setornamindiferentes.

grande polêmica em um gesto polêmico, quando cerca de 100
pessoas da FundaçãoVivências Argentinas protestaramaos ber
ros contra seu autor, José Ignacio Garcia Hamilton, acusando-o

Sexta-feira, 14 de julho

de "insultar a figura do Libertador".

O best-seller e seus efeitos reais no pai da pátria

Como best-seller do ano 2000 (já vendeu 35 mil cópias e
passará das 60 mil) da coleção "Narrativas históricas", da

editora Sudamericana (a mesma de onde saiu Los cautivos),
Don José, de José Garcia Hamilton, projeta na realidade a
constelação de certos sujeitos históricos da nação atual. A fim

de encaixar opassado no presente transgressor (ou para colocar
a transgressão necessária ao mercado histórico do presente, ou
para constituir um sujeito intimopúblico), o romance conta

que San Martin, opai da pátria, era filho natural de uma índia,
opiômano e adúltero.

Realidade e ficção aparecem indiferenciadas nas narrativas

históricas. O autor foi vaiado por cerca de 100 pessoas em
Mendoza, quandoo livro foi lançadona Biblioteca SanMartin.
Pessoas da Fundação Vivências Argentinas e os descendentes

da família Matorras o acusaram de "insultar a figura do
Libertador".
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(...)

O livro, editado por Sudamericana, já vendeu mais de 35 mil
exemplares. Entre outros pontos polêmicos, Garcia Hamilton
afirma - baseando-se em documentos de uma neta da família

Alvear - que San Martin era filho de Diego de Alvear e uma
índia guarani. Foi entregue para adoção ao militar espanhol
Juan de San Martin e a sua esposa Gregoria Matorras.

"Afirmar que San Martin não é filho de seus pais tradicionais
é o mesmo que chamá-lo de filho da p...", gritou uma mulher,
que disse ser descendente da família Matorras, a Garcia Ha
milton, quando ele entrava na biblioteca, onde era esperado
por mais de 500 pessoas. A maioria dos 100 manifestantes não
conhecia o escritor. E começaram a cantar em voz alta o Hino
Nacional.

A Fundação Vivências Argentinas havia exigido das autori
dades culturais de Mendoza que suspendessem o lançamento,
argumentando que "o autor atribui ao General San Martin
bastardia, dependência das drogas, vício do sexo, adultério
passivo e ativo, desonestidade e covardia". Porém, o subsecre
tário de Cultura, Guillermo Romero, recusou aquele pedido e
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disse a Clarín na noite passada: "Não estou de acordo com os

Alvear y Ponce de León com uma nativa correntina de origem

intolerantes." (...)

guarani.

Emsua biografia romanceada de San Martin, GH descreve
o prócer como opiômano e amante de várias mulheres em

Mendoza, Chile e Peru, entre elas Rosa Campusano e Fermina
González Lobatón. Dado que San Martin foi governador de

Mendoza ecriou aqui o famoso Exército dos Andes, sua figura
toca fundo nos sentimentos locais.

O autor assegurou que sua intenção era humanizar San

Martin: "escrevi esse livro não para exaltá-lo, mas com espírito
crítico, é um San Martin de carne e osso, com humilhações e
esperanças."

Uma vez na realidade, o best-seller chega ao Senado,
para morrer ali.

Quarta-feira, 9 de agosto

Clarín, informação geral, p. 52

Entre as provas entregues, na forma de fotocópias, Chum
bita leu alguns fragmentos das memórias manuscritas de dona

Joaquina de Alvear de Arrotea, que coincidem com a tradição
familiar de vários ramos descendentes dos Alvear, ratificando
essa filiação de San Martin (...)

O ecologista Jorge Rulli, que tambémparticipouda audiência,
afirmou que, além dos documentos históricos, seria necessário
incluir no futuro debate a tradição oral, pois em certas regiões

do Uruguai e Corrientes, segundo ele, "é vox populihá tempos
eternos" que a mãe de San Martin era uma nativa correntina de
origem guarani. Chumbita concordou com Rulli, enfatizando
que os documentos apresentados confirmam que o prócer era
filho de Diego de Alvear e de uma indígena correntina, que a
tradição oral identifica como Rosa Guarú.
(...)

Uma investigação foi aberta sobre a filiação de San Martin

O engenheiro e genealogista Herrera Vegas atribuiu a Mar
celo Torcuato de Alvear, quando foi presidente da Nação, a
recomendação de queimar todos os documentos que ligavamsua

A Comissão de Cultura do Senado pedirá que sejam anali

sabemos a história de San Martin, mas tudo fica aqui', exigindo

Épossível fazer um teste de DNA com os restos mortais do prócer

sados osdocumentos que provariam que era filho de Diego de
Alvear e de uma indígena correntina
Carlos Quirós
(...)

Éoque se propuseram demonstrar ontem ohistoriador Hugo
Chumbita e o genealogista Diego Herrera Vegas, em uma au

diência pública da Comissão de Cultura do Senado, para abrir
uma ampla investigação sobre sua origem, que poderia incluir
a prova científica do DNA.

O presidente da Comissão, o peronista mendoncino Carlos

de Ia Rosa, recebeu deles documentação e testemunhas que
avalizariam a filiação de San Martin como filho de Diego de
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família com San Martin. "Reuniu a todos os Alvear e disse: 'Já

que colocassem fogo nos testemunhos escritos."
Ontem faltou ao encontro um descendente dos Alvear, Ramón

Santamarina, que também confirma a filiação de San Martin
com sua família. Obrigações em suas terras impediram que se

apresentasse, mas prometeu comparecer à comissão senatorial
para agregar novas provas, o quedemonstraria que nem todos os
papéis foram parar na fogueira, e emalgum baúfamiliar seguem
conservados testemunhos manuscritos.

A família, a forma família, invade a imaginação pública do
2000. É como o sujeito universal.
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O outro eu

tenha me deixado mais próximo ou ao lado de algum mercado.

Quinta-feira, 10 de agosto

Eu penso naqueles termos que mencionava antes: condições de
possibilidade de circulação pública e visibilidade.
É possível que houvesse alguma espécie de camuflagem nessa
decisão, mas a verdade é que não me foi pedido, nem cheguei
mesmo a considerar, qualquer tipo de condicionamento na escrita
dos textos. Não os redigi como "romances históricos", nem para

Encontro com Martin Kohan: assunto: a invisibilidade.

Encontro com Martin Kohan em um bar, ele toma Coca-

-Cola, e eu, chocolate. Que alegria! Digo a ele que seu romance

éfascinante, que me diverti com seus bárbaros eque seu manejo
do tempo é excelente. O relato é pura equação e pura diversão.
Depois de felicitá-lo, pergunto: como você se situa em relação

uma coleção de "narrativas históricas"; escrevi como quis. O

ao mercado, publicando em uma coleção como "Narrativas

problema que se colocava, dentro desse recurso à camuflagem

históricas"?

que representou uma técnica de sobrevivência literária, era jus
tamente o da visibilidade. Porém, mesmo que essa coleção não
fosse vista como parte do que de importante acontecia dentro da
literatura argentina, o livro poderia alcançar uma boa circulação,
mas, apesar disso, não ter visibilidade. Por sorte, as leituras críti
cas que recebi quase sempre procuraram me distanciar da moda

Martin Kohan: Épreciso saber em que sentido nós falamos
estritamente de um "mercado", para a literatura argentina
atual. Salvo se pensarmos em alguns casos, que em geral não
são muito significativos do ponto de vista literário. Em lugar

de um "mercado", possivelmente eu falaria de uma circulação
no espaço público e de certa visibilidade. Eu diria que os livros
que hoje me interessam na literatura argentina aspiram, em
todo caso, a poder circular e ter visibilidade nas livrarias e na
crítica. Colocar um livro em circulação para fazê-lo mediana

mente visível: acho que esses são os termos sob os quais um

escritor de ficção argentina publica um livro hoje em dia (algo
prévio, ou diferente, mais modesto, do que supõe um mercado
no sentido mais cabal).

No caso dos romances históricos acontece algo diferente.
Foram, com efeito, um sucesso editorial (os que menos vende
ram nessa faixa, que pode ser o meu caso, quintuplicavam ou
sextuplicavam a média de vendas doslivros de ficção dos autores

dos romances históricos (Maria Esther Vásquez em La Nación,

Ariel Schettini em Los inrockuptibles, Guillermo Saavedra em
Trespuntos). Porque esse era o ponto em que a camuflagem
poderia se voltar contra mim: o risco de que esses livros fossem
lidos como parte dos romances históricos correntes (isso, que

para mim teria sido um fracasso literário total, era, paradoxal
mente, meu modestíssimo "sucesso" de mercado).
Adoto imediatamente o conceito de "visibilidade" de Martin
Kohan.

Terça-feira, 22 de agosto

argentinos, especialmente senãofalamos de autores conhecidos).

Encontro com Luis Chitarroni.

Porém, quase todos os livros que se publicaram nesse marco

Assunto: o romance histórico como fenômeno editorial

dificilmente conseguirão alguma visibilidade, como parteda lite
ratura argentina (e na maiorpartedos casos,com toda justiça).
Minha situação naquele momento era assim: eu tinha pu
blicado três livros, todos os três por editoras pequenas. Minha
possibilidade depublicar pela Sudamericana veio através da cole

ção de narrativas históricas. Sinceramente, nãoacredito que isso
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Encontro com Luis Chitarroni perto da Editora. Que alegria!
Faz muito frio, entramos no bar de Celestino e comemos umas
milanesas com purê de batata. Acho que começamos falando
de um romance recente, cujo tema ou finalidade é a história.
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Nenhum dos dois sabe o que dizer, o que nos faz chegar a um
acordo, porquetemos umavaga impressão quenosobriga a falar
do "tom", região vagapor antonomásia, e podemos, assim, sem
desaprová-lo ou fazer juízos, passar a outro assunto.

que vem", prazo no qual o não cumprimento é tão conjetural
quanto tolerável, não consola e oferece o pretexto do interesse
pelo romance histórico. O romance histórico ficou atrás, re

Conversamos sobre nossos planos e projetos. Interrompemos

mas o futuro transformado em uma cópia constante do que o

alizado, a garantia não é tanto um passado ou uma tradição,

um ao outro o tempo todo e derivamos, cada um, em ofensivas

presente não é. Não uma escrita, mas uma edição. Esse rever

monolinguísticas, ouvindo cada qual defender suas obsessões.

so funciona com uma escrupulosa dignidade, a idéia repele as

Concordamos: os projetos que mais me assustam e gosto, disse
LCH, são os simples (sem fazer da "simplicidade" um valor),

formas sempre tão beatas com as quais se costuma justificar o

os que parecem estar aí, ao alcance da mão, mas sempre os

fenômeno (o fenômeno de que os romances históricos sejam um
fenômeno), a saber, que são lidos para que nos instruam de uma

perdemos.

maneira amena, que somos curiosos por nossa história... algo

Minha obsessão desses meses... Falemos um pouco do ro
mance histórico, que tanto se lê por aqui. Um leve consolo, ele
me diz, porque você não está indignada por sua qualidade e eu

que conduz a conversa à perigosa pendularidade de saber o que

devo reprimir uma indignação, já bastante convencional nesses
domínios, do tipo "caramba, em lugar de se ler boa literatura".
Deixemos essas considerações de lado, do tipo "de gosto", digo
a ele. LCH: concordamos novamente, porquepercebo queo que
te interessa no romance histórico é o desplante temporal, não
a qualidade, e disso é possível extrair algumas hipóteses. Com
essas hipóteses é possível conversar, discutir e terminar o almoço
sem remorsos.

LCHdisse que algumas cifras editoriais corroborama supre
macia do interesse do romance histórico sobre o romance geral.
Os 60 mil exemplares vendidos por Garcia Hamilton com seu
Don José, contra os 400 ou, no máximo, 600 de um livro de

ficção pura. O espantoso desses números, em um mercado que
não se atreve a confessar seu nome, é que fazem da matemática
uma disciplinamenos severado que parece ser. Como se houvesse

59.400 pessoas dispostas a comprar, durante um ano, apenas
um livro, e concordar! Algo que, evidentemente, justifica meu
interesse e curiosidade pelo romance histórico.

LCH me diz: A dificuldade de se estar em um presente per
pétuo, um tempo suplementar que deixa tudo para a "semana
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fazer com o tempo...

LCH me diz: Hoje eu me lembro, o tempo todo (mas para
não te interromper não te contei antes), de um parlamento de
Peter Lorre em Beat the Devil, o filme de Houston (acho que o
roteiro era de Truman Capote): "O que é o tempo? Os suíços o
convertem em relógios, os italianos o perdem e os americanos

dizem que é dinheiro... " Fico assustado com o fato deque com
as múltiplas teorias e especulações somente sabemos fazer do
tempo a estrutura da história, sempre cronologia, angústia que se
arrasta... Porque mesmo nos romances que jogamcom o tempo,

nos romances especulativos efantásticos, édifícil para o narrador

escapar dos esquemas da linearidade, transposta ou invertida,
O.K., mas linearidade ao fim. E eu: a ficção científica no ensaio

pode converter essa limitação em uma espécie de transporte.
Conto minhas impressões do romance de César Aira, El juego
de los mundos, que só pude ler porque consegui um exemplar
em La Plata (impossível encontrar fora dessa jurisdição).
DizLCH: Acredito queo livro de Aira (sobre o qualnãoexis
tem resenhas até agora) é uma encenação do romance histórico
sob o modelo de ficção científica, não somente porque tenha
sido escrito assim, como umdesafio deescrever um romance de

gênero, mas porque o dispositivo que inventa de RT (realidade
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total) o autocorrige. De modo que ele tem que ser lido como

bom, na medida em que damos crédito ao próprio relato que
estamos lendo. O relato é, por seu lado, uma espécie de cor
reção da realidade, do presente, que a e o evoca (nem sequer
com palavras, com imagens), de um futuro que é, imediato e

literário, história, como se qualquer "depois de" implícito na
fuga de regresso à fronteira autoral, privada, fosse, à primeira
vista, voltar ao futuro.

Atualmente, disse Paolo Virno (El recuerdo dei presente),

cada momento tem algo percebido e algo relembrado; tudo se

duplica na sociedade do espetáculo. A memória do presente do
modernariato (assim chama o nosso tempo) assume a forma

do déjà-vu. É uma experiência na qual prevalece a impressão
de que o presente carece de direção e o futuro está bloqueado.
Na memória como déjà-vu, o porvir assume a forma do futuro
anterior, como memória do porvir, desaparecendo qualquer
concepção progressiva do movimento histórico.

A memória. Uma ordem possível 2
Quarta-feira, 25 de outubro
Segunda-feira, 13 de novembro

As duas memórias do ano 2000 em Buenos Aires

Amemória pública éparte dacultura global; responde a uma
mudança na estrutura da temporalidade e produz uma lentificação do tempo. François Hartog disse (Regimes d'historicité.

Présentisme et expériences du temps, 2003): depois de 1914,
o olhar histórico passa do nacional ao social; há uma crise do
tempo e outro modo deligar passado efuturo. Em 1980 se pas
sa claramente do prospectivo ao retrospectivo. O historiador
é reintroduzido na história e aparece um novo tratamento do
nacional, com a noção delugar e a trilogia memória, identidade
e patrimônio. Da nação histórica se passa à nação da memó

ria, em que o presente se historiciza a si mesmo. Para Hartog,
a memória não é o que existe para ser lembrado do passado,
mas um instrumento presentista, um modo de tornar o presente
presente a si mesmo.

Amemória modernista (de Nietzsche e Benjamin) era a alter

nativa a um tipo de história teleológica, carregada de utopias e

Na Buenos Aires do ano 2000 a memória não é apenas uma

reflexão sobre a reprodução perpétua do presente, sobre o déjà-vu, ou a mudança na temporalidade pela perda do futuro. Na
América latina a memória é sempre política, um.grito^dejustiça^
De repente, em 2000, a memória global e a justiça global se
superpõem; esta última começa a operar contra os repressores

argentinos dos anos de 1970. O juiz espanhol Baltasar Garzón
processa por genocídio o capitão aposentado Ricardo Miguel
Cavallo, detido no México.
Há muito mais memória em Buenos Aires do que em outro

lugar, porque há duas memórias (locais e globais ao mesmo tem

po) que coexisteme se superpõem publicamente, em 2000. Elas
poderiam ser pensadas juntas, uma vez que as duas são parte da
política da morte. Uma é a memória dos anos de 1970 e a outra
é a memória dos anos de 1990. Uma é a memória da militância

com os desaparecidos, o horror da ditadura e seucorrelato atual,
os julgamentos pelos genocídios e a procura dos netos roubados.
Outra é a memória do duplo golpe na comunidade judaica, com
os atentados à Embaixada de Israel (1992) e a AMIA (1994).

Esses atentados precedem por pouco os atentados de 11 de se

redenções, mas supunha um futuro. A memória atualseria uma

tembro de 2001. Estão adiantados no tempo global, são como
um ensaio de futuro ou uma memória do porvir. Primeiro se

resposta ao declínio do futuro e à necessidade de uma dupla
temporalidade, afim de construir um presente sempre deslocado

ataca um país da América latina, que nunca vai resolver o caso,
ou ao qual não vão deixar resolver o caso, um país onde não

e duplicado.

vai haver justiça. E depois, se ataca o centro.
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Memória militante, memória judaica e as políticas da morte.
Uma vez que há dois passados coexistindo em forma de memó

ria pública (os anos de 1970 e os de 1990), a sensação é que a
gramática da memória com seus ataques, cortes e fissuras satura
e altera o tempo do 2000 em Buenos Aires. A memória está nas

ficções noturnas, no mercado universitário, na política e tam
bém no Estado. No jornal, insiste com leituras e comentaristas
de livros, informação sobre congressos, visitantes - Andreas

Huyssen e Bruno Groppo, entre outros -, entrevistas, notas,
publicações, filmes, museus, revistas (como o lançamento de
Puente deiamemória), e até instituições, comoa Comissão pela
Memória da Câmara dos Deputados da Província de Buenos
Aires, que se enfrenta pelos direitos humanos com o Executivo
nacional, no ano 2000.
Quinta-feira, 26 de outubro

No ano 2000 apareceram ao menos três romances sobre a

memória: El teatro de Iamemória, de Pablo de Sanctis (Buenos

e seus movimentos temporais.E somenteentão,comos sujeitos,

poderia sentir as fissuras, repetições e retornos da memória
pública do 2000 em Buenos Aires. Poderia sentir suas emoções,
para poder imaginar as políticas do tempo da memória.
Os três romances fazemparte dos gênerosliterários do tempo

que volta atrás (o thriller e seu investigador em El teatro de Ia
memória, o testemunho do estupro em Un secreto para Julia,
assim como o Bildungsroman da escritora judaica emLetargo).
Os três poderiamser pensadoscomo gêneros da memória, com

seus diagramas e sujeitos familiares. Nostrês, algum sujeito fa
miliar (pai, mãe,filho, filha, avó: a temporalidade da memória é
geracional) vai do presente para trás, para a fundação ou corte
de tempo, que,como o nascimento de Cristo, divide um antes e
um depois. Vai ao horror do passado da fundação e retorna ao
presente, para cumprir com o mandato deescrita e transmissão.
Em El teatro de Ia memória, mas também em Letargo e Un

secreto para Julia, textos feitos de capítulos curtos e móveis,
às vezes de pedaços de fragmentos, a memória da mãe ou dos
filhos não é apenas familiar e geracional, mas também espacial

Aires, Ediciones Destino-Planeta, 2000), Un secreto parajulia,
de Patrícia Sagastizábal (Buenos Aires, Sudamericana, 2000,

e territorial. A fundação, ou corte temporal, tem sempre uma

Prêmio La Nación, 1999), e Letargo, de Perla Suez (Buenos
Aires, Norma, 2000), que é uma memória judaica. Poderiam
ser quatro, se nesse grupo fosse incluído El mandato, de José
Pablo Feinmann (Buenos Aires, Norma, 2000).

Com a memória estou na realidadeficção. Não só porque
na realidade a memória toma a forma da ficção, mas porque a

Imaginei que nesses romances, juntamente com filmes como

memória, com suas estações, fundação e mandato,quesaturava
o tempo do ano 2000 em Buenos Aires.

Botín deguerra (documentário sobre a fundação da associação
Avós da Praça de Maio) e Esperando ai Mesías (sobre a me
mória judaica), deveria estar o trajeto temporal e significante

da memória pública do 2000, colocada em algum sujeito; que
ali deveria estar a memória pública e, portanto, suprapessoal
e comum, diferente da memória involuntariamente singular de
Proust. Ah, nas ficções noturnas, deveria estar a gramática e
o movimento da memória atual, a constelação e o desenho no

localização precisa, que, às vezes, é o centro das ficções.
memória tem a mesma estrutura temporal e subjetiva na reali

dade e nas ficções. Essa é a ordem possível 2, o movimento da

Sábado, 28 de outubro
A fundação

No esquema temporal das três ficções da memória, algum
sujeito familiar (mãe, filho oufilha, discípulo) parte do presente
e avança para trás, rumo ao passado (na memória, avançar é ir

tapete, porque ali estavam os sujeitos públicos com seus tempos
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para trás), para um acontecimento que corta em dois a vida e

constitui uma fissura temporal no sujeito.

Éohorror do estupro na ESMA (em Un secreto para Julia),
o horror da loucura e do suicídio da mãe na colônia judaica
de Entre Rios (em Letargo), o horror dos corpos eletrificados

fascínio e terror. Em El teatro de Ia memória, a memória dos
filhos estabelece o espaço inquietante da identidade e da filiação.

Em Botíndeguerra, o documentário de David Blaustein sobre
a fundação da instituição Avós da Praça de Maio, que estreou
em 2000, as mães de desaparecidos, hoje avós, falam desse corte

e flutuantes na Fundação, que é o horror da ditadura em El
teatro de Ia memória e em Un secreto para Julia. O horror dos
atentados à AMIA e à Embaixada. É o dia em que foi levado.

temporal e da fundação. Umadelas diz: eu tive duas vidas, morri

Elteatro de Ia memória (mas também Letargo e Un secreto
para Julia) desenvolve uma espécie de "teoria da memória",
porque a subjetiviza e constrói para ela uma constelação e um

A Fundação fala em 2000. Insiste nas ficções e na realidade;

lugar, a "Fundação da Memória", concebida nos anos de 1970

porum neurologista e um arquiteto. (A fundação convoca para
começar Isaac Asimov e seu The foundation trilogy; o romance

écomposto de fragmentos degêneros.) O filho do arquiteto e o
discípulo do neurologista (eles mesmos arquiteto eneurologista,
negando-se a ser como os pais, que foram famosos, é também

um dos motivos do 2000) investigam o passado de seus pais
nessa obscura Fundação, que foi concebida quando aqueles se
conheceram nos anos de 1970. O tempo se repete e duplica na

no dia em que meu filho desapareceu e nasci como outra pessoa.
"Eu morri e nasci outra pessoa."

está na realidadeficção e na gramática da memória. No tempo
histórico de Los cautivos, Echeverría é um escritor fundador; em
El teatro de Iamemória, o edifício da Fundação da memória é o

centro do segredo e da violência da ditadura dos anos de 1970;
Elmandato parte da fundação de um povo;no futuro de Eljuego
de los mundos, os escritores são os fundadores da humanidade,
e em El árbol de Saussure. Una utopia, de Héctor Libertella, um
mundo se funda a partir do zero.
As fundações têm a mesma estrutura temporal da memória,
constituindo um modo de pensar o presente em relação a um

memória: dois eus, dois presentes, duas gerações e dois perso

acontecimento que interrompe o tempo. Nas ficções e nos fil
mes, o sujeito familiar retorna a esse passado fundador, onde

nagens centrais, que poderiam ser apenas um. Em El teatro de

está o sentido (também como direção), a fim de se identificar e

Ia memória, o arquiteto e o neurologista; em Letargo, eu e a
menina; em Un secreto para Julia, o euargentino (Ia "Gringa")

se definir.

e o eu inglês.

O tempo da memória se repete, duplica, se mede entre pais
e filhos, é o tempo familiar de uma geração. EmEl teatro de Ia
memória (e em Un secreto para Julia), o sentido está atrás, na
geração dos anos de 1970 (no romance histórico o sentido estava

adiante, porém no passado), porque o narrador, o sujeito dafic
ção eda memória (que éo discípulo do neurologista), afirma que
tem que seguir aspegadas deseuprofessor Fabrizio, para saber"a

quais forças obscuras tinha entregado minha juventude" (p. 75).
Entre o presente e os anos de 1970 há um abismo, que se enche
de fascínio e de terror; da memória dos filhos e discípulos desse
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Marilena Chaui (Brasil. Mito fundador e sociedade autoritá

ria, 2000) fala da fundação como mito: "a fundação se refere a
um momento passado, postulado como um instante originário
que se mantém vivo e presente no curso do tempo; a fundação
tende a algo postulado como perene, quase eterno, que atravessa
e sustenta o curso temporal e lhe dá sentido."

Na Buenos Aires do ano 2000, a fundação é real e fantasmática. O acontecimento público de 2000, que relaciona tempora
lidades fundadoras com tragédias, contendo a Fundação (como
nas mães avós e em todas as outras ficções), foi o suicídio do

famoso cirurgião cardiovascular RenéFavaloro, em29 de julho.
O Estado devia uma quantia importante à Fundação Favaloro
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- criada em 1975 para fomentar o ensino e a pesquisa em cardiologia -, e o suicídio marcou a crise da relação ciência-Estado
(desencadeou uma polêmica sobre o Conycet) e, possivelmente,
o fim de um ciclo histórico da medicina na Argentina.

dos anosde 1970(um carroFalcon, armas, drogas, líquidos onde

corpos flutuam, uma mulher com o corpo carregado de eletrici
dade).Todas as ficções narram, a fim de chegarao momento em

que o passado retorna ao presente. Esse étambém omovimento
temporal de Elpasado, de Alan Pauis, 2003.

Domingo, 29 de outubro
El mandato

El mandato, de José Pablo Feinmann, pode começar agora
a falar dessas ficções da memória, porque se abre no século 19
com a fundação de um povo sobre o mito do cervo dourado.

Também pode falar por seus sujeitos familiares, pai e filho, que
eram os sujeitos públicos das duas memórias, que saturavam o
2000 em Buenos Aires. A memória muda com as gerações, se
reformula; seu tempo é geracional. O mandato é literal: ter um

filho. O que é impossível de cumprir em El mandato, porque o
filho é estéril. Nesse ponto, El mandato joga de um modo es
tranho com a gramática da memória, porque o mandato não se

realiza; há biologia,há mal, não há continuidade, há interrupção
da descendência. Descubro depois que aqui está Lugones, outra

O passado volta ao presente com o mandato da memória,
que é transmissão e continuidade histórica. Em Letargo: "Uma
tarde um leão adulto me disse: - Por que você não faz algo

com isso?"; em Un secreto para Julia, Nora, a companheira

dos tempos de ESMA, retorna a Londres do passado e pede à
"Gringa" que dê seu testemunho para o Nunca mais. El teatro
de Ia memória acaba em um tempo presente e em primeira

pessoa, com a realização do mandato do professor, no lugar
daFundação: "Cada passo que doucontra Fabrizio, cada gesto
desse desmantelamento, é apenaso cumprimento desuasordens

secretas. Passeio por um edifício vazio, executo os planos de
um morto" (p. 170-171).

Segunda-feira, 16 de outubro

presença espectral do 2000... e então passo esse romance à ordem
possível 3 (à ordem do mal) e a outra configuração; ao centro
de um sistema literário imaginário do 2000.
Os relatos (os sujeitos) da memória procuram cobrir a fissura

O "judeu"

temporal entre o corte do tempo e o presente, que é a própria

Ojudeu impregnava as ficções noturnas, aimaginação pública
eotempo outro do ano 2000. Estava com seus sujeitos familiares
em todas as partes, como a memória, a história e a família. Nas
ficções noturnas: em Letargo, de Perla Suez (as colônias judaicas
de Entre Rios), em La utopia, de Libertella, nos antissemitas de

fissura da memória: a diferençaentre experimentare relembrar.

O presente se volta para o passado e o passado se volta para o
presente; a memória é como uma ida e volta no presente.

Por isso é que o retorno do passado ao agora encerra o tempo
da memória. O retorno do estuprador da ESMA e da compa
nheira de Nora, em Unsecreto para Julia; o retorno de Déborah,
a menina de Letargo, com uma câmera, ao cemitério judeu de
Entre Rios, onde está a tumba de sua mãe; o retorno à Fundação
em El teatro de Ia memória, para ver representar a ditadura. Ali
estão, dispersos, os significantes, restos e fragmentos do horror
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Coisas que estão em toda parte no 2000 em Buenos Aires:
a família, a memória, o judeu, a fundação, a família judaica, a
memória judaica e a fundação judaica.

Lesca, de Asís, e de El mandato, de Feinmann, no cinema em

Esperando ai Mesías. Nueve reinas, de Fabián Bielinsky (o melhor
filme de2000 e a apoteose do falso, doengano, daespeculação e
daarte de narrar que inclui a avó judaica), omelhor programa de
televisão de 2000 que é Okupas (com o protagonista e o grupo
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de músicos judaicos que o fascina), o gueto de escritores, a Zwi
Migdal... E na realidade nas reuniões de Memória Ativa. No dia
12 de julho leio duas chamadas no jornal, uma de manhã e outra

à tarde. Ada manhãé a informaçãosobre um leilãona Fundação
Memória do Holocausto, a da tarde, "Pesquisa de AMIA. O
antissemitismo naArgentina'' (emLa Razón, 5. ed., "O primeiro
jornal gratuito da Argentina"). Ali leio: "15% dos argentinos
nãogostariam de ter como vizinhos pessoas de religião judaica,
segundo uma pesquisa difundida pelas autoridades de AMIA."

Será o "judeu" a particularidade da Argentina na América
latina?

Gosto deLetargo, de PerlaSuez, porque ali aparece o passado
deEntre Rios nascolônias judaicas, em Basavilbaso (opassadode
minhamãe e minha família materna, os Nemirovsky), as muitas
histórias queouvidemeninasobreo doutor Yarchoaparecem no
texto. Gosto porque é um Bildungsroman feminino de escritora,
como La casa delángel, de Beatriz Guido (1955), Balun-Canán,
de Rosário Castellanos (1957), Enero, de Sara Gallardo (1958),
La casa en Mango Street, de Sandra Cisneros (1984) e muito
mais... Letargo é uma memória da escrita feminina, com a in
terrupção trágica da adolescência representada pelo suicídio da

mãe de Lete. Éa história de Lete (nome em que o judeu eo grego
se juntam; o rio Letes é a memória e o esquecimento), que teve
um filho homem muito esperado (o irmão daquela que escreve),

mas o bebê morre subitamente: "a mortebranca".Lete mergulha
na depressão e na loucura e termina se suicidando. Essa é sua
história contada nos sete Cadernos de sua filha, escritos entre
os 11 e 13 anos. A tragédia fez dela uma escritora.
Ao estilo Sebald, o texto tem fotos: uma mulher com uma

garotinha vestida de marinheiro/a, que é a mãe, um bebê que
é o que morreu, e, ao final, uma estrela de Davi de pedra, no
cemitério. Com as fotos dos mortos, desaparece a separação
entre realidade e ficção, que é uma característica da gramática
da memória e também dos textos dos anos 2000.
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Sábado, 10 de junho

Vejo Esperando ai Mesías, de Daniel Burman, uma espécie
de antecipação alucinatória da quebra do país de dezembro
de 2001 como um seqüestro do futuro. Vejo também uma
memória dos anos de 1990, com as valas e a bolha, ou gueto,

em que estão encerrados os judeus em Buenos Aires; na rua se
vê a fachada de um colégio ou instituição judaica repleta de
elementos de defesa. Está organizado em planos curtos, rápi
dos com base em repetições e retornos, como nos romances

da memória. Começa no presente com um corte temporal, um
estilhaço econômico que antecipa 2001: um banco quebra e
duas famílias perdem o futuro. O relato acompanha as suas
vítimas separadamente (o bancário despedido, Santamaría, e
o pequeno poupador Goldstein), de um Natal-Chanucá até o
outro. Duas histórias e dois sujeitos, o católico e o judeu, em
dois Natais e duas Chanucás [festividade judaica]. A repetição,
a memória, o rito e a festa familiar estruturam o filme.
Em Esperandoai Mesías, como no diagrama da memória no
2000 de Buenos Aires, há contos de pais e filhos - judeus nesse

caso -, interrupções temporais e problemas de identidades: os
documentos de identidade que o bancário despedido resgata
da lixeira.

No segundo Natal, Santamaría encontra um bebê na lixeira
e com ele aparece algum futuro. Na segunda Chanucá, Ariel, o
filho do comerciante Goldstein (que foi morar sozinho e con
tinua vivendo eternamente de "bico", na produtora de vídeos

com um chefe espanhol), encontra com sua prima, que dirige
um coro judeu, e com a avó, ou bobe, de Letargo (querelembra
seu passado dos pogroms de Odessa), acende as velas e cumpre
o ritual. As mulheres judias transmitem a memória. Ariel disse
que quis sair do gueto, mas não deu conta, que já não espera
nada mais, nem mesmo o Messias.

Buenos Aires ano 2000: fim do futuro e do tempo messiânico.

Os Redondos cantam "O futuro chegou há pouco" e o menino
de Esperando ai Mesías disse que não espera nada mais.
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Quarta-feira, 19 de julho

Políticas da memória como política de afetos

As políticas da memória são políticas da justiça, da identi
dade eda filiação, além de políticas do afeto. Intensa produção
de emoções em Letargo (o clima é desolador e trágico); no
ato do aniversário do atentado, AMIA, com o corte temporal
registrado pelo chifre, que toca na hora exata do atentado; no
ato dos judeus pelos Direitos Humanos, que falam de seus pais
e avós imigrantes pobres, irmanando-se com os imigrantes de

hoje. Em Botín de guerra (o filme sobre a fundação de Avós),
os afetos são femininos e intensos, porém não há choro, daí
ser tão comovedor o testemunho do único homem que está
no campo preparando um churrasco e chora, quando fala do

desaparecimento de sua mulher grávida de quatro meses.
A família do 2000

Sábado, 16 de setembro

No ano2000emBuenos Aires a família serve parasubjetivizar, temporalizar e representar o tempo da nação, da história,
da memória, do futuro e dos diferentes passados. A família
é como o sujeito universal do tempo; há famílias deslocadas,
amputadas, incestuosas, parricidas e filicidas; cada uma em

um diagrama temporal próprio. Como se a família, grau zero
da sociedade, fosse o único sujeito temporal e o único sujeito
político concebível em 2000.

Por exemplo, a família bárbara incestuosa de Los cautivos

está em todas as partes; recorta a ficção, o teatro, aparece na
realidade perante a lei. Esse percurso define seu lugar de sujeito
dominante.

No teatro

Assisto a Cachetazo de campo, direção de Federico León.Fala

o teatro off em 2000; diz muito, daí seu hermetismo. Disfarça

e recobre o mais simples com o hermético, para situar-se como
marginale definir-se como off,sendo essa sua inserção no merca
do noturno de fim de semana. Não consigodizer se a línguadesse
teatro é obscura ou direta... sinto que me fala de um modo que
ainda não entendo totalmente. O tema é "a família Campo" (e

isso, a partirdehoje, 2009, parece sera típica antecipação alucinatória da literatura e da arte) que decaiu socialmente, mudando

da cidade para o campo. O cenário é o descenso da classe média
para a pobreza e a carência (apesar deembaixo seguir havendo
mais pobres), resultadoda barbarização da sociedade promovi
da pelo neoliberalismo. Tudo, como quase sempre no 2000 em
Buenos Aires, em família. Ali estão a mãe, o pai e a filha Campo
(o sobrenome), ou "a família Campo", em um cenário mínimo.
As luzes iluminam uma figura e outra, reina o sem sentido e a
ambivalência. A mãe e a filha choram o tempo todo, falam em

absurdo, seu choro é engraçado, a mãe pede que a filha faça
confissões; esta concede e confessa, mas depois diz que mentiu,
a mãe lhe dá uma bofetada, a filha se queixa de "aqui não tem

conforto", a mãe diz para esquecer de seus brinquedos e que, de

agora em diante, deveria chamá-la pelo seu nome e não mais de
mamãe. É uma conversa rápida, especialmente por parte da mãe

(o humor, o sem sentido aparecem também em Living, último
pasaje, de Ciro Zorzoli, que me fascinou há alguns dias com
suas figuras). O pai Campo está com um violão, mas não toca,
apenas tamborila a madeira. As duas mulheres tiram a roupa
para doar aos pobres,dizem, e continuam nuasumbom tempo.

No final, o pai coloca um paletó na filha e a leva para dentro:
incesto? Barbarização da família Campo? Na cena final os três

estão depé, como numa sagrada família. Gostei, me pareceu de
uma precisão admirável; aíestão desnudos, ossujeitos familiares
do 2000. Da cidade, do campo e do deserto.

A mesma precisão encontro na família bárbara deEldesierto, de Lola Árias. Dois irmãos norte-americanos, retirados de
"SamShepard e os filmes decowboy", encerrados emumquarto
desmantelado e tomando litros de tequila, em pleno incesto e
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violência, em um movimento constante. Ela éuma ex-patinadora
que sofreu um acidente e teve que deixar de patinar, por isso
bebe. Sai com um criador de cavalo, mas seu irmão se opõe. No
final mata o irmão no meio de uma explosão. "A família bár
bara do deserto", a tequila e a patinadora alcoólica e assassina
produzem, em Buenos Aires, um efeito de estranheza exótica
que acentua mais a violência.

Afamília Maure de Los cautivos, a do Campo ea do Deser
to estavam na realidade, e não apenas no teatro e nas ficções
noturnas do 2000.

Família, demonstraram uma posição bastante retrógrada, que
em lugar de penalizar o delito dos abusadores, tende a defender
acima de tudo a 'unidade familiar'", resumiu, para o Clarín,

Maria de los Angeles dei Hoyo, da entidade "Área de conheci
mento e assistência da problemática da violação da sexualidade
infantil". Molina e a maioria dos juizes que integram os juizados
da família são influenciados pelos setores mais reacionários da
Igreja Católica.
(...)

Segundo denúncia das mulheres, "a maioria dos abusadores

são os pais dos próprios filhos". Maria de los Angeles dei Hoyo
Sábado, 21 de outubro

Clarín, informação geral, p. 54
Manifestação em frente à Faculdade de Direito
Protesto das mulheres contra a violência e o abuso
infantil

Eram mulheres com o rosto coberto. Disseram que os me
ninos correm sérios riscos por causa do aumento da violência.

disse que "quase todas essas mães pertencem à classe média. Há
uma advogada, uma dentista, uma arquiteta. Pelos dados que
temos, no mundo todo é a mesma coisa. Está errado quem afir
mar que o incesto ocorre somente nas classes humildes. Alguns
fatos acabam de ser revelados agora mesmo."
(...)

Marisa lembrou a frase de uma juíza, referindo-se a um abu
sador: "Apesar do que fez, ele é o pai."

Acusaram os juizes "por não castigar os delitos cometidos pelos
pais abusadores".

Sábado, 18 de novembro

As manifestantes acusavam "a justiça, que não respeita a
Convenção dos Direitos da Criança" eque "prioriza a unidade
familiar em lugar de castigar odelito consumado pelo abusador".

Forma família e forma memória

(...)

Na quinta-feira começou, na Faculdade de Direito, oPrimeiro

Congresso Internacional "A criança vítima perante os processos
judiciais, seus direitos egarantias", organizado pela Procuradoria
Geral da Nação. Compareceram delegados dos Estados Unidos,
Espanha, México e Argentina.

"Os representantes estrangeiros tiveram uma atitude pro
gressista, de defesa radical dos direitos da mulher edas crianças.

Porém, alguns dos conferencistas argentinos, como o advoga
do Alejandro Molina, ex-diretor do Conselho do Menor e da

Se a memória satura o ar em 2000 em Buenos Aires, se seu

movimento temporal está na realidade e na ficção, se os sujeitos
da memória são sempre familiares, a família está em todas as
partes. A família é uma das formações culturais mais impor
tantes do ano 2000 em Buenos Aires, um sujeito público que se
encontra na ficção e na realidade: a família piqueteira, a família
catadora de papelão, a família dos poupadores, a família da
memória judaica, a família dos desaparecidos... Todas saem à
rua, se tornam públicas e se politizam nos protestos. Também
saem à rua as mães dos meninos abusados e se colocam perante

a lei. A família articula o tempo da nação. A revista Viva, do
Clarín, publica, num domingo, 18 de junho de 2000, uma nota
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central sobre os herdeiros dos próceres; história nacional e forma
família. O tempo da nação tomava a forma família nos jornais

Feinmann, e Lesca, ei fascista (Buenos Aires, Sudamericana,
2000). Com eles se fecham as temporalidades nacionais do ano

matutinos e no diário sabático.

2000 em Buenos Aires; a história da nação, as memórias da

Essa forma família do 2000 em Buenos Aires é como um

nação e os golpes sobre a nação. Cada um com seu diagrama,

mecanismo, que liga temporalidades e subjetividadesem formas
biológicas, afetivas, políticas e simbólicas. A família é como a

seu sujeito e seus afetos.
Os dois romances contam do mesmo e falam do mesmo: o

subjetivação pública de cada temporalidade; coloca um tipo de
afeto e mede o tempo por gerações. Serve para temporalizar e
politizar. Serve também para narrar. As gerações são um modo

fascismo na Argentina e no mundo, nos anos de 1920 e 1930.

de contar de forma encadeada, em continuidade histórica com

é um milionário argentino que mora em Paris),em designar-lhe

o passado e o futuro. Por isso a família é um dos mecanismos
temporais de transição da ditadura à democracia.

um lugar central no golpe de 1930 contra Yrigoyen, mas tam
bém concordam em mostrar que esse fascismo foi rapidamente
deslocado do poder, pelos grupos pró-ingleses.
Os dois setores da oligarquia argentina, o "alemão" e o

Eles concordam em situá-lo socialmente na oligarquia (em El
mandato se encontram em Colombo e no Clube Alemão; Lesca

Lévi-Strauss: A existência da família é, simultaneamente, a
condição e a negação da sociedade. Uma espéciede grau zero da
sociedade e, ao mesmo tempo, seu fundamento possível.

"inglês", aparecem ligados em Lesca, onde o narrador revela
que Victoria Ocampo, em Paris, era amiga comum de Drieu

A forma família e a forma memória declinam ao mesmo

e de Lesca, ou seja, amiga "dos fascistas", ou "canalhas", se

tempo na Buenos Aires ano 2000. Nas ficções, na realidade, no
teatro, no cinema, quando se fala de memória se fala de uma

gundo a voz que narra. Victoria (que "proclamava a ilusória
igualdade para as mulheres", dirigia um "engendro [que] se

relação genealógica e familiar, a cargo de Mães, Avós, FILHOS,
Familiares (assim são chamadas as instituições da memória
militante), que está relacionada com lugares, locais (as casas
dos repressores que "arruinam" os FILHOS; a Praça de Maio
das Mães; o museu da memória da Mansão Ceré, ESMA). Essa

intitulava Sur", 74) e Lesca (dinheiro da exportação de carne,

vascos) aparecem como as duas "aristocracias" argentinas desse
momento, que se postulavam como pontes continentais, dois
"personagens de exportação". Eles encarnam, cada um, uma
fração da oligarquiaque preparou o golpe de 1930 contra Yri

memória familiar também se relaciona com as identidades dos

goyen, ou encarnam uma fração de uma política imperial, tal

bebês roubados, que as avós procuram. Como o sujeitose define
como familiar, a memória é puro afeto na realidade e na ficção.
As políticas da memória são políticas dos afetos e também po
líticas da identidade, da filiação e da justiça.

como aparecem na América latina.

Os dois romances poderiam sustentar a hipótese de Aimé
Césaire de que o fascismo é uma forma de colonialismo, que
se instala na Europa no momento em que já não há territórios
de ultramar a conquistar. Um problema temporal: o fascismo

O golpe militar. Uma ordem possível 3

dos anos de 1920 e 1930 seria uma produção das nações que

Sempre dentro do passado nacional, porém em outro grupo,

chegam tarde ao reparto imperial, como Alemanha e Itália.
Essas nações aplicam o colonialismo-racismo-genocídio do
império (o que fez a Inglaterra na índia, ou a Espanha na
América) para dentro, no interior da nação, por exemplo, na

estão os romances do primeiro golpe militar de 1930, contra o
presidente Yrigoyen, que têm Lugones e o mal (o fascismo e o
antissemitismo) como centrais. São El mandato, de José Pablo
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! forma de antissemitismo. O fascismo alemão, francês ou italiano

dos anos de 1930 compete, assim, com o imperialismo inglês,
aparecendo como seu rival. Essa rivalidade se vê nas políticas
latino-americanas e nos golpes dos militares desses anos. Nos gol
pes fascistas posso imaginar a temporalidade do mal como uma
interrupção de tempo: de futuro, de história e de descendência.

Tanto em Lesca, como em El mandato, o golpe militar de
1930 aparece como um corte temporal, um dos acontecimentos

Questiona a idéia de progresso, porque se fecha (é interrompida,
como o governo e a vida de Yrigoyen) sem deixar descendência
familiar e política.
Lesca, ei fascista irredutible, como El mandato, tem uma
temporalidade política nacional, linear e datada, com tempo de

começo e fim (1887-1946). É uma temporalidade sem futuro,
sem descendência. É a mesma temporalidade do golpe, do mal,

vida, não permitindo concluir uma experiência política e social

da ordem possível 3. Seu tempo é também um tempo fundacional
e trágico, que termina com o fim da Segunda Guerra Mundial e
com o primeiro peronismo (que teria superado a contradição e
o jogo "das duas revoluções", a fascista e a comunista).
Lesca é a biografia de um antissemita argentino, filho de um
imigrante vasco que chegou a Santa Fé em 1887 e comprou ter
ras; é o "comerciante de carne congelada", porque sua empresa
exportava carne e conservas para a Europa. Ele se estabelece

democrática.

em Paris e se relaciona com intelectuais fascistas franceses desse

Elmandato, de José Pablo Feinmann, apresenta uma tempo
ralidade política, linear, datada e enquadrada (1928-1933, assun

momento. Começa realizando tarefas administrativas na revista

que servem para periodizar e constituir a história latino-ameri

cana como história descontínua. Esses saltos e cortes temporais
permitem ver uma temporalidade interrompida por estados de
exceção, que questionam a idéia de progresso (desenvolvimento

e etapas) na América latina. O golpe produziu um time leg, uma
lacuna temporal e, portanto, um tempo e uma história não vi

ção e morte de Yrigoyen), com o golpe de 1930 no meio. Uma
temporalidade histórica, política, mítica e familiar. É narrada

a partir do presente e retorna ao presente de 2000, que encerra
definitivamente a história. A narração parte (como a memória e

a nação) de uma fundação entendida como corte temporal, aqui
a fundação bárbara (acargo deumgaúcho desertor e degolador)

fascista antissemita Je Suis Partout e termina disputando a dire
ção da revista com Robert Brasillach. O antissemitismo é uma das
linhas centrais da revista, além do confronto com os comunistas.
Aqui não encontramos sujeitos familiares, mas sua alternativa nas
ficções do ano 2000: sujeitos escritores. Ou família ou escritores
no tempo da nação argentina. E com "judeus".
El mandato e Lesca: no centro do sistema literário, os dois

do povoado de Ciervo Dorado. Está centrado em um mandato.

textos participam de um dos debates políticos centrais do 2000

O pai- descendente de imigrantes alemães, yrigoyenista e dono

(e da década de 2000), sobre as forças que se enfrentaram nos
anos de 1970, a guerrilha utópica e o Exército, porque estabele

dos Grandes Almacenes dopovoado deCiervo Dorado - pede, ao
filho estéril, um filho. Aimpossibilidade, ou situação sem saída,
leva à "tragédia final", que o romance antecipa no começo e ao
longo do relato: a morte do pai, alucinado pelo cervo dourado
dafundação dopovoado, e o suicídio do filho, com a arma que

cem duas posições opostas sobre "o mal" e as forças políticas da
morte. Com referência aos anos de 1920 e 1930 e ao fascismo,

são as duas versões da memória dos anos de 1970 que se agitam

"fiel empregado", que conquista as mulheres. Em El mandato

na imaginação pública do 2000 em Buenos Aires: a da literatu
ra progressista, de El mandato, e a da literatura neoliberal, de
Lesca. A memória liberal e a memória progressista implicam
diferenças (graus e modos) entre o bem e o mal, assim como

a temporalidade é mítico-utópica e, ao mesmo tempo, trágica.

entre a realidade e a ficção na política.

o pai lhe deu, quando acreditou que cumpriria com o mandato.

De fato, sua mulher espera um filho, porém deoutrohomem, um
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El mandato e Lesca se opõem pela escrita e pelo modo de

composição de seus textos, além de se oporem também por seus
sistemas de diferenciações e desdiferenciações entre o bem e o

sexual da ficção). O "mal" se declina emcada um desses níveis
ou camadas diferenciadas.

Em Lesca (a memória neoliberal), o mais notável é a desdi-

mal, entre a realidade e a ficção. Eles se opõem não só no bem e
no mal, mas também no caráter do mal. Para a voz exasperada

ferenciação. Primeiro entre realidade e ficção. Não sesabe seos

do narrador de Lesca, tanto o fascismo, quanto o comunismo,
são demônios, ou males idênticos e opostos. Para o narrador

de El mandato, há bons e maus entre os filhos de imigrantes
alemães, desde o bom yrigoyenista democrático do interior

(tal como o texto se apresenta), ou ensaio histórico, político,
biografia ou simplesmente uma história do presente. Não existe
diferenciação entre realidade e ficção, nem entre direita e esquer
da (o fascismo e o comunismo são o mesmo horror). Lesca é a

(que ficará sem descendência), até o fascista tenente Müller, do

versão neoliberal de "todos os demônios" (comunismo e fascismo

Clube Alemão de Buenos Aires. El mandato está estruturado

sobre a separação nítida, ou diferenciação, das forças que se
enfrentavam nos anos de 1930 e pelo apoio aos bons; Lesca se
estrutura sobre a indiferenciação entre o bem e o mal; fascismo
e comunismo são a mesma coisa; têm as mesmas masmorras:

"uma masmorra de esquerda, antecipando as masmorras do
signo ideológico oposto" (p. 158).
El mandato é a versão progressista do mal e do bem, bem
como da diferenciação nítida das duas forças (e a diferenciação
entre realidade e ficção). O universo "Beatriz Guido" de El man

dato (o modelo é o novo romance argentino dos anos de 1950 e
1960) tem, pelo menos, quatro camadas diferenciadas: primeiro,
o mito de fundação do povo; segundo, a história política ou a
"realidade" (um momento de violência: a segunda presidência
de Yrigoyen, o Exército prussiano e o fascismo, o golpe de
1930, o fracasso do projeto fascista e a morte de Yrigoyen).
Terceiro, a camada da ficção de primeiro grau (familiar, social
e nacional), com seus personagens centrais de Ciervo Dorado,
conta as viagens do pai com o filho a Buenos Aires e o drama
da fertilidade do filho. Porém, há uma quarta camada, a ficção
na ficção (ou ficção de segundo grau), que é a literatura de

personagens são todos reais ou não, não se sabe se é romance

= guerrilha-ditadura-militar), um texto sobrea desdiferenciação
das duas forças, que se enfrentam nos anos de 1970.
Sábado, 5 de agosto
O tempo do mal

O mal aparece como uma categoria política central do ano
2000 e está ligado à memória da violência do Estado nos anos
de 1970 (bem como a sua origem, o golpe de 1930). Tem um
significado preciso na imaginação pública: é Hitler, o nazismo,
o fascismo e o genocídio como Mal radical do século 20.
O mal está mais além da linguagem, nos sentimentos-afeições
e crenças, aparecendo quando se apagamasidéias e as palavras.
Hannah Arendt: "O mal se inscreve no vazio do pensamento."

Toda reflexão política sobre a falta de idéias e toda reflexão
sobre a natureza humana, com sua ambivalência, desembocam
cedo ou tarde no mal.

Alain Badiou (A ética. Ensaio sobre a consciência doMal) afir

ma que o Mal absoluto pertence à religião e é preciso abordá-lo
do pontode vista do Bem, a partir da captura de "alguém", por
umprocesso de verdade. Ou seja, é necessário tratá-lo do ponto

Lugones ("o romance esquecido", El ángel de Ia sombra, lido e

de vista de uma lógica ambivalente. Paolo Virno (Ambivalência
deIa multitud): o malseriaa categoria política correspondente a

discutido pelas mulheres da família), e o cinema mudo de terror
(Frankenstein, visto e discutido pelos homens, signo da divisão

uma das faces da "natureza humana", a da inata destrutividade
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de nossa espécie. As condições biolinguísticas do "mal" são as
mesmas condições que dão vida à virtude, afirma Virno.

Além de político, o mal é ético, moral, religioso e estético.

Jorge Assis era um escritor maldito na temporada de 2000
em Buenos Aires.

O maldito, conta Christian Ferrer, enquanto tomamos um

Como categoria estética se liga à autonomia da arte e da litera

café, fala alto e conta verdades desagradáveis. Não é qualquer

tura, quando se separam da moral. Mas o mal seria, especial

um que é maldito, é preciso dizer algo em voz alta. O tom alto
pode colocá-los em uma série (há muitas): Almafuerte com

mente, uma categoria temporal e por essa razão aparece aqui.
Seria a interrupção temporal do golpe, comoumcortedo futuro:

Bataille associa omal com acategoria de "intensidade", oposta

Lugones com Barón Biza com Discépolo (suas conversas ra
diofônicas) com Jauretche com Walsh com Symns. CF diz: é a
sociedade que define o maldito como tal. Assisparece ser um dos
personagens mais coerentes da última década, ao mesmo tempo
que cultiva um realismo político de baixa qualidade juntamente

à "duração" temporal.

com um cinismo irreverente televisivo, pólos simétricos - e não

no mal não há futuro. Bataille (La literatura y ei mal) vê algo
central na literatura do mal, que é a preferência pelo instante
presente juntamente com a ausência de concepções do porvir.

antípodas - da vacuidade pessoal e brutalidade intelectual de
Segunda-feira, 7 de agosto
Sexta-feira, 18 de agosto
O maldito da temporada

Lesca é um livro inquietante, especialmente pela posição da
enunciação. O discurso do narrador faz uso de forma especial
do indireto livre. Em alguns momentos o fascista "fala" e na

voz de Lesca aparece o mal; no entanto, não é "La refalosa", de
Ascasubi, enem "Deustsches requiem", de Borges, porque parece
não haver voz do bem. Tem uma dupla posição de enunciação,
que desenha um movimento oscilante no tom das palavras; os

fascistas são chamados de "os patriotas" a um "outro gênio",
mas também aparecem como "os canalhas" ou "almofadi

nha". Ironiza sobre o fascismo e também sobre seus inimigos.
Não está com nenhum dos dois, está em ambos os lados e em

nenhum, se coloca em cada um com a perspectiva inimiga do
outro. Existem dois demônios ou otários necessários, um para o
outro, ou não há nenhum demônio (ri do fascista. Lugones, um
"suicida anunciado", que nem mesmo era antissemita). Apaga
fronteiras ou desdiferencia entre bem e mal, assim como entre
realidade e ficção.
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um Fernando de Ia Rúa.

Tomo de Christian Ferrer a idéia de dizer em voz alta ver

dades desagradáveis, como núcleo do escritor maldito, assim
como a idéia de Assis como escritor maldito em relação direta
com o chefe de Estado em 2000. O maldito, sempre no centro.
Ou também: no centro, o mal.

Quando aparece Lesca, Jorge Assis ocupava um lugar que a
organização da literatura (ou da economia ou da política) contém
ou necessitanesses tempos. É o escritor antiprogressista, que fala
em voz alta sobre o fascismo e o antissemitismo, dizendo que há
outra coisa tão perversa como isso, que é o comunismo, seu opo

nente. Encarna a política neoliberal da cultura (a cultura como
economia política da cultura) e a versão neoliberal da memória.
Sua escrita é feita de jogadas no interior da literatura argentina
como instituição, como sistema e como mercado. Foi embaixa
dor de Menem na Unesco e em Portugal, em 2000 publica uma
série de livros com "contos de argentinos em Paris" e "contos
de instituiçõesculturais e literárias" internacionais, respeitadas e

poderosas. Mostra o lado feio e sujo dessasinstituições globais,
algo assim como "a verdade oculta" da Unesco, ou dos Congres
sos da Paz e da Juventude, organizados pela União Soviética nos
anos de 1950 e 1960, ou de muitas revistas e jornais... Revela
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as estratégias, rivalidades, guerras de poder e disputas verbais,
econômicas, sexuais e políticas no interior dessas instituições
respeitadas. Lesca é isso: um relato das posições e lutas pelo
poder em uma revista francesa, o modelo político da guerra

inventou o choque elétrico e avô de uma militantedesaparecida.

aplicado à cultura e à literatura.

fecham as temporalidades da nação de Buenos Aires ano 2000.
Uma pergunta não me sai da cabeça: porque o fantasma de
Lugones aparece tanto nas ficções noturnas do 2000. Em El

O maldito é um exasperado. Possivelmente, um dos traços
da literatura de Jorge Assis será a refutação e a abominação da
esquerda, da tendência progressista, dos intelectuais e do resto
dos escritores. Poderia ser feita uma lista de suas marcas literárias

para ilustrar alguns procedimentos. Contra certa prosa literária
morosa, pedante e estética, que define a literatura para alguns,
ele usa uma língua hipercorreta, exasperada e expressionista,
que resvala no lugar-comum e na linguagem jornalística. Outro
maldito, Osvaldo Lamborghini, dizia em "El nino proletário":
"A exasperação nunca me abandonou e meu estilo confirma
isso, letra por letra."

Imaginemos Lugones e o fascismo no centro do sistema literário
do ano 2000. Aqui não temos apenas o mal, mas também "o
escritor maldito" da temporada. E aqui, no centro do sistema,se

teatro de Ia memória, o personagem de Fabrizio parece ser um

desses médicos transgressivos, ocultistas ou espiritualistas de
Las fuerzas extranas, de Lugones. Fabrizio é um personagem
totalmente ambivalente; é o mestre e fundador da instituição da
memória ("a Fundação"), porém havia tido problemas com as
sociedades científicas, havia mantido obscuras conexões políti

cas, experimentado drogas etentadoa transferência dememória
dos mortos para os vivos. Um personagem de Lugones hoje, a
propósito da memória, que poderia relatar sua colaboração civil
com a ditadura; um desses médicos que estavam nas torturas e

Domingo, 20 de agosto
Os Lugones

Feinmann e Assis, com o pretexto do primeiro golpe militar

de nossa história, o de 1930 (um dos cortes históricos que nos
constituem na América latina), juntamente com o assunto do

fascismo e do mal (ou dos demônios), debatem quase aberta
mente as políticas da morte dos anos de 1970. É alguma coisa
parecida à literatura política ou literatura e política. Esses es
critores eram, em 2000, intelectuais públicos bastante visíveis

nos meios de comunicação, tendo uma ampla obra publicada.
Eram "escritores intelectuais" (ideólogos políticos, ou que cons
tantemente tornam pública sua posição política) que se definem,
em relação ao Estado, como funcionários ou revolucionários.

Por isso as duas ficções terão como centro Lugones (que foi as
duas coisas, além de poeta nacional), ou o "signo Lugones do
2000": o escritor primeiramente anarquista, depois fascista e
ideólogo do golpe de 1930, suicida, pai do chefe de polícia que
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nospartos, queaparecem também nasficções desses anos, como
em Villa, de Luis Gusmán (1995).

Em El mandato há pelo menos dois Lugones: o ideólogo
ou ídolo fascista do Clube Alemão, nos discursos do tenente

Müller ("É o poeta da pátria e o poeta da espada. O poeta da
revolução", p. 123). O romancista de El ángel de Ia sombra,
lido e discutido pelas mulheres, introduz o tema do mal e do
monstro. Discutem se o médico de El ángel de Ia sombra (que

mata em lugar de currar e por uma paixão impossível) é ou não
um monstro ou o mal.

Em Lesca: "Lesca não escutava somente Lugones em Tortoni.

Também estavam lá Macedonio Fernández, Conrado Nalé

Roxlo,CarlitosMastronardi e outrossobreviventes da oratória,
canalhas queganhavam a vidacomojornalistas econspiravam, a
partirdo jornal Crítica, contra Hipólito Yrigoyen." Lugones não
era católico, estava obcecado pelo esoterismo e era um suicida
anunciado. Também não era suficientemente antissemita. "Pior
ainda; nem mesmo era antissemita" (p. 86).
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O fracasso geracional de Lesca também significou a derrota
póstuma de Lugones, "a idéia do suicídio foi possivelmente a

mais sensata que teve em vida o grande escritor" (p. 210).

Um leitor lê a parte da "Autobiografia" de Borges, corres

pondente a seu trabalho, em 1937, na biblioteca. Pede aos bi

Uma nota apenas sobre o signo Borges do 2000

bliotecários o conto de Borges e se senta a um lado para ler, até
o momento em que termina a representação e devolve o livro à
bibliotecária. A representação é o que o leitor imagina ou sonha

em Buenos Aires

(em alguns momentos parece dormir), mas é também a leitura

cultural a propósito da memória é reproduzida (constituição de

melodramatizada do conto "A biblioteca de Babel", por parte dos
bibliotecários. Ela, um personagem perfeito de Puig, de sandálias,
meia soquete e um estilo grotesco. Ele usa uma peruca ruiva e age
como um coxo ou aleijado. Tomam chá com biscoitos. O diretor
contou que os guarda-pós azuis que eles vestem são os mesmos

uma "Enciclopédia" da memória).
Borges era muito mais visível no teatro e no cinema do ano

que os funcionários da biblioteca ainda usam.
O texto é seguido literalmente e é extraordinário o jogo das

Borges aparece em Lesca medindo o valor literário dos es

critores argentinos, segundo a medida "Capedevila" (este vale

dois ou três capdevilas, diz Borges); em Boca de lobo, de Sérgio
Chejfec, está parodiado; em El teatro de Ia memória, sua forma

2000.

duas vozes, bem como o clima kitsch e grotesco que recriam.

Segunda-feira, 17 de julho

Dramatizam, enfatizam, se apossam: melodramatizam. É como
se Borges fosse levado a um limite, em que suas palavras adqui
rem outros sentidos. É Borges em outro código, um Borges que

Convite de Matilde. Que alegria!

faz rir. Borges, "em Puig", ou Borges no melodrama das rádios
dos anos de 1940.

Representação de "A biblioteca de Babel", de Jorge Luis
Borges, na Biblioteca "Miguel Cané", Carlos Calvo, altura do
número 4.300. Com Ingrid Pelicori, Horacio Pena e Pablo Ca-

ramelo (o leitor). Dramaturgia: Rubén Szuchmacher. Direção:
Rubén Szuchmacher e Edgardo Rudnitzky. A representação era
uma repetição do ano anterior (foi encenada como parte do
Centenário de Borges).
A biblioteca onde Borges trabalhou desde 1937, por nove
anos como teatro. Supõe-se que o texto foi escrito quando ele

Parabenizo a Rubén Szuchmacher! Gostei e acho que é "o"

Borges do 2000. Não é algo freqüente puiguizar a Borges e ler
a cultura da biblioteca dos anos de 1940 a partir da cultura dos
meios dos anos de 1940...

Rubén Szuchmacher me manda um e-mail:

Oi Josefina! Gostei muito de ver que você veio com Matilde para
ver "A biblioteca de Babel", uma de minhas obras mais queridas, pelo

quia burocrática, o fato de que não fosse conhecido e o tédio

tanto que me custou fazer outra leitura de Borges, esse filho da mãe
que sempre resistiu a qualquer mudança de código. Te mando uma
espécie de ficha técnica do espetáculo. E obrigado por "me mandar"
Guillermo, é um tipo encantador, ficou de me mandar suas reflexões,

(sobretudo o tédio) houvessem produzido esse delírio no qual

se você o encontrar, relembre-o.

trabalhava ali (apareceu em 1941). É como se essa pobreza de
biblioteca de bairro, o baixo lugar ocupado por B na hierar

a biblioteca é o universo, infinita e periódica, onde cada livro

Um grande abraço, Rubén.

tem seu contralivro.
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Daniel Link em "Radar", suplemento de Página %, domingo,
29 de outubro:

Terça-feira, 22 de novembro
O sistema literário argentino

"

Literaturas autônomas

A originalidade da dramaturgia de Szuchmacher parte de um res
peito absoluto à letra do texto; todas as palavras pronunciadas foram
escritas por Borges. E, no entanto, o conto parece outro. Ter transfor
mado esse longo "monólogo" em uma peça teatral a duas vozes não
é somente uma proeza técnica; também transforma o texto em outra
coisa, como o Quixote de Pierre Menard é diferente do de Cervantes.

Na boca desses empregados municipais, o conto recupera uma dimen
são paródica (bem própria de Borges, por outro lado), que tínhamos
esquecido em nossas leituras prévias, presos na monumentalidade em
que a obra borgiana havia caído.

Daniel Link cita partes da "Autobiografia" de Borges, que
são as que foram lidas pelo leitor na representação. Revivamos
a Borges:

Como estava em Buenos Aires, eu lia somente literatura
argentina. Era muito difícil saber o que ocorria nesse momento
no Uruguai, Colômbia ou Brasil... Como minhas leituras eram

somente nacionais, pude mededicar, sem culpaalguma, a orde
nar o tempo e imaginar um Sistema Literário Argentino a partir
das temporalidades das ficções. Queria tentar fazer algo assim
como uma organização formal da literatura nacional, no estilo
das velhas construções de Bourdieu: uma paródia do "campo
literário" e suas colocações a partir das temporalidades das
ficções. Assim, poderia me mover em outra ordem, em outra
realidadeficção. Na realidade dos "escritores" de um "sistema
autônomo".

.

.

As ficções de 2000 insistemo tempo todo em dizer "sou litera
tura" e representam, quase sempre, algum escritor ou alguém que
escreve em seu interior. Usam todos os tipos de marcas literárias:

Em 1937 encontrei meu primeiro emprego estável. Através de ami

gos, consegui uma colocação de primeiro auxiliar na sucursal Miguel
Cané da Biblioteca Municipal, em um bairro cinza e monótono, na
parte sudoeste da cidade. Apesar de ter abaixo de mim um segundo
auxiliar e mesmo um terceiro, também tinha acima um diretor e um
primeiro oficial, um segundo oficial e um terceiro oficial. O salário era

personagens escritores, personagens leitores, autorreferências e
referências à literatura. A escrita dentro da escrita, a literatura

dentro da literatura, a leitura dentro da leitura... O procedimento
parece reforçar certa autonomia literária, em um momento em
que essaautonomia é ameaçada pela economia e pelasfusões; em

um momento em que o livro é uma mercadoria como qualquer

de duzentos e dezpesos mensais, que depois aumentou para duzentos
e quarenta. De tanto em tanto, dois funcionários municipais éramos
premiados com um quilo de mate. De noite,caminhavaas dezquadras
atéa parada do bonde, meus olhosseenchiam de lágrimas. Esses peque

outra, ou uma parte da indústria da língua. Escritores: apare
cem os fundadores da literatura argentina, como Echeverría em

nos presentes vindos de cima marcavam minha vida sombria e servil.

a que escreve seu testemunho e também sua tese filosófica em
Un secreto para Julia-, o que escreve por mandato a memória da
Fundaçãoem El teatro deIa memória. E em Lesca e Elmandato

(Também vi Hartho de Borges, vídeo no Cosmos, direção e
roteiro de Eduardo Montes Bradley. Também o filme Un amor
deBorges, dirigido por Javier Torres, baseado no livro de Esteia
Canto.)

16

Los cautivos-, a menina judia em Letargo, que escreve em seus

cadernos e conta como e por que, ferida, se tornou escritora;

aparece Lugones.

Imaginamos então um sistema literário mais ou menos autô
nomo, uma ordem de tensões, um conjunto de visibilidades em

li
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de 1930 contra o presidente Yrigoyen, que tem Lugones e o mal
(o fascismo e o antissemitismo) como temas centrais: El mandato,
de José Pablo Feinmann, e Lesca, ei fascista irreductible, de Jorge
Assis. Pensamos que El mandato e Lesca aparecem juntos no
centro da literatura em 2000 em razão de seus tempos e da
visibilidade de seus escritores. Lugones, o intelectual fascista,
aparece nos dois: podemos afirmar que os dois estão unidos por
Lugones. No centro, os escritores-intelectuais Feinmann e Assis
(ideólogos políticos ou que enunciam publicamente suas ideiàs
políticas), e seus textos-tempos, conversam sobre o "mal" (a

movimento, em que as ficções são agrupadas por seus tempos,
ao passo que os tempos das ficções agrupam os escritores. Os

escritores são "a realidade" (a personagem real que a tem
poralidade precisa para se deslocar na realidadeficção) e se
diferenciam e associam segundo tipos de escritores (de acordo

com uma classificação burda), além de se diferenciar segundo
diferentes graus de visibilidade, de acordo com a freqüência de
aparição nos meios.

As grandes editoras argentinas estão, em 2000, em um
processo irreversível de desnacionalização (como ocorre com

Emecé), e esse processo é acompanhado do aparecimento de
novas editoras locais, nacionais, independentes, como Adriana
Hidalgo, desde 1999. A distribuição, que passa a ser a chave
da indústria literária, é diferente para as editoras argentinas ou
espanholas. No processo de desnacionalização, os escritores

última ditadura) e "os demônios" na política.
No entanto, meu sistema literário não implica hierarquias e
nem valores. Não tem centro ou periferia, em cima ou embaixo,
porque é um sistema feito de tempos e de visibilidades. Tem

"escritores jovens e mulheres", com história e memória (além de
gêneros literários bem definidos), "escritores intelectuais" com
o golpe de 1930, o fascismo e Lugones, e agora, como veremos,

passam a se ver mais em imagem e vão se transformando em
personagens midiáticos.

Imaginemos que as temporalidades nacionais (com a história,
a memória e o golpe) ou globais (com a utopia, a ficção científica

"puros escritores".

Em um lugar diferente do campo (em outro encaixe ou em
uma borda), com menos visibilidade, aparecem as temporalida

e diversos apocalipses) ordenam as ficções, os gênerosliterários,
mas também ordenam os próprios escritores, que se reúnem e

des globais com os passados, as utopias e a ficção científica do
ano 2000, trazendo outro tipo de escritores e outro modo de

se associam de diversos modos.

ordenar a realidadeficção. Os sujeitos dessa nação se encontram
fora da nação ou em uma não nação. Seus escritores aparecem
como mais vanguardistas, mais experimentais, mais secretos:
mais literários. Temporalidades globais: César Aira e Héctor
Libertella escreviam as utopias, a ficção científica e os apoca

Os escritores jovense as mulheres se voltam para os diferentes

passados, na forma de história e memória, sendo enquadrados
em gêneros literários precisos, reconhecíveis e visíveis. Escritores
como Martin Khoan e Pablo de Santis (que têm de 30 a 40 anos
em 2000) utilizam gêneros literários estritos como "romance

lipses do 2000. El árbol de Saussure. Una utopia, de Héctor

histórico" ou thriller, apesar de que em seu interior incluem ou
tros gêneros ou parodiam o gênero central. Também estão nesse
grupo jovemas escritoras Perla Sueze Patrícia Sagastizábal, que
usam o testemunho e o Bildungsroman em seus escritos, sobre
a memória militante e a memória judaica.
Sempre dentro do passado nacional (as temporalidades da
naçãosão predominantes nas ficções e na realidade), porém, em
umgrupo a parte, figuram os romances do primeiro golpemilitar

Libertella (Buenos Aires, Adriana Hidalgo, 2000) é uma utopia

retrospectiva ("o futuro já passou") e um manifestoantimercado;
Eljuego de los mundos. Novela de ciênciaficción, de César Aira
(La Plata, Ediciones ei Broche, 2000), um livro não distribuído,
é futuro e ficção científica do fim da literatura, traduzindo inte
gralmente a imagem. Boca de lobo, de Sérgio Chejfec (Buenos
Aires, Alfaguara, 2000), evocava um passado global, engolido
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A ordem temporal 4 é uma ordem global, apocalíptica, típica
do 2000. É o tempo dos fins: o fim do futuro, da história, da
utopia, do significante, da literatura e da classe trabalhadora. Os
tempos globais não são cronológicos, como os nacionais, mas
esquemas puramente formais, repletos de paradoxos. A tempo
ralidade do fim e do depois do fim implica a destemporalização

pela boca de lobo do tempo, o passado da fábrica e da classe
trabalhadora. Esses escritores não são jovens e nem mulheres,

também não são intelectuais e nem ideólogos. São somente
escritores, "literatos". As temporalidades globais eram as mais
literárias do 2000.

do presente.

2. Temporalidades globais

Nas temporalidades apocalípticas do 2000, em suas ficções
noturnas, se vive um puro presente formal eterno, como se
estivesse fora e dentro do tempo simultaneamente, porque na

O fim do mundo. Uma ordem possível 4

Os passos de uma especulação, das temporalidades da nação
às temporalidades globais, são passos no tempo. Cada ordem
possível é uma forma e um trajeto temporal, um esquema com
sujeitos e um modo de entrar na realidadeficção, ou fábrica de
realidade do 2000. Cada ordem temporal implica um grupo de

Utopia "o futuro já passou", na ficção científica "no futuro,
sempre é ontem, ou hoje", e o passado foi engolido pela boca
de lobo do tempo. A ordem 4 não é tanto um puro presente,
mas o puro trajeto ou movimento do presente; um tempo que
engole e corrói o tempo.

ficções, um tipo de escritores e uma literatura.

Nas temporalidades globais, o relato pode ser uma ordem nar
rativa indeterminada temporalmente; uma ordem serial, nume
rada, descontínua, que salta de um instante a outro, absorvendo
os passados e os futuros; uma ordem espiralada, que dá voltas
sobre o mesmo, justapondo o tempo e os tempos; uma ordem
em forma de rede, que se desfaz e se desintegra, para recomeçar
outra vez. No trajeto global, desaparece o relato orgânico, linear,
progressivo, das temporalidades da nação.
O fim do movimento para frente, o fim do tempo, não é ape
nas o fim de um relato, mas o fim de uma história da literatura e
da arte. Hans Belting em El fin de Ia historia dei arte: a criação
contemporânea deixa de ser definida na relação contraditória
cora seu passado e passa a flutuar em uma indeterminação tem

Tudo começou com a simples divisão territorialentre tempo
ralidades nacionais e temporalidades globais. Astemporalidades
nacionais, que eram dominantes, descrevem três ordens de tempo:
da história,da memória e do golpemilitar. Agora, deixamos atrás
esses passados nacionais e entramos nas temporalidadesglobais
e em uma ordem possível 4; para alguns, entramos, finalmente,
na literatura.

Estas são as ficções noturnas.

El árbolde Saussure. Una utopia, de Héctor Libertella, é um

manifesto hermético sobre o fim do signo lingüístico, em que
"o futuro já passou". Eljuego de los mundos, de César Aira, é
uma ficção científica sobre o fim da literatura, traduzida inte
gramente a imagem. Boca de lobo, de Sérgio Chejfec, é sobre o
fim da classe trabalhadora e da fábrica (ou o fim da literatura da

poral. Arthur Danto, em Después dei fin dei arte: se a arte pode
sofrer pressões ou contrações, isso já não provémde sua própria

classe trabalhadora),engolida pela bocadelobodo tempo. Nesta
ordem, as ficções fazem referência à literatura ou a si próprias,
em lugar (ou ao mesmo tempo) da realidade ou do mundo. E

história. O fim da arte não significa o fim da criação artística,
mas o fim de um relato capaz de ligar as obras, com uma história

particular ou universal, de colocá-las em uma história da arte.
Após o fim, a criação se torna autárquica, sem eco no passado

fazem referência a seu próprio fim.
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\ ou no futuro. O fim da literatura poderia ser o fim do relato da
\ autonomia da literatura.

L Estamos em uma ordem literária que fala de seu fim, no ex
tremo do sistema autônomo da literatura do 2000. Esta ordem

4 é ela própria um extremo. Aqui a literatura toca um limite, o
da autonomia,ondetudo se define como literatura ou em termos

literários. No extremo do sistema, ele é superdimensionado. Éo
último avatar da autonomia: a literatura dos filhos dos anos de

1960 e 1970, dos herdeiros das vanguardas. Sua diferença para
as vanguardas é que o futuro já passou.

César Aira, Héctor Libertella e Sérgio Chejfec (os escritores
que narram os apocalipses do 2000) são somente escritores. No

interiorda Utopia de Libertella se diferencia claramenteo escritor

do intelectual. Escritores mais vanguardistas, mais experimen
tais, mais secretos e mais minoritários, na literatura de Buenos

seus regionalismos. No Manifiesto Crack, Ignacio Padilla afir
ma que os romances do Crack são apocalípticos: um clima de
guerra, pobreza, AIDS e fim da história. O grupo cresceu no
DF como cidade infernal, com as crises econômicas de 1982 e
1994. Alguns dos textos mais relevantes do Grupo do Crack
com temporalidades globais: Memórias de los dias, de Pedro

Ángel Palou (México,Joaquín Mortiz, 1995), em que uma seita
milenarista viaja por México e Estados Unidos, pregando o fim
do mundo. En busca de Klingsor, de Jorge Volpi (Barcelona,
Seix Barrai, 1999), narra as intrigas dos físicos alemães desco
bridores da bomba atômica. Amphitryon, de Ignacio Padilla
(Madrid, Espasa-Calpe, 2000), sobre as caras e nomes de Adolph
Eichmann na Segunda Guerra Mundial.

Aires ano 2000. Eles se voltam para dentro, contam histórias
de escritores e disseminam marcas literárias por todos os lados.

Quarta-feira, 23 de agosto
O primeiro gênero global é a utopia

Aordem 4 é a ordem das literaturas conceituais, experimentais,

Mas voltemos a Buenos Aires ano 2000 e à ordem possível
4. Uma das temporalidades globais e um dos modos de tornar

textualistas, resistentes e críticas da instituição "literatura" do
2000. Dito com o tempo: as temporalidades globais do ano 2000

em Buenos Aires são as mais literárias, e, portanto, suas políti
cas são puramente literárias, podem aparecer como escritas de

resistência ao mercado e ao poder. Na Utopia de Libertella está
a fórmula da resistência das escrituras ao poder e não somente
a resistência ao mercado; o texto deAira é de fora do mercado,

presente a utopia.

As utopias absorvem o futuro e o passado, supondo um prin- ^
cípio global. Slavoj Èizek: o clichê neoliberal que categoriza os
grandes projetos ideológicos como utopias não realistas é, ele

mesmo, um dos grandes projetos utópicos modernos.[Porque o
que caracteriza a utopia não é uma crença na bondade essencial /

lateral, quase secreto, sem resenhas, editado em La Plata, por

da natureza humana, masa crença em algum mecanismo global j

um grupo de jovens (comentamos isso com Luis Chitarroni,

que, aplicado ao conjunto da sociedade, trará automaticamente \

no dia 22 de agosto, como um romance histórico na forma de

o estado de progresso e felicidade. Nesse sentido, não será o
mercado exatamente o nome desse mecanismo que produzirá o

ficção científica).

A idéia de uma temporalidade global, de uma literatura
apocalíptica de fim de milênio e de uma política literária não

estado ótimo da sociedade? O impulso utópico está vivo, espe- \

nacional também está presente no Grupo do Crack, no México,
por volta do ano 2000. "Explodem" com um manifesto (her
dam das vanguardas o gesto do manifesto), nesse caso, contra

A utopia é um gênero global como o mercado, o capitalismo,
o neoliberalismo, a internet e a comunicação. Consiste no orde
namento topológico de um espaço sem território, servindo para

a literatura do Boom, contra suas temporalidades nacionais e

fazer presente e para criticar o presente. É outro instrumento

cialmente nos defensores da economia de mercado.
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presentista. Ernst Bloch, que pensou na utopia desde a Primei
ra Guerra até os anos de 1970, dizia que a utopia existe para

desordenar e desorientar o presente, ela nos tira do aquiagora
e nos leva para outra parte. Hoje as idéias utópicas reaparecem
no discurso do digital. Mercedes Bunz (La utopia de Ia copia):
a cópia digital anula a diferença entre original e a reprodução,
inaugurando um novo ordenamento topológico do espaço, no
qual movimentar já não significa abandonar um lugar. Trata-se
de uma progressão sem centro, também no tempo.

umatemporalidade puramente formal, queresponde exatamente
à estrutura no nosso presente de 2000. O espaço da utopia está
destemporalizado, porque o importante é o não lugar de onde
emergem o mundo e o sistema de distribuição de funções. Esse

não lugar está fora da nação e ocupa o espaço inteiro. É um
gueto de escritores reunidos em uma praça, com uma árvore
queé a de Saussure (significado/significante). Apraça "sereduz
aos limitesdo gueto, mas o gueto é grande e chega a incluir um
oceano inteiro" (p. 19). É como se "o judeu" (a cultura do li

Hoje vivemos uma utopia no sentido etimológico do termo,
uma espéciede não lugar, de desrealidade real que cria um mundo
chamado virtual, sem tempo, nem espessura e nem resistência, em
que cada um pode estar em toda parte e, portanto, em nenhuma.
O tempo da utopia, seu movimento e seu trajeto, é o puro
presente do fim ou do depois do fim.
Leio as 100 páginas de El árbol de Saussure. Una utopia e
fico fascinada, apesar de não entender nada. A epígrafe é uma

vro) e o teórico do signo lingüístico Saussure, tão lido nos anos
de 1960, se juntassem e ocupassem o espaço global da utopia

pergunta de Winfried Hassler; "como assumir as coisas - a so

e também o futuro que "passou".

ciedade, eu, a arte, a própria vida e a morte - nesse mundo, que
tende para a desaparição do signo?"
Depois percebo que é uma "utopia puramente literária",
um manifesto de resistência ao mercado, sem narração. Porque

O futuro da utopia de Libertella foram os anos de 1960 e
1970, com os nomes de Lezama Lima, Octavio Paz, o Di Telia
de Jorge Bonito e o jornal ilegível, puramente formal, de Mirta

não narra, como em toda utopia, inventa e descreve um mundo

que é a chave, o procedimento e a própria forma da Utopia. No
jogo do significante, cadapalavra podetermuitos significados e

a partir do zero. Sem sexo (e sem família!), já que um macaco
assexuado é o cartografo que percorre a ordem topológica da
utopia: uma ordem literária, de escritas desapropriadas, apócri
fas, memórias e vozes do futuro e do passado. Uma ordem com
gráficos e desenhos. Em seu interior, definem a literatura ("a arte
de deixar no vazio alguns dardos verbais") e todos os aspectos
da literatura: o signo, o mercado (um leitor constitui mercado),
o leitor do futuro (que fura suas veiascom uma lapiseira Parker)
e o autor como marca registrada (como molde e forma), oposto
ao intelectual.

A utopia é ordenada numérica e linearmente de um modo

progressivo, de zero a sete. Está escrita em um presente eterno:
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hiperliterária e apocalíptica.

Os tempos e os sujeitos da utopia de Libertella são formais
e não cronológicos. Por isso produzem paradoxos temporais,
representando a temporalidade exata do presente; um tempo

descontínuo, fragmentado, numerado, sem direção enem sentido
fora da série.Um tempo presente que contémtodos os passados

Dermisache. Com a estética do jogo múltiplo do significante,

isso faz a densidade do texto. A árvore de Saussure é também a

árvore da praça do mercado (onde também está "o mercado");
o quesepara o significante do significado é também o balcão do
bar; a rede de pontos e valores é também a rede do pescador.
A Utopia de Libertella postula como resistência ao mercado
uma política do ilegível, dentro de uma tradição que ele mesmo
instaura, da rede hermética (a cabala, o trobar clus, Góngora,
Cervantes e Borges). Elaseabrecomum procedimento borgiano,
uma citação em falso de um escritor apócrifo (idêntico no som
ou significante ao real Jean Paul), Jean Pol: "Se osfios da Aldeia
hoje são invisíveis, a arteserá silenciosa e a literatura um fantasma
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um pouco ilegível, entre as linhas do mercado." Postula uma
história e uma política da literatura como resistência minoritária

aos discursos claros e hierarquizados do poder. Quanto mais
ilegível, mais literário e, portanto, mais crítico.

Karl Mannheim disse em Ideologia e utopia, em 1929: "É
possível queno futuro, em um mundoque já não tenha nada de

novo, onde tudo está terminado etodo momento seja apenas uma
repetição do passado, apareça uma condição onde um presente
prescindirá completamente dos fatores ideológicos e utópicos."
Quinta-feira, 14 de setembro
A ficção científica e o fim da literatura

César Aira pode chegar a publicar dois ou três livros por ano,

explorando as estratégias do mercado em diferentes gêneros
literários. Seu outro livro de 2000 é Un episódio en Ia vida dei
pintor viajero (Rosário, Beatriz Viterbo, 2000), no qualcontinua
com o gênero de viagem de europeus do século 19, juntamente
com o tema da natureza selvagem do Novo Mundo. O pintor
Rugendas é açoitado pela tormenta, sendo arrastado e conver
tido em um monstro por seu cavalo. Com o rosto deformado e

oculto, descobre o procedimento secreto da pinturafisionômica
e consegue pintar os índios.

Mas vamos aoAira do "romance de ficção científica" Eljuego
de los mundos. O conceitualismo de Aira pode ser visto como
uma dasvanguardas dos anos de 1960e 1970, juntamente como
uma das literaturas do ano 2000, não somente por sua escrita
transparente, pela ausência de pedantismo, pela reflexão e por
aquilo que ele mesmo define como "sorriso sério"... Trata-se de
contar e refletir sobre o fim da literatura, sua total e definitiva

tradução à imagem. De pensar o depois do fim com a ajuda da
"ficção científica", um gênero moderno que explora os limites
da ciência e da linguagem. Por isso conta o pai sobre o uso do
tempo, em uma cultura cujo sistema é o da Realidade Total.
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As 78 páginas publicadas em La Plata estão divididas em 12

partes e começam assim: "Em uma época do futuro estava na
moda o jogo dos mundos, que se jogava com o sistema de RT
(Realidad Total)" (p. 7). O jogo consistia "em se trasladar a um
mundo povoado por uma espécie de inteligente, declarar a guerra
e vencê-la. O objetivo era conseguir a aniquilação da espécie que

havia ganhado o domínio do planeta" (p. 9). "Cada dia meu
filho destruía um mundo, cada guerra requeria de duas a cinco
horas. Eram mundos reais em algum lugar remoto do universo,
todos tinham uma história que havia passado por estágios até
o presente."

A família de Aira é a "família futura", que é sua família pre
sente tratada no gênero quadrinhos. O pai ou "César Aira" não

somente pensa que o jogo de Tomasio, com o sistema de RT, era
semelhante a um genocídio, mas também que, por seu poder de
"realidade total", preparava o terreno para a reintrodução da
"corrompida" idéia de Deus, de um poder ilimitado.
César Aira pai é um moderno que ficou no tempo; está atra
sado no grau anterior ou realidade espectral (porque agora, na
RT, existem até 15 graus de realidade). Porém, este César Aira
não é o autor do romance de ficção científica que lemos, mas um

longínquo descendente, porque a literatura desapareceu depois
do juízo final dos escritores, que "tão vaidosos, tão narcisistas"
quiseram saber qual seria a sorte de suas obras. Uma sobrecarga

nos sistemas foi gerada e Deus explodiu; a partir dali, deixou
de haver escritores como havia antes (p. 56). Desses escritores a

humanidade descende: "os nomes que temos são deles" (p. 24).
Todos os finais em El juego de los mundos.
O fim do tempo: "No futuro, sempre é ontem, ou hoje."
O fim da literatura: os programas transformaram automati
camente as palavras em imagens, em todas as línguas (p. 24). "A

operação salvou do esquecimento a massa de livros e anulou a
diferença de qualidade entre obras e autores. Os textos originais
não se conservaram. Ler hoje em dia é ver as imagens passarem,
assim eu li a obra de meu antepassado" (p. 21).
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O fim da realidade e da ficção: César tem dois amigos excên
tricos que ainda lêem e encontra com eles no "centro" da terra.

Um deles conta uma viagem por cidades em uma antiquada nave
de células, ele pergunta se são cidades reais e o amigo: "- Ai,
César, César, César! Como você éanacrônico. Como podem ser

subúrbio. É uma ficção literária do 2000 dessa literatura social
do passado. Sempolítica ou sem a política que a literatura social

reais? E como não serão reais? Como poderiam ser uma coisa

sonagem puramente literário (ocupa todas as posições literárias
possíveis: leitor, autor, personagem), que se define pelo tempo
e no tempo, conta sua relação com uma trabalhadora quase
menina, de como se apaixonou por ela e a deixou: "Eu tinha
feito um filho, depois havia desprezado a mãe" (p. 124). "Não
me deixe", ela disse, mas "dei as costas a Delia, deixando-a no
mais lamentável abandono" (p. 167). E ela entrou na "boca do
lobo". Boca de lobo conta, assim, a relação não solidária entre

ou outra?" (p. 51).

E o fim do mundo: derepente, o conto deAira setorna deli
rante e autocentrado, porque no final, a fim de cortar a história

e o tempo, para tudo voltar a começar, em uma rede, encontra
com Deus (que éum hexaedro com uma peruca loura), luta com

Ele e "faz um buraco na idéia de Deus". "Estava criando tudo;
para começar o tempo e o espaço. Era uma primeira vez, pelo
menos a primeira vez que me ocorria", "podia acontecer uma
vez, e nunca mais" (p. 77-78).
Quinta-feira, 9 de novembro

O fim da classe trabalhadora e de sua literatura

Leio Boca de lobo, de Sérgio Chejfec, como uma ficção da
literatura social. O relato da relação sexual e amorosa entre um

eu anônimo - um velho leitor de muitos romances - euma jovem
trabalhadora, colocado em um passado tragado por uma boca
de lobo escura e implacável. Essa ficção sobre a literatura e a

classe trabalhadora revela aconexão entre otrabalho, afábrica,
a constituição dos que trabalhavam em uma classe, ea literatura

baseada nessa constituição; surgiram juntos e caem juntos na
boca de lobo de tempo, que engole e aniquila.
Éoutra história do 2000, quando os trabalhadores tinham
corpos, narrada em um presente que assiste ao descarnamento

do trabalho humano. Z. Bauman afirma que otrabalho, tratado
como mercadoria (como trabalho encarnado ou corporalizado),

aparece hoje como ficção. Boca de lobo, então, como uma ficção
sobre o fim do corpo-classe trabalhadora da literatura.
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Não se pode ler esse romance como literatura social de tra
balhadores de fábrica, apesar de transcorrer entre a fábrica e o

adscreveu à classe. O narrador, "eu, o homem anônimo", um per

um narrador letrado frente à cultura solidária.

Essa narração é feita com uma teoria do tempo e uma política
do tempo: a política da "boca de lobo", que tritura os elementos
dessa relação para descompô-los em fragmentos do passado.
Boca de lobo é o tempo para o narrador: "O passado recente
se misturava com o antigo, o futuro imediato com o próximo

ou iminente, o presente efêmero e a duração mais intolerável.
O tempo era uma boca de lobo: primeiro nos separava e depois
nos devorava, para, em seguida, nos deixar" (p. 177). A tem
poralidade, concebida como boca de lobo, é simultaneamente a
temporalidade capitalista da fábrica e a da classe trabalhadora,
a temporalidade literária do narrador, a temporalidade de sua
memória e a temporalidade do texto.
Como ocorre nas temporalidades globais e apocalípticas do
2000, a ficção é deliberadamente literária e está repleta de mar
cas literárias. O narrador repete inúmeras vezes que leu vários
romances e, apesar de não contar nenhum deles, reflete sobre
os mesmos. É bastante literária também pelo ritmo envolvente
da escrita, que é o mesmo ritmo da reflexão. E pela consciência
infeliz do narrador. É literária e reflexiva em um grau extremo,
porque também aparece como autorreflexiva; os protagonistas
- o romance - se duplicam em "um espelho" e aparecem como
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personagens literários: "Trata-se de um homem e uma mulher.

patrão, mas daquele que não trabalha e está fora da fábrica, do

Ela está na idade de ir para o colégio, mas trabalha em uma

G. de Boca de lobo. E da total ausência do patrão.

fábrica. Ele é bem mais velho, deste ponto de vista poderia ser
o pai dela, ainda que por vários outros motivos nunca pudesse
ser. O homem tem os traços típicos deum personagem denovela,
idade indefinida e tudo o mais" (p. 187).
O romance se autorrepresenta como "literatura" e "romance"

em seu interior, aocolocar textos no texto e um personagem de
novela que lê romances, assim como bocas de lobo na boca de
lobo do tempo.

Em Boca de lobo, o passado trabalhador está perdido, mas
contém um futuro que é nosso presente. Um dia, o jovem tra

balhador G. descobre que tem duas novas máquinas em lugar
da anterior; se nega a trabalhar e é despedido (p. 162). G. apa
rece como uma ameaça para os trabalhadores e como o futuro

dos trabalhadores (p. 165): é o piqueteiro ou desempregado de
hoje. Esse futuro do passado obreiro estava em todas as partes
em 2000.

Sábado, 24 de junho
Depois do fim do proletariado

Vejo Elpobre hombre, de José González Castillo (o mesmo
autor de Los invertidos, uma famosa montagem de Alberto

Ure há vários anos atrás), no Teatro San Martin, com direção
de Helena Tritek. El pobre hombre foi encenado pela primeira
vez no Teatro Avenida de Buenos Aires, no dia 3 de julho de
1920. O herói se chama Liberato, condena a exploração e toma

a frente de um grupo de trabalhadores. Liberato também quer
resgatarJuan Pérez, um "pobre homem" que se submetecom um

servilismo total. O assunto é, como sempre, a greve. Pergunto:
ideologia libertária de 2000 ou de 1920?

Aleitura que faz González Castillo representa um olhar que
chegou até os anos de 1970. Uma leitura do presente de 2000
mudaria totalmente o sentido de "pobre". Já não se trata do
pobre homem que trabalha em uma fábrica e se submete ao
90

Sábado, 11 de novembro

Vejo El precio de un brazo derecho. Una investigación sobre
ei trabajo, no Teatro Babilônia. A montagem de Vivi Tellas é
como a contraparte de El pobre hombre. Segue a outra estética
dos anos de 1920-1930 sobre o proletariado, ou sobre o traba
lho: brechtiana, desrealizadora e distanciadora. Há uma obra
em construção com pedreiros e empregados; o trabalho físico
como trabalho da construção. O trabalho concebido nos anos
de 1920 e 1930 como puro corpo ou pura força corporal; o que

vale um braço. Seria como uma memória da representação do
proletariado na cena. Há vários atores na obra em construção
(um corta a mão do outro, outro se suicida), mas apenas um,

que não fala nada, parece ser o "trabalhador real". Lembra o
empregado provinciano ou imigrante de Esperando ai Mesías,
que trabalha no negócio de Goldstein (o pai de Ariel, o garoto
judeu que não espera mais) e é totalmente solidário com seu so
frimento. Mas não fala ao longo de todo o filme. O verdadeiro
trabalhador de El precio de un brazo derecho. Una investigación
sobre ei trabajo está ali e também não fala em toda a obra. O
mudo é o pobre depois do fim do proletariado.
Sexta-feira, 20 de outubro

O trabalho era o valor máximo da modernidade, a possibilida
de de dar forma ao disforme, duração ao transitório. Com traba

lho era possível colonizar o futuro e substituir o caos pela ordem,
a contingência por uma seqüência previsível de acontecimentos.
O trabalho aumentava a riqueza e acabava com a miséria, era a
"condição natural" dos seres humanos e uma ação coletiva, na

qual participavacada membro da comunidade.Hoje, o trabalho
já não serve para formular identidades e projetos de vida.
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Terça-feira, 14 de novembro

Imaginemosagora que o sistema literário de temporalidades do
ano 2000 com centro, limite e escritores não existe mais. Que as

ordens foram dissolvidas e superpostas, porquea lógica querege
as ficções noturnas (a lógica da especulação) é a da imaginação

De qualquer modo, afirma, retorna a "Noqui" a propósito
da escravidão. Entreos antigos romanos e seusescravos deve ter

sido assim: um amor repleto de suspeita e interesse, um castigo
que é potencialmente infinito. É incrível comomeussentimentos
autoritários se alimentam de meu cachorro: é castigado somente

pública, uma conectividade total na realidadeficção sem exterior

por amor e para que aprenda; ignoro sua vontade de brincar,

e sem possibilidade de ser encerrada em um sistema. Os dias se

porque só brinca quando eu quero; dou castigo para que enten

superpõem, as manhãs e noites se fundem, as ordens temporais
dasficções se fraturam em milhares de imagense palavras em mo

da, aperfeiçoo a técnica do castigo para que a plenitude da dor

vimento, que entram em conexões múltiplas com outras milhares
de imagens, em variados tipos de espetáculos e acontecimentos
públicos do 2000 em Buenos Aires.
O outro eu

Domingo, 12 de novembro

Jantar com Ariel Schettini. Que alegria! Assunto: a submissão

Comemos em um restaurante vietnamita. Ele pediu porco e
eu peixe, conversamos sobre os pobres e a submissão. AS me dá

seu livro como se desculpando por alguma travessura, que sabia

requeira o mínimo de esforço; doso as penas (que aumentam
com a repetição do delito); exijo acariciá-lo nas horas ociosas.
Enfim, produzo o desejo de mim. Minha mascote edípica, por
sua parte, desconhece todo o mecanismodo amor. Simplesmente
me chama para comer (aprendeu a não exigircom patadas, mas
demandar lambendo, sua forma repulsiva de oferecer ternura).
Quando for matá-lo, certamente ele me olhará pedindo per

dão e ajuda, por uma violência que ele consegue perfeitamente
separar da minha pessoa. Ele já entendeu que o ódio não tem
sujeito e objeto, mas energia liberada como uma caixa de Pandora, que eu também sou uma vítima encurralada, com sede
institucionalizada de vingança.

Com outra voz, AS me diz: Como o garoto que recebe o cas

que ia cometer de alguma maneira.

tigo de seu pai e no meio do sofrimento estende o braço a ele, a

Falamos de algumas paixões do passado. Conto a ele minha
pesquisa midiática sobre "os pobres do 2000", ele me diz que
foi circuncidado recentemente. Qual é a diferença entre ter ou

fim de buscar consolo. O choro ali é desproporcional, porque a

não ter prepúcio? Discutimos sobre isso.

cação da pena e cumplicidade com o opressor.

lição diz que não somente ele não pode, mas que também está
perdido. E, abraçado ao pai, a dor é mais intensa, pela dupli

AS me interpela: nunca falamos de meu cachorro, por que
será? Meu cachorro, que parece um gigante melancólico, um ser

obscuro e peludo, sempre é omitido. É algo sobre o que quero

Sábado, 23 de dezembro

falar e nunca falo com você. O que é iNoqui? Um tabu? A vítima
de um pacto de silêncio? Por que não te contei que tenho um
cachorro? Também não quero pensar se quero falar disso. Um
cachorro, quando falo, discuto ou comento sobre ele, também

Caminhada com Tamara Kamenszain no Jardim Botânico
Assunto: certa poesia atual

é uma carência, uma forma de conformidade e mediocridade
burguesa.

para caminharfalarcontar. Que alegria! Como vai seu diário
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O que você me conta? Tamara me pergunta quando nos
encontramos aqui para caminhar e conversar sem parar...
do 2000?

93

Eu: Te conto que estou na parte mais literária dos textos de

ficção que apareceram nesse ano. Tudo começa com o tempo,
com ordens de tempos diferentes, porque primeiro classifico as
ficções por tempos nacionais ou globais. De repente percebo que

os mecanismos da enunciação, dizer que aqui está o backstage
da escrita... a esse tipo de trabalho chamávamos "textualista".
Eu: Ou seja, que agora se trata de um presente real, não
literário. Antiliterário?

do "sistema literário" que inventei. Juntá-los por seus tempos

Tamara: Sim... o que você quer que eu diga... esses garotos
parecem querer perfurar, como se tivessem uma furadeira, a
realidade para deixá-la marcada, interrompida. Eles trabalham
com um presente que aparece cru, assim, direto, sem concessões
ou mediações. Eles parecem ir tão a fundo nessa necessidade
de presentificação que muitos dos leitores habituais de poesia

globais, como os vanguardistas de 2000, os experimentais, os
resistentes, os representantes da "literatura". Os hiperliterários

protestam dizendo que isso já não é poesia.
Eu: Ah, já não é poesia... Mas esses poetas se colocam no

quase todos os romances comtemporalidades e sujeitos globais,
não nacionais, do 2000, aparecem juntos e impressionam pela
grande quantidade de marcas literárias exibidas. É divertido co

locar juntos aqueles queincluem essas temporalidades e sujeitos
globais, como Héctor (Libertella), Aira e Chejfec, em algum lugar

do 2000!

não literário então? Você acredita que essas práticas presentistas

Quero que me conte o que acontece com a poesia atual, frente
a toda essa parafernália literária das autorreferências, das marcas

não literárias implicam um gesto anti-instituição, vanguardista como dos anos de 1960? Ou é um gesto de sair e estar na
literatura ao mesmo tempo, um estar foradentro? Um já não
que é também um ainda... Eles vão ao "isso já não é poesia?"
Pergunto porque não vejo muito disso nas ficções, que marcam
o tempo todo sua natureza literária.
Tamara: Sim, eles se colocam no não literário, atenção, mas
não no antiliterário, que seria outra coisa, mais vanguardista.
Eles se colocam, como dizia, no exterior do poético-literário.
Eles saem, correm do lugar.
Eu: Qual é o gesto (poético?) de se colocar fora do poético?
Tamara: Imagine isso, por exemplo: um poema curtinho de
Roberta Iannamico (se não me engano se chama "Rodovia"),
em que ela - digo, a narradora do poema - e sua mãe param
na rodovia para fazer xixi, encontram um túnel, descem e se
agacham ali mesmo, morrendo de rir do barulho dos carros
que passam em cima. Elas estão, como diz o próprio poema,
com a bunda ao vento, e a narradora diz que o vento vem em
sua direção e ela se molha. Termina aí o poema. Imagine a
decepção que sente quem espera algo poético, entre aspas, no
sentido tradicional, alguma imagem, alguma metáfora. Não há

internas e dos personagens escritores ou leitores.

Tamara diz: Várias vezes você me disse que a poesia é algo
que te deixa perplexa, que não sabeo que dizer ao lerum poema.
Na verdade, isso não me é estranho, até mesmo eu diria que é
clássico. Leitores experimentados - que confessam terem lido
Ulisses sem maiores dificuldades - dizem que não entendem a
poesia,ou que nem mesmo se animam a lê-la. Eu acho, resumin

do bastante, que essa dificuldade tem a ver com o fato de que
a poesia é escrita sempre em presente (apesar de que em alguns
momentos possam aparecer o pretérito ou futuro, eles parecem

abortados, suspensos). Então a coisaé assim: é possível entender
o passado, o futuro também, maso presente acabasendo, para a

leitura, um hieróglifo difícil dedesentranhar. Passa a sensação de
nãodizer nada, ou queo que diz não tem credibilidade, porque
falta densidade temporal, não temprojeção nem para trás, nem
para frente, nem mesmo para diante.

Você não imagina como isso se torna extremo na poesia
argentina, que começou a ser publicada no final dos anos de

1990. Como nos poetas de minha geração o presente ainda se
revestia de um gesto literário, nós queríamos mostrar ao leitor
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nada. É um exercício que serve apenas para figurar uma cena
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no presente, ou seja, não tem nenhum outro sentido. O mais

engraçado é que, se me lembro bem, o poema está escrito no
passado, creio que começa dizendo "Paramos na rodovia". Olha

nesse sentido. Pois quero me referir ao que não pode ser repre
sentado, apesar de se tratar apenas de um xixi que me molha...

queisso é ainda mais revulsivo, usaro pretérito para trazê-lo ao
presente, écomo sefosse usado parademonstrar suainutilidade,
poisaqui não se conta nada, a história não progride (para onde

Terça-feira, 30 de maio
Um passeio por Buenos Aires com Héctor Libertella,
contado por ele mesmo

poderia prosperar é a pergunta, além disso, uma cena como esta

In memoriam

que não tem nada de "poético", uma cena pequena quecorre o
risco de ser classificada de "mau gosto"...).

Da mesma maneira não se pode dizer que há aqui qual
quer evocação, a evocação de uma infância, por exemplo, que
acalmaria aqueles que procuram algo de poético entre aspas...
Mas não há nada, não chegamos a saber onde se localiza temporalmente a pessoa que fala, a cena fica muda, como se fosse
recortada fora do tempo subjetivo, e a tônica da história não

recai sobre o fato de ter acontecido com ela o que relata, nem
mesmo que não tenha acontecido nada... Além disso, ninguém
está preocupado se aconteceu ou não o que relata, já queé algo
tão banal, tão pouco "profundo" como isso. Assim, quando já
não existe "poesia" (ou "literatura", se preferir), sobra a bana

lidade, a mediocridade do presente, aquilo que não transcende,
a experiência, quero dizer, porém, não mais uma experiência
profunda, relevante, mas uma que depende de um jorro, nesse
caso de um jorro de xixi...

Eu: Você não acha que uma história é contada, a do xixi com

a mãe? Não entendo... bem, nunca entendo nada, para mim a
poesia não serve para entender...
Tamara: Paradoxalmente esses textos, que trabalham com o

mais transparente, o maiscotidiano, o maisimediato,derepente
se tornam mais difíceis de entender do que o próprio Ulisses...
talvez porque não ofereçam nada que mereça ser lido a sério...
Parecem ser como o próprio real. Sim, eu sei que o termo soa meio
lacaniano, você já me disse outras vezes, e de alguma maneira
é, pelo menos neste caso parece não haver dúvida de que o uso
96

Marcamos um encontro em Filo, para almoçar. Que alegria!
HL me diz:

Olha só, aqui mesmo, neste restaurante, há uns dois meses, um
amigo espanhol que estava viajando pelo mundo me disse: "Puxa!
Em nenhum outro lugar encontrei gente com tanta densidade
urbana!" Fiquei pensando nesta curiosa expressão, "densidade
urbana". Será que ele quis dizer que existe alguma coisa como
uma prótese, ou um fantasma de cidade, encarnado em cada um
de nós? Não sei, mas se rabisco o mapa dessas redondezas, o
Baixo é a única região da cidade onde a acumulação de detrito
cultural nunca pôde ser contida. Lembra que enquanto Nova
York afundava com o crack da Bolsa em 1929, por essa mesma
época, sem ir mais longe, a rua Florida era a vitrine elegante de
um país concreto, repleto de pasto e gado. Aqui fizeram seu ni
nho os meninos de Martin Fierro (revista). Todos os dias algum
happening. Certa manhã, o bairro despertou com suas paredes
cheias de cartazes, Macedonio se candidatava a presidente
(evidente que a aventura durou menos do que o tempo de uma
vanguarda média). Outra feita, Oliverio desfilou num suntuoso
carro fúnebre levando um boneco de cartola, monóculo e capa.
Estava divulgando Espantapájaros, que apenas em um local de
venda da rua Florida esgotou os cinco mil exemplares! E se você
der uma olhada a partir do Retiro até a Praça de Maio, temos que
lembrar que também a poucas quadras daqui, em Reconquista,

72, Marcos Sastre fundava La Librería Argentina, em torno do
ano de 1837, local a partir do qual os jovens que freqüentavam
esse Salão, com Alberdi e Echeverría à frente, iriam lançar nada
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menos que as Bases e Pontos de Partida Inconscientes para a
Constituição de uma Literatura; dado precioso.
Saímos de Filo e caminhamos por Florida. HL comenta:
Está lembrada de que esse era o lugar nos anos de 1960

e nos de 1970? Era chamado de Manzana Loca [Quarteirão

Louco] e nãopassava de Marcelo T., Alem, Viamonte e Maipú
nessa esquina, na parte de cima, Puzzovio, Squirru e Giménez

penduraram umcartazenorme, que dizia "SOMOS GENIAIS",
um pouco como se fosse uma epígrafe de identificação para o

bairro. Ao lado do Di Telia e seus enormes galpões brancos, a
Galeria do Leste, com quatro ou cinco livrarias, e atrás, com
Maipú, o bar Moreno. Lugar "interdisciplinar", de algumama
neira: cineastas, osprimeirosroqueirosargentinos, sociólogos e
comunicólogos que, como Dom Quixote, secaram seus cérebros

de tanto ler tudo de francês - Seuil, Minuit, Gallimard - que
eratraduzido quase simultaneamente. Falando emFrança, aqui
atrás, virando na Viamontes, a inescrutável livraria Galatea,

onde fazíamos pose de erudito para poder entrar. Um pouco
mais abaixo, na esquina com San Martin, Nueva Vision, com

seus livros dearte esemiótica, além daquelas lâmpadas hipermodernas anunciando um mundo por vir (será quechegou alguma
vez?). Junto a Nueva Vision tinha a revista Sur (de onde saíam

apressados Victoria Ocampo e Pepe Bianco, tomando rapida
mente um táxi que poderia levá-los a Paris). Do lado, colado,

lembra?, a [Faculdade de] Filosofia e Letras. Um formigueiro,
totalmente contrário ao clima de paz monástica, ou funerária,
exalado pelo velho convento do outro lado da rua, Viamonte,
número 400. Uma rua separando de um lado a educação leiga
e, de outro, a morte (terá sido sempre assim?).
Na esquina de Maipú e Marcelo T. Alvear, HL me diz:
Olha lá, sexto andar; ali em cima ainda vejo Borges. Muitas
vezes tocamosa campainha. A porta do seu apartamento sempre
estavaaberta, como um hospital público. Tinha até uma ou duas

cadeiras dessas de médico na entrada e ele atendia a todos, um

por um. Mas o verdadeiro paciente era ele, que nos esperava
para inocular em cada um de nós, gota a gota, alguma coisa da
ordem da sábia execução literária (por essa razão é que, desde
Drácula e Borges, a literatura sempre foi para mim uma história
de amor, que pode parecer longa, mas que na verdade é breve,
como o instante de sangue de uma presa; apenas transmissão
instantânea por um buraco na parte superior do texto).
E o que aconteceu com os lugares onde a gente almoçava e
jantava? O Tronío, meu Deus, pelos lados da Reconquista, onde
sempre aparecia Federico Peralta Ramos, lançando seus discur
sos herméticos no vazio, o Dora, no próprio Baixo! E aquele
imenso salão, na esquina de Leandro N. Alem com Paraguai,
o América. Quantas noites nós comemos lá, eu, você, Osvaldo
Lamborghini, Tamara kamenszain, não lembro se também iam
Arturito Carrera e César Aira, quando planejamos aquela revista

Los Nietos de Martin Fierro, que nunca chegou a se concretizar,
porque naqueles anos uma revista de estrelas era impossível, e,
além disso, para quê, pois já havia os teatros de revista com suas
vedetes e coristas. Bem perto, se não me equivoco, El Pulpo,
com seus mariscos e a comida espanhola, onde fizemos várias
tentativas de um frustrado banquete martinfierrista, ao lado de
uma leva de jornalistas e outras intoxicações de La Opinión,
o jornal de Timerman (não estaria neste quarteirão também o
Buenos Aires Herald?).
Cruzamos a região da rua Comentes. Libertella me disse:
Densidade urbana: fiquei pensando no que me disse o amigo
espanhol... Caminhar como estamos caminhando seria atuali
zar sempre uma via na cultura ("ser esperto"?); como fazê-la
instantânea, sem passado possível, não é? E dependendo, até
mesmo prostibular, porque lá no Baixo é que estavam os peringudines de 25 de Maio, onde os marinheiros medravam entre
o bordel e o lugar do tango, o "Jamaica", "Scandal", o "676"
de Tucumán, uma coisa entre o sujo e o elegante, que mistura!,
putas, jazzistas e letristas de tango trançando uma paisagem
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urbana sobre o pentagrama. Olha, agora que vejo estas duas
ou três livrarias Fausto, aqui em Talcahuano, outra em frente
e outra mais na esquina, me lembro de uma história que certa
vez me contou Bernardo Kordon, que torna literal, para mim,

essa relação local muito louca entre literatura e prostituição.
Sabeo que eleme contou? Que nos anos de 1920 a Zwi Migdal,
a maior máfia do comércio de mulheres brancas, havia aberto
uma enorme quantidade de prostíbulos na rua Comentes, en
tre Callao e o Obelisco. E que quando o delegado Alsogaray
começou a persegui-los, rapidamente tiveram que camuflar
os negócios, transformando os prostíbulos em livrarias; desse
modo, as mulheres começaram a vender cultura! Se é verdade
ou não, a história é paradigmática. Hoje, ao olhar as livrarias
da cadeia Fausto, ainda continuo vendo nelas o mundo virtual

daqueles prostíbulos, assim como não consigo deixar de ver o
barulhento Salão Literário de Marcos Sastre nos roaring sixties
da Manzana Loca. Tenho a impressão de que estamos cami
nhando por lugares densos, porém cortados e "talhados" pelo
tempo. Não será o fantasma o que nos dá essa densidade urba

na? Meu amigo espanhol podia ver em nós o invisível, porque
talvez sejamos a materialização desse fantasma. Pois até mesmo
numa lan house eu ainda continuo vendo uma antiga livraria!
Mas isso não remete à nostalgia de um passado histórico e cul
tural, que teria sido apagado. Ou que sobrevive em nós, como
se fôssemos seus herdeiros. Não. O tempo procede, pode ser,
de outra maneira. Talvez por cortes, que são tão literais como
os cortes destes versos que eu mesmo recito:
A História não chegou
Ainda

Até hoje
Não chegou o Passado a
Todavia.

Em nossa caminhada talvez a única coisa que avance seja o

instante,como a ponta de uma pena que vai traçando um novo

mapa. O que você acha? No final das contas, de qual Buenos
Aires estivemos falando se não desta?

Nos despedimos na esquina de Riobamba com Viamonte.
A cidade como memória

Procuro o segredo do tempo outro no passeio com HL e
me parece ser uma pura experiência do tempo no presente.
Caminhamos pela cidade, paramos de vez em quando, HL faz
memória e me inclui, e hoje, 30 de maio de 2000, o presente e
a realidade não são dois mundos diferentes. HL me introduz na
fábrica de realidade, da forma em que aparece e se constitui o
tempo no presente.

O primeiro é o movimento, os instantes que se sucedem
("Na caminhada a única coisa que avança é o instante"), e em
segundo lugar, a parada e a memória ("Olha", "Olhalá" e "Está
lembrada de que este era o lugar...?").

O movimento do passeio é o tempo em movimento e em al

gum ponto da cidade, como em um corte, HLse detém, coloca
o passado no presente e fazmúsica: um acorde aqui-agora-antes.
Com este acorde ele diz: presente. Em cada olha! ou lembra! o

tempo se territorializa e se duplica (seguindo a forma da me
mória de Bergson e a forma geral da sociedade do espetáculo),
com um passado pessoal e público que o constitui e que tam
bém constitui a nós como sujeitos. O presentetoma a forma da
lembrança e da sensação de tê-la vivido antes: é a memória da
cidade, a memória literária, a memória autobiográfica comum
e a memória da amizade.

A memória funciona como um instrumento presentista. HL

e eu,neste presente não repetível, somos ossujeitos da memória
urbana, que não é a memória proustiana subjetiva do vivido
em singular (densa e carregada de incisos, volutas e desvios),
que se perde e pode ser recuperada. A memória urbana é uma^
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experiência pública compartilhada,umahistóriano presente que

("a fundação" da história literária nacional), os garotos da

registra os acontecimentos do Salão Literário e do fantoche de

revista Martin Fierro, que riam de todos os mortos; Macedonio
nos cartazes, posando de candidato a presidente; Oliverio no
carro funerário, com seu espantalho; Borges, paciente visitado;

Oliverio no mesmo nível de realidade que nossos jantares com
Tamara, César, Arturo e Osvaldo. Na memória íntimapública
da cidade todos somos contemporâneos.

Uma vez que está composta como um quebra-cabeça de
períodos e perspectivas, a forma do tempo do passeio com HL

os geniais da Manzana Loca, dos anos de 1960 e 1970; o Di
Telia, o bar Moderno, Galatea, Sur, La Opinión, o Herald... E
também nós, como todos os nossos passados aqui, 30 de maio

é a forma presente, a forma memória e a forma do anacronis

de 2000. Como se a história deixasse de decolar no tempo e

mo como método histórico. Todo tempo é anacrônico, afirma
que ocorre é que nossa época exibe por todos os lados a forma

se aferrasse a si mesma, a fim de criar fantasma ou densidade
urbana. Caminhando, enquanto escuto HL, posso viver em
"Buenos Aires ano 2000": tinha chegado à fábrica. Havia vi

memória como forma do presente.

vido aqui o apego do presente como realidade íntimapública

O presente do passeio não é apenas o fluxo (a caminhada, o
movimento) e a paradano acorde aqui-agora-então do passado.

da memória urbana.

Didi-Huberman, em sua "epistemologia do anacronismo"; o

"Hoje, ao olhar as livrarias da cadeia Fausto, ainda continuo

Porém, o passeio tem uma quarta dimensão: um ainda, no
qual o presente persiste em processo, antes de se tornar passa
do. Continuo vendo Borges, diz HL; onde há uma lan house,
ainda vejo uma livraria. O "ainda" duplica o instante de outro

vendo nelas o mundo virtual daqueles prostíbulos, assim como

modo, que HL aloja sem nostalgia em sua primeira pessoa,

Àmedida que avançam o passeio eo transcurso, há um terceiro
passo (uma terceira dimensão), que é a superposição temporal:
não consigo deixar de ver o barulhento Salão Literário de Marcos

íntima e pública.

Sastre, nos roaring sixties daManzana Loca. Tenho a impressão
de que estamos caminhando porlugares densos, porém cortados
e 'talhados' pelo tempo. Não será o fantasma o que nos dá essa

Eu continuo vendo Héctor, quando nos despedimos em
Viamonte com Riobamba, no dia 30 de maio de 2000.

densidade urbana?"

Quarta-feira, 31 de maio
Sexta-feira, 2 de junho
Regimes temporais
"Em sincro": um modo de pensar e uma política

Na caminhada, o depois convive com o antes. Em um dado

momento, a série de acordes se justapõe e todos os passados
coexistem emBuenos Aires: os anos de 1920, os de 1960, os de
1970, e até mesmo, 1830. Essa justaposição seria a densidade
urbana e o fantasma da cidade que todos levamos dentro. Nessa
cidade pela qual caminhamos, as formas e os estilos anteriores
se acumulam e as hierarquias temporais são negadas, como na
Comalade Rulfo, ou em El país de los muertos, de Daniel San-

toro. Somos todos contemporâneos, já que todos os passados
estão presentes na cidadeucrônica e anacrônica: os rapazes do

Salão Literário de 1837, que fundaram a literatura argentina
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Imaginemos que o passadode Libertella é o modo da realida
de, assimcomo o modo no qual funciona a imaginação pública.
Que em Buenos Aires ano 2000 esse modo de produzir, tendo a
pura memóriacomo instrumento, com a pluralidade de tempos
justapostos, com o intimopúblico e a realidadeficção, invade
tudo. Que cada ponto da cidade,mas tambémcada sujeito, cada
idéia, cada imagem (a imaginação, o trabalho, a família, a lite
ratura, até mesmo o modelo produtivo do pós-fordismo, como
disse P. Virno) é e contém sua história, suas formas anteriores
103
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e seus passados justapostos. Imaginemos que no trabalho atual

Agora o tempo outro é o outro.

(na forma de trabalho) estão, virtual e potencialmente, todas as
formas anteriores, desde a escravidão até a arte; que na família
residem todas asformas passadas da família; queno imperialismo

31 de dezembro de 2000. Que alegria! É hora de voltar a ser

estão incluídas todas as formas de territorialização do império,
assim como todas as formas de luta e resistência. Imaginemos
quea literaturade hojecontém e abre a história da literatura,de
modo que aquilo que antes aparecia demodo sucessivo joga aqui
de forma simultânea e justaposta. Com a presença do passado
no presente (todas as épocas podem ser expostas no passeio, ou
no próprio território do presente), a literatura de hoje (não só a
da América latina) narra, o tempo todo, a história da literatura
com outras categorias históricas: os estilose formas que antes se
opunham agora convivem e se relacionam em uma plenafusão.
Esse regime de significação parecedominara imaginação públi
ca, pois produz presente e, ao mesmo tempo, permitepensá-lo.
Chamemos "em sincro" a esse modo de pensar e imaginar,
que serve para criar presente, usando essa noção a fim de tentar

ver como funciona a fábrica de realidade da especulação. Para
poder agarrá-la em algum ponto.
Domingo, 31 de dezembro
Voltar a ser pássaro

O ano acaba hoje em Buenos Aires, assim como o Diário,
e o mistério do tempo outro fica retido em seu interior. Agora

pássaro e voar a outro presente. Me junto ao bando de agita
dores do tempo.

Eu agitadora do tempo

Imaginemos a resistência temporal e o agitador do tempo a
partir da América latina, no chegar tarde, na lacuna, no tempo
não vivido e no tempo que nos foi roubadopelos saltos moder
nizadores e repressores. Nas temporalidades de Buenos Aires
ano 2000.

Os agitadores podem usar o tempo como marco e matéria
de uma pluralidade de políticas possíveis: usar o tempo como
conceito estratégico. Isso não implica retornar ao historicismo
ou a outra versão modernista e capitalista do tempo, a serviçodo
controle social (atrasados e adiantados, o tempo da civilização e
da barbárie). O tempo do agitador não é puramente quantitati
vo, linear, homogêneo e orientado para um fim, mas um tempo
feito de lacunas e vazios, sem progresso e nem desenvolvimento.

A agitadora do tempo é local, conjuntural e nômade. Con
segue se deslocalizar e se movimentar entre pontos temporais
diferentes (a velocidades e ritmos diferentes), deslocando-se
entre muitos presentes. Já não sonha com utopias, pratica um
construtivismo radical; está inserida na conjuntura temporal,
no "2000" de Buenos Aires, na fábrica de realidade. Justapõe

posso superpor as temporalidades em uma forma nova: "o ano
2000". O dia a dia se torna ano, a série é sincronizada e forma
acordes em fluxo-movimento. Os dias e as noites se misturam

as temporalidades, os sujeitos e as narrações, sincronizando as
séries para gerarpresente. Inventa o presente, concebe temporali

hoje, os momentos reais e ficcionais adquirem um estatuto de
realidade similar; o 2000 é um regime de realidadeficção (no
apego ao presente, o real é também o imaginado) e um regime
em sincro. Entro, finalmente, no que poderia ser chamado de

possibilidades (de outros tempos e outros sentidos do tempo)
e usa muitos relógios, porque usa todas as formas de medir o

dades alternativas, faz acordes com passados diferentes, imagina

tempo de nossa história, com a finalidade de ver o tempo e o
mundo pelo avesso.

"o tempoaqui".
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II

TERRITÓRIOS
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IMAGINAR O MUNDO
COMO ESPAÇO

Deixo Buenos Aires, o Diário, o tempo e o eu, me preparo

para uma nova viagem e uma nova forma crítica. Agora a espe
culação imagina o mundo como espaço; realiza um trajeto por
alguns territórios da América latina,assim como umtrajeto pelas
literaturas dos anos 2000. Os textos formam séries, grupos, elos,
que se fundam e se separam.

A especulação atravessa a literatura a fimde ver os territórios
da imaginação pública; viaja, cruza fronteiras, entra e sai, vai
e vem, percorre. Vai da cidade à ilha urbana, da ilha à nação,
da nação à língua e da língua ao império, a fim de encerrar o

gênero especulativo lá no império, como o inimitável Tlõn.
Nessas estações, procura ver os corpos que atravessam e se

movimentam por esses territórios, os sujeitos desses territórios
(os sujeitos urbanos, os migrantes, os falantes e tudo mais). Pro
cura imaginar as políticas territoriais, que são as políticas dos
afetos e das crenças, e, portanto, ambivalentes; as políticas da
ilha urbana, da nação, da língua e do império. O trajeto pelos
territórios é outra viagem à fábrica de realidade, para ver como
funciona e visualizar seu avesso.

A ilha urbana, a nação, a língua, o império. Cada território

(cada posição territorial) é umanoção, uma imagem e um regime

de sentido para pensaro novo mundo. As formas de territoria-

das várias linguagens ou gramáticas: a literária, a filosófica, a
estética, a política, a econômica, a da arte e do poder.
Para especular territorialmente não precisamos apenas de
divisões, fronteiras, caminhos, percursos, redes e linhas, mas
algum tipo de corpo, pelo menos dois; Deleuze e Guattari (Mil
platôs) definem o território como a distância crítica entre dois
membros da mesma espécie. Os corpos são anexos ao território.
Dessa perspectiva, um território é uma organização do espaço
por onde deslizam corpos, uma interseção de corpos em movi

lização são instrumentos conceituais: diagramas, delimitações
e topologias com sujeitos.

(A imaginação territorial na América latina tem uma história,

que no século 20 constitui os clássicos: Borges com as margens,
Rulfo com Comala, Onetti com Santa Maria, Garcia Márquez
com Macondo).

Agora entramos em "Territórios", a segunda parte da espe
culação. Aqui há regimes territoriais de significação: marcas,

mento; o conjunto de movimentos dos corpos que acontece em
seu interior, assim como os movimentos de desterritorialização

fronteiras, limites, muros, vazios, interiores, exteriores, inters
tícios, distâncias, mapas, circuitos, trajetos, linhas, redes, sites,
domínios, subsolos, ilhas, arquipélagos, encraves, cidades,

que o atravessam. Isso se pode ver através das ficções.
Do ponto de vista político (numa linguagem política), "terri
tório" seria um recorte no espaço, sobre o qual tem lugar uma
soberania (a autoridade e os direitos, como afirma S. Sassen).
C. Schmitt (Teologia política) diz assim: Em cada território
existe um poder soberano-legislador que não permite outro po
der alternativo e faz uso da violência quando se vê ameaçado.

nações, línguas, impérios... Esses regimes são os instrumentos
conceituais da especulação.

Na fábrica de realidade, o território é um articulador, um
princípio geral que percorre todas as divisões, é pré-individual e

compartilhamos com os animais. "Território" éuma delimitação

Lugar ou região seriam categorias que não comportam a noção
de soberania. Os Estados Unidos usam essas distinções para in
tervir na América latina. Declaram a região andina como zona

do espaço e uma noção eletrônica-geográfica-econômica-social-

-cultural-política-estética-legal-afetiva-de gênero-e-de sexo, tudo
ao mesmo tempo. Atravessa os diferentes campos de tensão e

antinarcóticos, legitimando, com isso, sua intervenção imperial.
Território e política da morte. Na América latina, a guerrilha
dos anos de 1960 e 1970 elegia cuidadosamente suas vítimas

todas as divisões, podendo se pensar em fusão. Especular em
fusão éapagar as oposições, usando uma das linguagens (a lite
rária, por exemplo) com implicações nas outras.

como representantes (a vítima como tal constituía o sentido:
a polícia, o Exército, o Estado, o capital). O terrorismo atual

O território, como princípio geral, é como o tempo, uma
noção abstratoconcreta. Pode ser imaginado a partir da marca
que o constitui e que corta o espaço, assim como a partir das

(não somente o islâmico) escolhe o território. As vítimas são os
corpos que estão nesse território e o atravessam, corpos anexos

linhas e caminhos que o recortam e se entrecruzam.! Colocar

ao território atacado. Ele pode escolher o gênero ou o sexo dos
corpos que se deslocam de um lado a outro. "Do lado dos crimes"
(uma parte de 2666, de Roberto Bolafio), seria uma crônica do
terrorismo de gênero, na condição de política da morte em um

uma marca é delimitar um território que pertence ao sujeito
que oproduz; atualmente, posso territorializar meu corpo com
tatuagens e piercings. A marca (uma pedra, uma assinatura,
uma fronteira, uma linha, um limite) é lida com qualquer uma
no
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território latino-americano, fronteiriço aos Estados Unidos, com
os corpos de mulheres que o recortam.

Pensar territorialmente hoje, com os afetos (especular em
territórioafeto), é ver alguns conflitos centrais na América latina.

A cultura indígena tem uma relação totalmente diferente
com seu território. Os Mapuches dizem que o ser humano é o

Ver osmapas e aslinhas traçadas pelo capitalismo, pelo tráfico,

complemento da terradetudoo que a rodeia; que éparte de um

pelas máfias e pelas políticas da morte.

território e não seu dono. Não reclamam o direito à terra, mas

ao território. Reclamam seus territórios usurpados, primeiro

pelos espanhóis e depois pelos militares argentinos. Reclamam
direitos territoriais como direitos humanos e exigem uma polí
Atualmente aparecem não somente novos territórios e divi

tica de reordenamento territorial.

sões do mundo, mas outras formas de territorialização. Saskia
Sassen, Arjun Appadurai, Achille Mbembe, Howard Rheingold,
Mike Davis, Arturo Escobar, DavidHarveye muitosoutros con

cordam: estamos em uma economia que organiza o território,
de outras maneiras e com uma nova forma de territorialização
do poder. Outros modos de territorialização artística e outras

desterritorializações. Aglobalização produz espacialidades que
pertencemtanto ao global quanto ao nacional, ao regional e ao

local. Algumas fronteiras caem, outras são reforçadas ou apa
recem; a questão do território como parâmetro de autoridade,
direitos e soberania entrou em uma nova fase.

Afirma Saskia Sassen: A autoridade do Estado sobre seu

território continua sendo o modo dominante, porém, do ponto
de vista formal, é menos absoluto do que antes. É necessário
ver em cada parte ou nação o poder do extremo geográfico; o
Estado pode desregulamentar asfronteiras e abri-las a empresas
e investimentos estrangeiros. Isso ocorre desde os anos de 1990

na América latina: o neoliberalismo desregulamentou muitas

fronteiras, abrindo-as aos investimentos estrangeiros que usam
nossos recursos naturais. Muitos Estados latino-americanos

renunciam a seu subsolo, cedem águas dos rios, cedem territó

rios, para indústrias sujas e bases norte-americanas. Do ponto
de vista territorial, o Estado latino-americano cede soberania
e desnacionaliza.
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A CIDADE
Na ilha urbana

Suponhamos que o mundo bipolar terminou e estamos em
outra era. Mudaram não tanto as imagens em si (os mitos e

estereótipos, personagens e relatos), mas a forma como se agru

pavam, dividiam e se opunham. Também sua forma de uso. Na
literatura, caem por terra as divisões tradicionais entre formas
nacionais e cosmopolitas, formas do realismo ou da vanguarda,
da "literatura pura" ou da "literatura social", podendo acabar
até mesmo a diferenciação entre realidade histórica e ficção. Ape
sar de muitos textos continuarem usando essas divisões clássicas

da tradição literária (tem-na como centro e querem encarná-la),
depois de 1990 se percebe claramente outros territórios e sujei
tos, outras temporalidades e configurações narrativas; outros
mundos, que não reconhecem os modelos bipolares tradicionais.
Eles absorvem, contaminam e desdiferenciam1 o separado e

oposto, traçando outras fronteiras. Literatura urbana e rural,
por exemplo, já não se opõem, mas mantêm fusões e combina
ções múltiplas; a cidade latino-americana absorve o campo e é
novamentetraçada. Desvanece a literatura rural, que ainda podia
ser lida nos anos de 1960 e 1970 nos textos do boom (que, em

muitos casos, foi o lugar de relatos da identidade nacional: uma
América latina rural, nessa etapa das nações e do capitalismo), e
aparece uma literatura urbana carregada de droga, sexo, miséria

evidência E<t r

urbano-

"teratura apaga as fronteiras entre o rural e o

interio '

3*oposiÇao' anexa o campo e incorpora a seu

(como s Ult0S ^ SCUS suíeitos' seus dramas esuas mitologias

ficcÕPc /C Um personagem de Rulfo circulasse pelo DF). Nas
validade), a cidade latino-americana se barbariza:

última Angostao tempo é frio, as casas têm chaminé e os meninos usam
terninhos vermelhos de lã; nas cavernas da parte baixa, a temperatura é
sufocante, todos suam mesmo quietos e os meninos andamnus e sujos
como porcos.4

Angosta é uma cidade colombiana imaginária, vista no fu-

Porque éisç
culo
ca
° que acidade, como espaço poronde diariamente cir«-uiu, sempre renr

turopresente: uma realidadeficção construída para mostrar o

tinha ou

presentou para mim. Um lugar em que constantemente

de pode

** Preparado Para enfrentar relações de força - enão

global, repetindo a divisão global. Seu princípio é a divisão em
três regiões, ou "sektores" sociais, econômicos e climáticos, ao
mesmo tempo.' Também se divide em três mundos literários,
porque o mais baixo se chama Inferno (com "O abismo dos
desesperados" em seu interior, que é uma cachoeira e um lixão
humano, onde a polícia secreta desova os cadáveres dos tortura
dos);o outro é a Terra Temperada ou Média (ondefica a livraria
e o Hotel La Comedia, que é de onde se narra); e o mundo mais
alto ou região fria, o Paraíso, lugar que para entrar se exige um
visto. Aliestá o governoda cidade,uma sociedade secreta desete
sábios, que decide sobre a vida e a morte das pessoas; as únicas
políticas sãoas da morte. Anovadivisão urbana implicaria uma

Dará o ' • e8°ria excessivamente abstrata, insuficiente e refinada

P *SOC'^d= lime„ha.>
Acidade se K u •

Davis) e a-

anza>esta rodeada de vilas miseráveis (Mike

Jameson) '^ vioIentamente Para representar osocial (F.
nalmenteKSSlm C°m° ° modo como ° global encarna nacio-

não éape
sen)- Isso porque a cidade latino-americana
a global" -Um exempl° da relaÇão do Terceiro Mundo com

rede de c ^ maS também> como as cidades globais, uma
material A**0?*. Cinter~relaÇ°es» ° território do trabalho não

insurrein~ °.!,U,eit0 coletivo da multidão, além de território da
eiÇao (Toni Negri).3
o

re&im

imaginaçã ^íerritorial urbano (e não somente literário) da
busca de n ~" *^° presente Poderia servir, portanto, nessa

como um

S*Categorias ^ue é° movimento da especulação),

com s»ac j- e°na ^as socieclades nacionais latino-americanas,
Sdwisô<* naturalizadas:
Apesar de An*

os seus hab'

centro do

nuvens de

*** chamar Ang°sta em toda parte, nem todos

^ VlVem na mesma cidade- Uma coisa éAngosta no
' ^ margens do Turbio, com seus arranha-céus esuas

rados, onde n•I80S> °Utra C°ÍSa éAngosta ao pé do Salto dos Desespe-

aAngosta do r C** pCSSOas se conmndeni com aterra, eoutra mais

mecanismo urbano da divisão social, que é ao mesmo tempo

política do apartheid e da morte.
A cidade latino-americana do presente como a sociedade e,

ao mesmo tempo, como uma teoria da divisão global. E não
somente a cidade imaginária de Angosta com seus "sektores":
Havana, México, Bogotá, Medellín, Caracas, Santiago, Lima,
São Paulo, Buenos Aires... As cidades latino-americanas da litera
tura são territórios de estranheza e vertigem, com cartografias e

trajetos quedelimitam regiões, linhas e limites, entre fragmentos
e ruínas. O nome da cidade pode chegar a se esvaziar (como se

pode esvaziar a narração ou os sujeitos das ficções) e desapare
cer; assim o trajeto, o cruzar fronteiras e a vertigem são os de
qualquer cidade ou os de "uma cidade".5

lPlano, onde vivem os senhores eestrangeiros. Nesta
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Dentro do cemitério, as ruas tinham as mesmas

denominações em letras e números da cidade que
estava fora.6

Assim como ele próprio está contido em um regime global
"universal", com outra consciência histórica, oregime territorial
urbano latino-americano (que éosocial eaencarnação nacional
do global) contém em seu interior outros tipos de formas. As
cidades brutalmente divididas do presente apresentam em seu

interior áreas, edifícios, moradias eoutros espaços que funcionam

Os habitantes da ilha (os personagens multiplicados, fratura
dos e esvaziados na própria narrativa) parecem haver perdido a
sociedade, ou algo que a representa na forma de família, classe,
trabalho, razão e lei, e, às vezes, de nação. São definidos no
plural e formam uma comunidade que não é uma família, nem
a do trabalho e nem mesmo da classe social, mas algo diferente,
que pode englobar todas essas características ao mesmo tempo,
em sincro e em fusão. A ilha urbana constitui uma comunidade

que reúne todas as demais: um grupo genérico de enfermos,
loucos, prostitutas, okupas, miseráveis, imigrantes, louros, mão

como ilhas, como limites precisos. NaSantiago de Pedro Lemebel

de obra, monstros ou freaks. Estão simultaneamente dentro
e fora: fora da sociedade, na ilha, e dentro, no campo social,

ou de Diamela Eltit, na Havana de Pedro Juan Gutiérrez (mas
também na de Antônio José Ponte, na de Matilde Sánchez, ou na

onde são demarcados nitidamente os níveis e ocorre a história,
assim como também a "subversão" (como em Os sonhadores,

"cidade" sem nome de Mario Bellatín), na Medellín de Héctor

de Bertolucci; esse "procedimento de ilha" é uma das marcas
da representação territorial do presente dos anos 2000). Essa é
sua posição exterior-interior da cidade (a sociedade, a nação, o

Abad Faciolince (deJorge Franco, de Fernando Vallejo), na Mon
tevidéu de Daniel Mella (de Carlos Liscano, de Fernanda Trías,
de Hugo Fontana), na Lima de Oscar Malca, na Buenos Aires

de César Aira ou de Washington Cucurto, na Rio de Janeiro de
Paulo Lins e na São Paulo de Sérgio Sant\Anna, há uma região
que pode dar título às ficções: La villa (2001, César Aira), La
azotea (2001, Fernanda Trías), Salón de belleza (1994, Mario

Bellatín, Peru-México), Cidade de Deus (Paulo Lins, 1997).7

^Épossível entrar: há limites, mas está aberta, como se fosse

trabalho, a lei, a história ou a razão).8
A ilha - um tipo específico de significação, um instrumento

conceituai em imagem para ver os anos 2000 —é uma forma
transversal à sociedade porque mescla, no mínimo, duas classes
(como em Okupas, La villa, Salónde belleza); a mistura social
é o centro da narrativa e do "procedimento universal". De
fato, o território é constituído nas ficções quando se rompe a

pública. ACidade de Deus de Lins, ocemitério de Ponte, osalão

homogeneidade social e se produz essa contaminação. É cons

de beleza de Bellatín, a vila miserável de Aira, a casa dos traba

tituído a partir de fora, quando a subjetividade central (que

lhadores dos supermercados de Eltit, oyotibenco de Cucurto, o
bar de El asco, ohotel de Angosta, acasa velha de Okupas. Um
território físico, mas também um eu (como em Derretimiento)

pode se fragmentar e abarcar muitos personagens, tornar-se

ou uma instituição: a ilha é um mundo com regras, leis e sujei
tos específicos. Nesse território, as relações se transformam em

relações topológicas, os limites ou fissuras identificam a ilha
como região exterior/interior: como território dentro da cidade

(e por extensão, da sociedade) e, ao mesmo tempo, fora, na
própria divisão.

118

plural, dividir, dispersar em posições diferentes ou esvaziar),
empurrada por uma necessidade ou uma força cega (acidente-enfermidade-peste-fome-sonho-sexo), cruza a fronteira, que
representa o limite da ilha (a rua Bonorino de La villa de Aira:
"a rua Bonorino, por onde eles [os catadores de papel] seguiam
direto, e ele também na direção oposta (morava na esquina de
Bonorino com Bonifácio)." Cruza, entra e fica ali por um tempo,
o tempo da ficção.
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Ailha urbana é um regime territorial de significação (coloca
corpos em relação com territórios, fixa posições e traça movi

tem um lugar preponderante no regime, uma vez que deixa à

mentos), além de uma máquina de naturalização do social, ope
rando por irrupções da "natureza humana", ousimplesmente, da
"natureza". O regime da ilha inclui corpos animais e humanos,

sociais, chegando também quase a apagar a diferença entre ho
mens e animais.12 É o que conecta e junta, aparecendo como o
fundamento da sociedade naturalizada da ilha, um espaço final
ou limite da significação, sem exterior. A des-diferenciação do

mostra o mecanismo da des-diferenciação: cancela as divisões

de qualquer classe social:

subsolo ocorre unicamente no interior da ilha; saindo fora, na

cidade (que é a sociedade, o global, a nação, o medo e a verti

Aquele pedaço de terraço era o mais porco de todo o edifício.
Quando a crise começou em 1990,ela perdeu seu trabalho defaxinei
ra. Então, fez como muita gente: procurou frangos, um porco e umas

gem), tudo é divisão social:

pombas.9

Perto do aeroporto da cidade vive um homem que, apesar de ser
um homem imobilizado - em outras palavras, um homem impedido
de se movimentar -, era considerado um dos melhores treinadores de
Pastor BelgaMalinois do país. Divide a casa com sua mãe, uma irmã,
seu enfermeiro-treinador e trinta pastores belgas Malinois, adestrados

No interior da ilha, o urbano já não seopõe ao rural, assim
como o humano ao animal. O regime apaga essas diferenças,
promovendo sua mistura, superposição efusão. Também apaga

para matar qualquerum com apenasuma mordida na jugular. Asrazões
pelas quais as pessoas ingressamnaquele quarto, onde aquelehomem
passa os dias recluído, são desconhecidas; algunsvisitantesintuem uma
atmosfera que guarda relação com o que poderia ser considerado o

as diferenças sociais, igualando seus habitantes ao uni-los com

traçospré-individuais, bilógicos, pós-subjetivos; algocomoum

fundo "natural", como o sangue, o sexo, a idade, asdoenças ou
a morte. São os loucos, os louros, os okupas e os adolescentes

(ou os perdidos em Lost, outra forma deilha). A ilha iguala a
todos através de algo que temos como animais humanos, algo
que está fora da sociedade, da história, da política, algo que

futuro da América Latina.13

No plano formal, a ilha urbana é uma construção precisa:

não varia e não sofre mutações históricas.10

um dentrofora verbal e narrativo, não somente social e humano.

É por essa razão que a topologia da ilha precisa de um

A subjetividade central aparece, do ponto de vista social, como
interna-externa ao próprio território, que por sua vez é vista de
fora, de uma posição narrativa externa-interna a ela mesma,
que repete perpetuamente o mecanismo da ilha. (As posições

subsolo ou um nível mais baixo, um sótão, um pântano, ou o
subsolo marinho:

Procurando fósseis, encontrei um caminho sob o mar que une a
ilha com a terra firme, ou vice-versa. Eu, que tinha passado a metade
da vida tentando juntar os dois, descubro, ao final, o que já estava

narrativas da ilha: as formas externas-internas do indireto livre,

pronto e só faltava encontrar.11

rentes. No interior da literatura ligam, entre outras, as formas
de narrar - os ângulos, as temporalidades e velocidades - da

as oscilações narrativas entre primeira e terceira pessoa parecem

mais simples e tradicionais porque ligam técnicas de meios dife

televisão, do jornalismo, do documentárioe do melodrama. São

Esse nível mais baixo é uma parte animal, espessa eorgânica;

uma das formas narrativas dominantes dos anos 2000.)

uma matéria fora da história, ou da lei, que impregna tudo e

120

121

,1
~trffiffiâ*.

Essa subjetividade central, no limite urbano, é o Maxi de La
villa de Aira, que vive em um apartamento deste lado da rua

Bonorino (a fronteira), mas entra na ilha, que é a vilae permanece
ali, dormindo e sonhando (como todos os seres humanos), para
formar a figura da imaginação pública que hoje nos interessa.
De fato, Maxi (um gigante de ginásio) é quem vê o carrossel,

as luzes e a mensagem que é a vila, quando entra e consegue
decifrar o enigma de sua forma. Ou é Jacobo de Angosta, ou o
jovem de classe média de Okupas. São os dentro-fora sociais e

também nacionais, como Edgardo Vega de El asco, que chega
do Canadá e sesenta em um bar de San Salvador, para perorar
com o seguinte tom:

Gosto deste lugar, não é nada parecido com essas porcarias de
cervejarias, onde se vende uma merda de cerveja que aqui se bebe
com tanta loucura, Moya, este lugar tem personalidade própria, uma
decoração para pessoas minimamente sensíveis, apesar de se chamar
La Lumbre, apesar de ser horroroso à noite, insuportável por causa
da bagunça desses grupos de rock,pelobarulhodesses gruposde rock,
pela mania que têm esses grupos de rock de incomodar o próximo.14

De uma posição fora-dentro (da cidade, da classe social, da

família e da nação), a narração delimita a topologia exata do
território e seu regime de significação, colocando em cena os
sujeitos da ilha urbana. Depois gira sobre si mesma, de forma

indefinida ou até "o fim", para tratar de apagar o território
e o sentido. A ilha é construída para ser destruída e o fim do
território é o fim, também, do sentido; no final, os habitantes a

abandonam. Um sentido territorial e provisório.
Sea ilha urbana na América latina é a ficção de um território
que se pode desterritorializar, abandonar e destruir, a literatura
deixa de ser manifestação de identidade nacional. Trata-se de

umaformade territorialização, que é o lugar e cenário de outras
subjetividades, ou identidades, de outras políticas.
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No que chamamos de ilha urbana, na sociedade naturalizada
da imaginação pública do presente e em seu regime de signifi
cação, já não se enfrentariam classes sociais e nem partidos na
cionais, porque seus sujeitos seriam entidades externas-internas
(dentro-fora), em relação a essas divisões e essas esferas; seriam
construídas para apagá-las e misturá-las, o que lhes daria uma
politicidade que, como a categoria de ficção, não está totalmente
definida, uma vez que também se encontra afetada pela desdiferenciação geral. As identidades pré-individuais da ilha abrem na
imaginação pública uma constelação de práticas que são e não
são políticas (que são outras políticas, que dissolvem as ordens
políticas ou que aparecem como o fundamento do político); as
"políticas" da produção e/ou destruição da vida (as políticas
dos corpos, das doenças, do sexo, da reprodução, do sangue e
da morte), as políticas da linguagem e dos recursos naturais, as
políticas dos afetos (apegos) que dividimos com os animais (po
líticas do medo e do terror, entre outras). E, também, as políticas
das crenças (no bem e no mal, entre outras). A distribuição do

território permite ver as matérias dessas políticas. A ilha pode ter
não somente um nível baixo, biológico ou animal, que serve para
conectar e unir, mas também um nível alto, espiritual, que é seu
complemento exato e simétrico. Aparece, segundo Paolo Virno,
cada vez que o biológico ou o fora da história faz sua aparição.

Uma espécie de imagem ou altar, literal ou simbólico, que se
vê em La virgen de los sicarios, em Okupas, em La nina santa,
em La última playa e em Angosta. O altar (como o pântano, o
lamaçal ou o subsolo) iguala classes sociais e, às vezes, sexuais.
Os dois níveis mostram a impressionante simetria entre biologia

(as políticasda vida e da morte) e religião (ou "espiritualidade",
que pode incluir a literatura ou a arte). Que é, talvez, a simetria
entre dois igualadores, dois pólos que não parecem sofrer mu
tações histórico-culturais. Esse esquema da ilha, com seus dois
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níveis, acompanha as práticas, as representações e as políticas

da sociedade naturalizada. Elas são ambivalentes do ponto de
vista ideológico e podemservir para fins opostos.
O regime de significação da ilha urbana não é apenas terri
torial e provisório, mas também ambivalente15 frente às posi
ções políticas ou ideológicas (no sentido clássico institucional,
nacional-estatal, social, de classe). Não reconhece as divisões e
representações que produzem essas esferas; coloca-se dentro e

fora delas, para mostrar a partir de uma região baixa, do sub
solo, do lamaçal ou do cemitério (mas é um baixo que habita a
superfície), a pluralidade de políticas que aparecem quando se
iguala a sociedade por um fundo natural, compartilhado com
todos (vida, sexo, amor, sangue e linguagem), pré-individual e
desdiferenciante.

A ilha urbana não é um microcosmo, não é uma metonímia e
nem reproduz a sociedade. Seu regime não reconhece esses mo

ver o nacional e o social do global. É esta categoria (imagem e
regime de significação) da "ilha urbana" que deseja ir mais além
da sociedade e delimitar um exterior possível.
Esses instrumentos territoriais superpõem, fundem e sincro
nizam o econômico, o cultural, o social, o político, o nacional e
o global, terminando com todas as esferas e autonomias, inclu

ída a da literatura. É possível ler neles, dissolvido, o que estava
separado no mundo bipolar. No apagamento da fronteira entre
o universal e o animal, poderia ser incluída uma "teoria do sub
solo", que unisse a todos com o petróleo, a água, a linguagem ou
qualquer bem natural; também poderia ser incluída uma "teoria
do espiritual" e as crenças que acompanham a teoria do subsolo,
nesse território naturalizado do presente da América latina, que
chamamos de regime da ilha urbana.

dos derepresentação e de sentido. É um instrumento conceituai,
uma fábrica de imagens e enunciados territoriais, provisórios e
ambivalentes; uma seqüência sobre a irrupção da natureza na
sociedade e, ao mesmo tempo, um regime de sentido. Satura a
imaginação política do presente (quepreferimosimaginar como
anônima e coletiva, um instrumento de criar presente e um ins
trumento crítico) e permite pensar (ou ver: o presente é o tempo

da imagem e da imanência) o socialsema sociedade, o histórico
sem a história, e o político sem a política.
Para poder especular hoje, a partir daqui, precisamos de um
aparato diferente do que usávamos antes. Outras palavras e
categorias, para pensar os regimes de significação e as políticas

da cidade naturalizadada América latina. Precisamos de noções
abstratas e concretas, simultaneamente, para ler o.mistério do
presente. Poderiam ser categorias imaginárias, territoriais e

visíveis, como a "Exposição", que busca igualar o global e o
universal, expondo de outro modo a história, em sincro e em

fusão. E"a cidade" onde, em seu regime dedivisões, seja possível
124
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IDENTIDADES TERRITORIAIS

E PRODUÇÃO DE PRESENTE

Literaturas pós-autônomas

Em busca de territórios do presente, estou pensando em tipos
de textos atuais da realidade cotidiana, que se situam em ilhas
urbanas da cidade de Buenos Aires, mas que poderiam aparecer
em qualquer parte da América latina, por exemplo, no território
de La villa, de César Aira; de Montserrat, de Daniel Link (Buenos
Aires, Mansalva, 2006); o Boedo, de Fabián Casas, em Ócio
(Buenos Aires, Santiago Arcos, 2006); o zoológico de Maria
Sônia Cristoff, em Desubicados (Buenos Aires, Sudamericana,
2006); o Abasto, de Mariano Siskind (Historia dei Abasto. Ro
sário, Beatriz Viterbo, 2007); as praças de Maria Moreno (Banco
a Ia sombra. Buenos Aires, Sudamericana, 2007); e muitos mais
(Buenos Aires/Escala 1:1. Los barrios por sus escritores. Juan
Terranova [Comp.]. Buenos Aires, Entropia, 2007).
Da mesma maneira como as pessoas são identificadas junta
mente com o meio (Rosita de Boedo, Martin de Palermo), nesses
textos os sujeitos definem sua identidade por seu pertencimento
a certos territórios.

Esse é meu ponto de partida. Esses textos não admitem leituras

literárias; isso quer dizer que não se sabe ou não importa se são
ou não literatura. Também não se sabe ou não importa se são
realidade ou ficção. Estão instalados localmente, dentro de uma

realidade cotidiana, a fim de produzir presente, sendo que esse
é precisamente seu sentido.

é que todo o cultural (e literário) é econômico, e todo o econô
mico é cultural (e literário). O segundo postulado desses textos
Imaginemos isso. Muitos textos do 2000 atravessam a fron
teira da literatura (os parâmetros que definem o que é literatura)
e se colocam fora e dentro, como numa posição diaspórica;

é que a realidade (pensada a partir dos meios quea constituíram
constantemente) seria ficção e a ficção seria realidade.

estão fora, mas presos a seu interior. É como se estivessem "em
êxodo". Continuam aparecendo como literatura e apresentam o
formato de livro (são vendidos em livrarias, pela internet, além
de feiras internacionais do livro), conservam o nome do autor

(que é visto na televisão e nos jornais, assim como nas revistas
de atualidades, recebe prêmios em festas literárias), são incluí
dos em algum gênero literário como "romance", e, por fim, se
reconhecem e definem a si mesmos como "literatura".

Aparecem como literatura, mas não podem ser lidos com
critérios ou categorias literárias, como autor, obra, estilo, escrita,
texto e sentido. Não são lidos como literatura porque aplicam
à literatura uma drástica operação de esvaziamento; o sentido

(ou o autor, ou a escrita) fica sem densidade, sem paradoxo,

k

sem indecidibilidade (ou como diz Tamara kamenszain, "sem
metáfora"), sendo totalmente ocupado pela ambivalência: são
e não são literatura, são ficção e realidade.

Representariam a literatura no fim do ciclo da autonomia
literária, na época das empresas transnacionais do livro, ou das

lojas dos livros nas grandes cadeias de jornais, rádios, televisão
x>

e outros meios; a literatura na indústria da língua. Esse fim de

ciclo implica novas condições de produção e circulação do livro,
quemodificam os modos de ler.
Poderíamos chamá-las de escritas ou literaturas pós-autô
nomas.

Esses textos diaspóricos não só atravessam a fronteira da "li
teratura", mas também da "ficção", permanecendo fora-e-dentro
das duas fronteiras. Isso ocorre porque reformulam a categoria
de realidade, daí não poderem ser lidas como mero realismo, em

relações referenciais ou de verossimilhança. Assumem a forma
do testemunho, da autobiografia, da reportagem jornalística, da
crônica, do diário pessoal e até mesmo da etnografia (emmuitos
casos com algum "gênero literário" inserido em seu interior,

como, por exemplo, o romance policial ou a ficção científica).
ÍSaem da literatura e entram na "realidade" e no cotidiano,
na realidade do cotidiano, sendo que o cotidiano é a TV e os

meios, os blogs, o e-mail, a internet. Produzem presente com a

realidade cotidiana e essa é uma de suas políticasJA realidade
cotidiana não é a realidade histórica referencial e verossímil do

pensamento realista, de suahistória política esocial (arealidade
separada da ficção), mas uma realidade produzida e construída

pelos meios, pelas tecnologias e pelas ciências. Éuma realidade
que não quer ser representada, porque já é pura representação;
uma urdidura de palavras e imagens de diferentes velocidades,

graus e densidades, interiores-exteriores a um sujeito, que inclui
o acontecimento, mas também o virtual, o potencial, o mágico
e o fantasmático.

"A realidade cotidiana" dos textos pós-autonomia exibe,como

em uma exposição universal ou uma mostra global de web, todos
os realismos históricos, sociais, mágicos, os costumbrismos, os
As literaturas pós-autônomas, essas práticas literárias ter
ritoriais do cotidiano, estariam fundadas em dois postulados,
evidentes e repetidos, sobre o mundo de hoje. O primeiro deles
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surrealismos e os naturalismos. Absorve e funde toda a mimese

dopassado, a fim de constituir a ficção ouas ficções dopresente.
Uma ficção que é "a realidade". Os diferentes hiper-realismos,
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naturalismos e surrealismos, fundidos nessa realidade desdiferen-

ciadora, se distanciam abertamente da ficção clássica e moderna.
Na realidade cotidiana, o "sujeito" e a "realidade" histórica

não se opõem. Menos ainda "literatura" e "história", ficção e
realidade.

de se definir e ser regida por suas próprias leis, com instituições
próprias (crítica, ensino, escolas), que debatiam publicamente sua
função, seu valor e sentido. Debatiam, também, a relação da lite
ratura, ou da arte, com as outras esferas, a política, a economia,
além de sua relação com a realidade histórica. Autonomia, para

a literatura, significou especificidade e autorreferencialidade, bem
como o poder de se nomear e referir a si mesma. Foi também

A idéia e a experiência da realidade cotidiana, que absorve
todos os realismos do passado, muda a noção de ficção dos clás
sicos latino-americanos dos séculos 19 e 20. Neles, a realidade
era a "realidade histórica", e a ficção se definia por uma relação

um modo de se ler e mudar a si própria.

A situação de perda da autonomia da literatura (ou do "lite
rário") é o mesmo que o fim das esferas, ou do pensamento das
esferas (para praticar a imanência de Deleuze). Como se sabe,

específica entre "a história" e "a literatura". Cada uma tinha sua

atualmente se dissolvem os campos relativamente autônomos (ou

esfera bem delimitada, algo que já não acontece atualmente.fA
narrativa clássica canônica, ou do boom (Cem anos de solidão,

se dissolve o pensamento em esferas, mais ou menos delimitadas)
do político, do econômico, do cultural. A realidadeficção da
imaginação pública contém e funde esses restos.

por exemplo), traçava nítidas fronteiras entre o histórico como

"real" e o "literário" como fábula, símbolo, mito, alegoria ou
pura subjetividade, gerando uma tensão entre os dois: a ficção

consistia nessa tensão^A "ficção" era arealidade histórica, po
lítica e social, passada (ouformatada) por um mito, uma fábula,
uma árvore genealógica, um símbolo, uma subjetividade ou uma
densidadeverbal. Ou, simplesmente,traçava uma fronteira entre
a pura subjetividade e a pura realidade histórica (como em Cem

anos de solidão, Eu, o supremo, História de Mayta, de Mario
Vargas Llosa, 1984;El mandato, de Pablo Feinmann,2000; nos
romances históricos de Andrés Rivera, como La revolución en
un sueno eterno, 1992).

Na realidadeficção de alguma ilha urbana latino-americana,
muitos textos atuais dramatizam uma determinada situação
da literatura, que é o processo do fim da literatura autônoma,

aberto por Kant epela modernidade. O fim de uma era, na qual
a literatura teve uma lógica interna e um podercrucial. O poder
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Em alguns textos do presente que atravessaram a fronteira
literária (que chamamos de pós-autônomos), é possível ver
nitidamente o processo de perda da autonomia da literatura e
as transformações que isso provoca. Cessam, formalmente, as
classificações literárias, o que significa o fim das guerras, divisões
e oposições tradicionais entre as formas nacionais e cosmopo
litas, formas do realismo e da vanguarda, da "literatura pura"
e da "literatura social" ou comprometida, da literatura rural e
urbana, assim como acaba a diferenciação literária entre reali
dade (histórica) e ficção. Já não é mais possível ler esses textos
com ou nesses termos; são as duas coisas, oscilam entre as duas
ou as desdiferenciam.

Com essas classificações formais parece ter fim o enfrentamento entre escritores e correntes. É o fim das lutas pelo poder
no interior da literatura. O fim do "campo" de Bourdieu, que

pressupõe a autonomia da esfera ou o pensamento das esferas,
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T
já que se extinguem as identidades literárias, que eram também
identidades políticas. Dessa maneira, fica evidente a percepção

de que essasformas, classificações, identidades, divisões e guerras
só podiam funcionar em uma literatura concebida como esfera
autônoma, ou como campo. O que dramatizam, no final, era a

luta pelo poder literário e pela definição do poder da literatura.
O desvanecimento das identidades literárias é o que diferencia
nitidamente a literatura dos anos de 1960 e 1970 dos escritos

atuais. Nos textos que leio, as classificações responderiam a
outra lógica e a outras políticas.

Lengua de Trapo, 2000), ou "Trash" (Daniel Link, La ansiedad
[romance trash]. Buenos Aires, El Cuento de Plata, 2004).

Nas duas posições ou em seus matizes, estes textos discutem o
problema do valor literário. Tudo depende de como, ou a partir
de onde, é lida a literatura atualmente.ÍOu se percebe a mudança
no estatuto da literatura no interior da indústria da língua, e aí
estamos frente a novos modos de ler. Ou não se vê ou se nega

(não se imagina que estamos em outro mundo), e então continua
havendo literatura e não literatura, ou má e boa literatura.

As literaturas pós-autônomas do presente sairiam da "litera
Ao perder voluntariamente a especificidade e os atributos

tura", atravessariam a fronteira e entrariam em um meio (uma

literários, ao perder o "valor literário" (e ao perder a "ficção"),
a literatura pós-autônoma perderia o poder crítico, emancipatório e até mesmo subversivo que foi designado pela autonomia

matéria) real-virtual, sem exterior, que é a imaginação pública;
em tudo o que se produz e circula e nos invade e é social e pri
vado e público e real. Ou seja, entrariam em um tipo de matéria
e um tipo de trabalho social, onde não há "índice de realidade"
ou de "ficção", construindo presente. Entrariam na fábrica de
realidade, que é a imaginação pública, para narrar algumas
histórias cotidianas em alguma ilha urbana latino-americana.
A fim de imaginar identidades de sujeitos que se definem fora e

à literatura como política própria, específica.JÁ. literatura perde
poder ou já não consegue exercer esse poder."*;
8

Os textos pós-autônomos podem exibir ou não suas marcas

de pertencimento à literatura e aos padrões da autorreferencialidade, que marcaram a era da literatura autônoma: o marco, as
relações especulares, o livro no livro, o narrador como escritor
e leitor, as duplicações internas, recursividades, isomorfismos,
paralelismos, paradoxos, citações e referências a autores e lei

dentro de certos territórios.

turas (ainda que em tom burlesco, como nos textos de Roberto

Bolafio). Podem se colocar ou não, simbolicamente, dentro da
literatura e continuar ostentando os atributos que a definiam
antes, quando era totalmente "literatura". Ou podem se apre
sentar como "Basura" (Héctor Abad Faciolince, Basura, I Prêmio

Casa de América de Narrativa Americana Inovadora, Madrid,
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A NAÇÃO
Tons antinacionais na América latina

Escutemos o tom

Não pretendofalarcontra a nação. Para isso, convoco alguns
antipatriotas,que aparecem em três romances latino-americanos
dos anos de 1990 (se é que esses livros ainda podem ser chama
dos de "romances") e se dedicam a perorar, interminavelmente,

contra seus respectivos países: El Salvador, Colômbia e Brasil.

Osprofanadores: Edgardo Vega (Horacio Castellanos Moya. El
asco. Thomas Bernhard en San Salvador, San Salvador, Editorial

Arcoiris, 1997),um salvadorenho-canadense professor de Histó
ria da Arteem McGill, que regressa por uns dias a San Salvador
e, num bate-papo de bar, conversando com Moya, sem parar,

usa um tom parecido ao deThomas Bernhard para falar de seu
asco pelas pessoas, pela cidade e pelo país. O segundo é o velho
dândi colombiano de La virgen de los sicarios, ou de qualquer
outro romance de Fernando Vallejo, um pedante sem nome que

se diz gramático, e que ao retornar à Medellín de sua infância,
"em busca do tempo perdido", descobre queseus adolescentes de
olhos verdes são agora sicarios e se matam entre eles. O terceiro
histrião é Pimenta Bueno, de Contra o Brasil, de Diogo Mainard
(São Paulo, Companhia das Letras, 1998), uma espécie de per

sonagem de quadrinhos, que funciona como uma máquina de
diálogo e de citações (não se sabe se são verdadeiras ou falsas)
de viajantes ilustres, que visitaram e falaram mal do Brasil.

Os três, como se fosse pouco, são misóginos ("porque eu
achava que as mulheres não tinham alma. Um coco vazio", afir
ma o dândi de La virgen de los sicarios, p. 18; Pimenta Bueno:
"a brasileira é a mulher mais detestável do universo!", Contra
o Brasil, p. 21). Misóginos histriônicos arrogantes e brutais são
uma paródia de si mesmos como detestáveis. Têm um humor
sarcástico e estão repletos de sentimentos ruins contra o nacional-comum. Sua arte reside especialmente nos "maus sentimentos".
Escutemos o salvadorenho Bernhard:

e por isso destroem sua cidade e seu país com um entusiasmo doentio.
Isso me dá um verdadeiro asco, Moya (El asco, p. 46-47).
Escutemos o brasileiro Pimenta Bueno, que aparece no início

compondo um "hino antipatriótico", identificando formalmente
(com a língua e o ritmo da poesia do hino) a constituição da
nação com sua destituição:
PIMENTA BUENO Con-trao-Bra-sil-e-co«-traos-bra-si-/e/-ros...

O decassílabo inicial de seu canto antipatriótico está pronto.

Há mais de dezoito anos não regressava ao país, dezoito anos que
não sentia falta de nada disso, porque fui embora exatamente como
quem fogedestepaís, sempreme pareceu a coisa mais cruel e inumana

domundo que havendo tantos lugares noplaneta eu tivesse que nascer
justamente neste lugar, nunca aceitei o fato de que com milhares de
países no mundo eu tivesse que nascer no pior de todos, no mais es

túpido, mais criminoso, nunca consegui aceitar isso, por isso fui para
Montreal, bemantes de começar a guerra, não fui como exilado,nem
procurando melhores condições econômicas, fui porque nunca aceitei
a brincadeira macabra do destino que mefez nascer nessas terras, me
disse Vega (El asco, p. 17).
De novo:

Pimenta Bueno congratula-se pelo resultado.
PIMENTA BUENO De-to-dos-os-pa-/'-ses-da-his-íó-ria...
Poesia é mais do que parece.
PIMENTA BUENO Em-in-fâ-mia-nós-so-mos-os-pri-mei-ros...

Pimenta Bueno comemora o perfeito remate do terceto com ressonantes grunhidos nasais.
PIMENTA BUENO A-nos-sa-ra-ça?-Pw-ra,-pu-raes-có-ri-a...
(Contra o Brasil, p. 7-8).

A infâmia e a pura escória (e "a brincadeira macabra do des
tino que me feznascer nestas terras") são a outra cara do objeto
escolar do "grito sagrado" e "ou juremoscom glóriamorrer" do
nacionalismo e do patriotismo.

Impressionante, Moya, me disse Vega, San Salvador é uma visão
grotesca, menor e estúpida de Los Angeles, cheia de gente estúpida
que só deseja se parecer aos estúpidos que povoam Los Angeles, uma

Essas provocaçõesverbais dirigidasàs identidades nacionais e
culturaispoderiam formar parte de um gênero dos anosde 1990,
que não é história, nem crônica,nem política, mas tudo isso ao
mesmo tempo; seria algo parecido a um gênero antinacional

cidade que ensina a hipocrisia congênita dessa raça, a hipocrisia que
leva a querer noíntimo de sua alma se converter em gringos, o que mais

latino-americano na era da globalização e do neoliberalismo,
um dos inventos literários dos anos da peste que afetou a toda

querem é setornar gringos, juropara você, Moya,eles não aceitam que
seu mais acalentado desejo é se tornar gringos, porque são hipócritas,
sãocapazes de matarsevocê critica suadesprezível cerveja Pilsener, suas

a nação.

horrorosas pupusas, sua desprezível San Salvador, este país asqueroso,
Moya, sãocapazes dematarsem piscar, apesar desuatotalindiferença
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(Masnão é somente um gênero latino-americano, pois abunda
e precede na Áustria, a pátria de ThomasBernhard, assim como
poderiam ser de PeterHandke, ou de Elfriede Jelinek: um"tom
austríaco" na tradição da crítica cultural de Karl Krauss.)1
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As vozes antinacionais são escritas na América latina, em
territórios como El Salvador, Colômbia e Brasil, onde nos anos
de 1970-1980 houve políticas da morte (guerrilha, violência
estatal, ditaduras). São escritas e ouvidas no mesmo momento
de reformulação dos Estados-Nações latino-americanos, com as

desnacionalizaçõese privatizações do público. Imaginemos que
são logicamente necessárias para as demais desnacionalizações
neoliberais dos anos de 1990 na América latina, para que se
possa romper a fusão naçãoterritório e reformular a relação
entre a nação e o Estado.

território que nos deu cidadania e língua, e acabou sacralizado.3
Atacam alguma coisa (um objeto, idéia, instituição, território)
constituído como um bem supremo. Revelam que a constituição
da nação e sua destituição têm as mesmas regras, seguem a mesma

retórica, uma em positivo e no mais alto possível, a outra em
negativo e no mais baixo possível.
São o verso e reverso do mesmo; dois casos de políticas dos

sentimentos postos em um território4 e uma das práticaspolíticas
do presente.

Os antipatriotas dos anos de 1990 profanam a nação e por
isso se carregam de energia negativa.5

Políticas dos sentimentos

Já escutamos suas vozes. Digamos agora que a particularidade

desses sujeitos dos anos de 1990 (para dar ura dono à voz), o
que os torna necessários numa reflexão sobre os territórios do
presente, é que representam uma voz antinacional que se fazia

(Arelaçãoentre profanação e políticas da morte pode ser lida
em"Aparte doscrimes",de 2666, de Roberto Bolano; o episódio
do penitenteque profana igrejas e santos precede a crônica dos
assassinatos de mulheres, sendo o motivo que leva o jornalista
do Distrito Federal a Santa Teresa.)

presente na realidade (acompanhando as privatizações do públi
co) e, ao mesmo tempo, com suas entonações ritmadas, deixam
ouvir os tons da nação e de sua história.
A literatura é como um eco múltiplo, deformado e mons

Regras da profanação

truoso de alguma coisa ouvida e escrita que se quer duplicar,
aparecendo simultaneamente como ficcional e real: Thomas
Bernhard en San Salvador. Os cínicos tornam pública uma voz
e uma expressão que é dirigida para dentro, para a família, mas
que é também um fragmento da vida social dos anos de 1990.2
Registram as vozes antinacionais contemporâneas, carregando-as
desentimentos baixos e viscerais (desprezo,asco, abominação) e
colocando-as em evidência: preparam sua performance. As vozes
insultam (como se insulta uma mãe, abaixando o nível) a nação,
não apenas entendida como símbolo e como rito (não apenas
como objeto pedagógico,como fábula retrospectiva do Estado ou
como mito autoritário), mas como sentimento-território-língua.

nacionais e na língua. O performativo (no sentido de atuação

Colocam o "trabalho do negativo" ou "do mal" (um dos modos
pelos quais o presente pensa a negatividade) na nação, como

inventam para ela um interlocutor, já que a gramática antina
cional (como a nacional) pede uma situação dialógica ou uma
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Com um ritmo e uma repetição envolvente e circular, a voz

antipatriótica representa o trabalho do negativo nos símbolos

ou performance, mas também no sentido de ato de fala) é fun
damental nos gestos de profanação, do mesmo modo que atos

de constituição da nação. As diatribes antinacionais são, nada
mais nada menos, que uma representação, uma performance
verbal ou a performance de uma voz (e nessesentido se integram
às performances artísticas dos mesmos anos de 1990), no limite
da autoparódia e do ridículo. No discurso antinacional tudo
está citado; a voz representada, declamada, convoca ou recita
outra, original (a de Thomas Bernhard ou a do hino de Pimenta
Bueno), a voz de um outro que nunca é assumida pelo autor. Os
textos latino-americanos criam um personagem para essa voz e
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interpelação6 ("escutem mortais"). Uma situação dialógica que
é, na realidade, hierárquica e autoritária,7 porque o que fala (o
quechamamos de tom e voz) é umespecialista quesecolocafora
e acima de seu interlocutor (são os viajantes famosos de Contra
o Brasil, como Darwin ou Lévi-Strauss, citados por Pimenta
Bueno). A voz antinacional é a voz autorizada de um professor
de História da Arte, catedrático em McGill (além de Thomas
Bernhard),em Castellanos Moya; em Vallejo, a de um gramático
(ou seja, de um professor de correção lingüística e literária; o
primeiro livro de Fernando Vallejo se chama Logoi. Una gramá
ticadei lenguaje literário, México, Fondo de Cultura Econômica,
1983). Em La virgen de los sicarios, a voz lê a manchete de um

jornal sensacionalista:"'Gramático ilustre é assassinadopor seu
Anjo de Guarda*, em letras vermelhas enormes, que saltavam da
primeira página" (p. 94).
Porém, o tom antinacional não vem somente de cima, mas

também de fora.8 Os personagens chegam do exterior (de outro
território nacional: são os viajantes de Pimenta) e se instalam
temporariamente na nação, em seu território e sua representação.
Vêm de fora com um discurso civilizador, imperial e autoritário.
Nessa posição dentro-fora eles recitam-repetem (cadenciando,
parodiando) o seu discurso do "asco" contra a nação, com uma
inflexão nacional-local da língua. Que pode ser também uma
inflexão verbal minoritária no interior do espanhol: no vos de

tempo. Está física, lingüística e provisoriamente dentro, porém
está intelectualmente fora em relação ao território da nação.

Separa o olho da língua: vê o país a partir do Primeiro Mundoe
enuncia com uma voz interior latino-americana. A posição fora-dentro (neste caso da nação) é uma posição crucial no presente e

nas políticasterritoriais. Implicaver as nações latino-americanas
a partir do Primeiro Mundo (defora e deoutro território nacio
nal),e dizê-lo aqui mesmo,na língua de dentro. Dessa maneirase
promoveu a política de desnacionalização nos anos de 1990 na
América latina. Essa posição fora-dentro da nação (este instru
mento conceituai) rompe a fusão naçãoterritóriodenascimento
e reformula o nacional territorial. A profanação acompanha a

transformação estrutural da relação nação-estado e sua refor
mulação ao longo dos anos 2000.

Os antipatriotas dos anos de 1990 são o reverso exato de
alguns sujeitos nacionais, como o heróie o fundador, e seudis
curso é o avesso dos discursos do exílio, que fazem parte dos
textos fundadores das nações latino-americanas.
A moeda da nação dos anos de 1990
A palavra visceral

Nessa posição fora-dentro, nessa situação hierárquica e au
toritária, juntamente com esse ritmo, a voz realiza a profanação

El Salvador e de Antioquia (e, evidente, que no da Argentina,

da nação. Na naçãotudo é dizer, porque afirma que aqui, emEl

mas não foi escrito aqui ou não soubemos ler?).9 As minorias
lingüísticas (os localismos e línguas minoritárias no interior do
espanhol, como o vasco ou o catalão,10 ou o português do Brasil,
como língua minoritária no continente latino-americano), seriam
a própria matéria dessas profanações. Ou somente podem ser
profanadas as nações com essas inflexões minoritárias, locais,
não globahzadas, da língua, e será esse precisamente seu segredo

Salvador ou na Colômbia, as pessoas se submetem a uma perma

público?

Nossa voz antipatriótica está e não está territorialmente na
nação; está fora-dentro e não apenas porque vem de fora por um
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nente degradação verbal; aquifalam entre sina base do "merda"
ou "filhodaputa". Avozconcentra seudesprezo nessa palavra de
dentro (baixa, visceral, fecal ou genital) que toca, ou é o corpo

e seus dejetos, circulando como a moeda da nação nos anos de
1990 na Américalatina. É uma palavra pronunciada rápido que

sintetiza tudo, à qual o idioma nacional parece ter se reduzido;
um significante universal, simultaneamente carregado e vazio,
tudo e nada, uma palavra-afeto que emociona e enlouquece,11
o centro da política dos maus sentimentos se acha ocupado por
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essa palavra ambivalente, que é a própria definição de comum
porém tomada por seu lado baixo, negativo: literal.12 Uma
palavra visceral para um sentimento visceral; uma substância

orgânica lançada contra o território onde nasceram. Aspolíticas
dos territórios sacralizados (constituídos por aparatos pedagó
gicos e carregados de devoção), assim como as profanações, são
a encenação e expansão de uma palavra que estava na boca de
todos e era a nação dos anos de 1990 na América latina.

Veja como ocorre a mudança de nome e nacionalidade em
Pimenta Bueno:

O brasileiro Pimenta Bueno morreu! Repudiei meu nome e meu

país! Como o vigarista Don Escovedo, que atravessa a Europa rou
bando dinheiro das mulheres, uso as mais variadas camuflagens! Um
dia sou o moldavo Romanesco, outro dia sou o grego Maurokordatos!
(p. 212-213).

Assim, ficariam ligadas, na ambivalência, a nação-território

(a voz está dita aqui) com a nação-lingua (inflexão local), jun
tamente com a palavra nacional ruim. Porque a paixão antina
cional (esse transbordamento orgiástico de negatividade) ataca
não apenas a "nação", mas também a "língua". Está fundada na

fusão afetiva nação-território-língua; todossofrem uma paralela
degradação ou passagem ao polo negativo da palavra-afeto que
diz tudo.

A história dos maus sentimentos é o tom das perdas e des-

possessões do comum:13 é o tom da nação dos anos de 1990 e
do emigrado que a abandonou.
O escândalo da profanação

O que escandaliza nesses textos não é a transgressão sexual
ou a homossexualidade exibicionista de Vallejo, porque já não

O último ato do drama

A desnacionalização

A voz antinacional profana a nação e depois a abandona.
A regra número um da construção da nação é o território. A

regra final do tom antinacional é o abandono desse território,
a emigração. Esses personagens mudam não somente de país e
nacionalidade, mas de nome e, em alguns casos, de língua.
Em El asco, há um momento desopilante quando o antipatriota perde o passaporte canadense:

Inclusive durante o trajeto no táxi permaneci com o passaporte
na mão, folheando-o, constatando que esse da foto era eu, Thomas
Bernhard, um cidadão canadense nascido há trinta e oito anos em uma

cidade fedida chamada SanSalvador. Porqueisso não tinha te contado,
Moya: não mudei apenasde nacionalidade,mas também de nome,me
disse Vega (p. 118).
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existe transgressão sexual; tudo pode ser dito. Na profanação,
se colocam mais além da transgressão (assim como se colocam
fora de toda oposição binaria: esquerda e direita, realidade e
ficção). Eles se colocam simultaneamente em uma pós-literatura
e uma pós-nação.

Mais além da transgressão, depois das vanguardas, as pro
fanações artísticas produzem atualmente escândalos públicos.
Verdadeiros acontecimentos do presente (como o caso Salman
Rushdie), uma vez que são políticos-culturais-econômicos-estéticos-literários e religiosos ao mesmo tempo. Na Argentina,
é o caso do artista plástico León Ferrari.14

A profanação não produz apenas esses escândalos públicos.
A língua ruim-baixa-visceral da nação-território é contagiosa,
como todo mal, estendendo sua maldição aos que nela escrevem,
apesar de nunca usarem seu eu. Os que procuraram tornar pú
blico esse sentimento e esse tom, tão ouvido nos anos de 1990,
são escritores politicamente incorretos, que encarnam um certo
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tipo de mal; são uma espécie demalditos. Escritores indignos de
menção, seu próprio nome éconsiderado anátema emseus países

efazem parte de listas negras em alguns meios de comunicação.
Sua posição cínica seria típica do próprio Estado neoliberal.

As profanações e blasfêmias latino-americanas não produzem
apenas escândalos públicos econtagiam aqueles que as escrevem;
tocam também no limite do dizível (o limite corporal, o asco)

0 IMPÉRIO

e, portanto, do literário. Ao profanar o que nos une, revelam a

conexão ou identificação entre a nação, o território, a língua e

a literatura. Desse modo, o gênero e a retórica das profanações
antinacionais aparecem como pós-nacional, pós-genérico epós-literário. Desafiam os preceitosilustradose modernosda litera
tura tradicional, assim como das vanguardas. Estão localizados

naquilo que se poderia chamar de etapa pós-literária, depois do
fim das ilusões modernas; após o fim da autonomia e do caráter

alto, estético, da literatura. Por fim, estão situados depois do fim
das ilusões nacionais disciplinares, edificantes, libertadoras ou
subversivas da literatura.

Dedico esta parte (ou capítulo) a vários argentinos que
vivem no exterior: Fernando Rosenberg, que me deu
Contra o Brasil; Annick Louis e Esteban Buch, que
traduziram ao francês uma primeira versão deste texto,
e a Graziella Baravalle, que me deu os textos catalães
e vascos.

1. Da nação à língua

Os relatos da migração de sul-americanos ao Primeiro Mun
do1 revelam uma travessia radical: a passagem da nação à lín
gua. Deixam claro, por essa razão, as relações entre território e
língua, nação e língua, exílio e língua, pátria e língua, império e

língua,mercadoe língua.Podemnarrar um exílio político (Clara
Obligado durante a ditadura militar); econômico (Fernando
Moreno depois da crisede 2011: "fugir da catástrofepara algum
lugar onde fosse possível vivermelhor", La profesora deespanol,
p. 101); universitário (para escreveruma tese: S. Gamboa); para
acompanhar seu cônjuge ou ser arrastado por ela (J. Franco,
A. Vidal); para fugir da polícia que o procura pelas drogas (C.
Liscano), ou simplesmente para se destacar em meio ao povo
(H. Fontana). O emigrante, universitário ou não, pode contar
com a experiência própria e também com a dos outros (como
em Gamboa, onde a emigração latino-americana e sua literatura
estão pluralizadas e globalizadas em Paris, com romenos, russos,

coreanos, argelinos, marroquinos e muitosoutros, que relatam
suas experiênciasde migrantes). Há migrações latino-americanas
no interior do espanhol ou para outras línguas.
Nos relatos latino-americanos a primeira discriminação é a

lingüística; os imigrantes universitários trabalhamcom a língua

e padecem a diferença lingüística. São professores de espanhol,
tradutores, intérpretes (seu campo são as diferenças e equivalências entre línguas: a própria voz e a dos outros), bacharéis
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em Letras, escritores que, em geral, são discriminados por seu
sotaque latino-americano. Em El síndrome de Ulises, cortam
um grupo de "Langues dans le monde" do narrador por seu
sotaque colombiano (querem espanhol da Espanha) e, com

isso, ele perde 60% de seus ganhos (p. 317). Em La profesora
de espanol, na Andaluzia, a narradora recebe de volta um ar
tigo que escreveu sobre as mercearias madrilenhas, "com uns
breves comentários: 'interessante', 'repleta de argentinismos'
'não aceitamos colaborações'" (p. 103). Atualmente querem
o espanhol peninsular.

Os migrantes não universitários (não qualificados na língua)

fazem parte das exclusões internas de cada nação no neolibe-

ralismo ena globalização. Eles são os excluídos da nação que
deixam para trás e também para a qual se dirigem, onde ocu
parão o subsolo do Primeiro Mundo.2 Estão dentro e fora do

território para onde se dirigem, um dentrofora de toda anação.
Haveria uma relação estrutural, um vínculo públicoprivado e
político, entre os migrantes latino-americanos, outros emigrados
e os sem trabalho e sem lei3 por onde chegam. Em Camino a

ftaca, na Suécia, o uruguaio trabalha cuidando de anciãos em

um hospício. Não éuma equivalência estrita ou igualitária, por

que os sul-americanos podem se colocar ainda mais abaixo do

que os excluídos interiores, servindo-os. No filme Bolívia4 (nas
migrações no interior da América latina) o imigrante boliviano
serve, em um bar-churrascaria de Buenos Aires, os taxistas sem
trabalho, os viciados e os vendedores ambulantes. Em Camino

aítaca, em Barcelona, ouruguaio se relaciona com prostitutas

eárabes, podendo odiar os outros imigrantes ou se juntar com
eles: "Quando ometeco [estrangeiro] não está em guerra com
ometeco, se alia a ele contra o nativo" (p. 74-80).

Omigrante éum dos sujeitos centrais do ano 2000, porém
aparece antes. Gilles Deleuze, nos anos de 1980, em O que é
afilosofia, já se referia aos migrantes como um dos sujeitos
conceituais.

Imaginemos o migrante

Inicialmente, dor, raiva e medo. Deixa um país sem futuro, ou
um país com ditadura, e vai para os Estados Unidos, Espanha,
Alemanha, França, Suécia...

O jovem colombiano: "sentir dor e raiva por uma pátria
que não oferece nada, além de sangue, mortos e um futuro de
pobreza" (Paraíso travei, p. 178).
A jovem argentina:

Em 15 de dezembro de 1976 cheguei a Madri, vinda da Argentina.
Viajei num avião da Ibéria, que tomei em Montevidéu, com um medo
constante que sentia pelos constantes desaparecimentos políticos na
fronteira. Saí vestindo uma roupa leve, comose fosse uma turista que
se dirige às praias do Uruguai e, dois ou três dias depois, tomei o avião
que me levaria a Espanha, onde era inverno. Meu pai e minha irmã
foram se despedir de mim. Demorei seis anos - o tempo que durou a
ditadura - para voltar ao país (Las otras vidas, "Exílio", p. 117).

O jovem uruguaio foi embora de um país sem futuro, "onde
as coisas iam terminar mal, cedo ou tarde". Sua mãe esteve presa
durante a ditadura e ele foi criado pela avó. Foi pego vendendo
droga e foge para o Rio de Janeiro, onde conhece uma sueca

que o leva para Suécia; ali ele cuida dos filhos dela, enquanto
ela trabalha (El camino a ítaca, p. 21).
Experiências radicais

As histórias migratórias aparecem, simultaneamente, como
experiências reais e ficcionais, pois estão escritas em gêneros da
realidade ou sua imitação (documentários, diários, autobiogra
fias, testemunhos), misturando personagens reais e ficcionais. A
língua (e a subjetividade migrante: são o mesmo) se torna íntima
e pública, para mostrar que atualmente já não existem regiões
puramente interiores.

146
147

O centro dos relatos é a perda da nação como território,

além da mudança no estatuto da língua edos sujeitos. As ficções
permitem ver (a linguagem tende à imaginarização nos textos

dos últimos anos) o que ocorre quando a língua perde o solo e
é necessário buscar outro território para ela.

e, às vezes, no delírio. Isso não ocorre apenas com as migra
ções sul-americanas, pois na Paris de El síndrome de Ulises as
profissionais universitárias da Europa e do Leste são prostitu

tas. Em El camino a ítaca, o uruguaio que não fala nenhuma

tempo, separam o que estava unido, que é o sentimento de

palavra de sueco tem que cozinhar e cuidar das filhas da sueca
Ingrid, enquanto ela trabalha. Em Paraíso travei, vira ajudante
de limpeza ou cozinha em Nova York; em El síndrome de Uli
ses, o universitário que foi a Paris fazer sua tese lava pratos, no
segundo subsolo de um restaurante. Eles podem descer ainda
mais, aos esgotos e ao fundo do poço da sociedade estrangeira
(El pozo, de Juan Carlos Onetti, aparece evocado e citado em El
camino a ítaca e em El síndrome de Ulises), fundindo-se com a
literatura do subsolo do presente, o naturalismo das secreções

naçaoterritóriolíngua. Narram a perda da línguaterritório de

e das emoções cruas.

O trabalho de relato da migração (a passagem da nação à
língua) constitui uma experiência afetiva e lingüística radical,
limite, um trabalho de reuniões, fusões eseparações de palavras
(algumas sacralizadas) eidéias recebidas. Como quase todos os
textos dosanos 2000,os romances trabalham na desdiferencia-

ção do que antes se opunha nitidamente; procuram apagar o
mundo bipolar e seus binarismos conceituais (realidade/ficção,

privado-íntimo/público). Dissolvem os contrários e, ao mesmo'
nascimento em alguns sujeitos que partem.5 Desfazem essa fusão,
separam ediferenciam seus elementos. Aminha-língua está aqui
comigo, dentro, ao passo que a nação-território ficou lá.

Essa é a queda quando a língua perde o território. É como
se a merda se tornasse a substância orgânica do imigrante ilegal
(é seu inferno; o boliviano é chamado de "negro de merda" na

Buenos Aires de Bolívia). Em El camino a ítaca, quando chega

Perder o solo da língua e cair para o subsolo

Na migração, a língua se desterritorializa. Omigrante perde
o solo da língua, cai para o subsolo e o subsolo não tem limites.

"Sempre se pode cair mais, sempre há um fundo a mais",
afirma o uruguaio naSuécia e em Barcelona (El camino a ítaca
p. 233).

(...) no princípio somente aulas de espanhol, mas uma semana

depois já estava nos anúncios de babá ou baby-sitter depois nos de
enfermos eanciãos, ou loucos, eno final, do mais ínfimo (El síndrome
de Ulises, p. 20).

a Barcelona vindo da Suécia, o uruguaio limpa um apartamento
onde um homem junta fezes em sacolas e diz que "a merda não
acaba nunca" (p. 182). Em El síndrome de Ulises, os africanos
ou argelinos caminham pelos esgotos de Paris (uma escuridão
hedionda cheia de ratos e cobras), procurando coisas que as pes

soas perdem nas privadas e pias, guardando em sacolas (p. 327).
Em Paraíso tropical, o colombiano perdido em Nova York, sem
entender uma única palavra em inglês, entra em pânico quando
acontece um confuso episódio em que morre um policial, corre
e cai, e diz: "Quando comecei a tirar a roupa, percebi que tinha
cagado na calça. Estava untado de merda da cintura pra baixo"
(p. 56).

^ Do ponto de vista territorial, as migrações sul-americanas
são, em quase todos os casos, um descenso a vários subsolos
sociais e degênero, entradas na precarização, na subalternidade

Cair para o subsolo significa também cair para o subsolo da
língua. O migrante, em seu caminho da nação para a língua, passa
para a agramaticalidade (não entende nada) e, ao mesmo tempo,

para a ilegalidade. É como se retornasse ao pré-individual, ao
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subsolo do humano, uma volta à infância. A experiência de se

Transformar-se em ninguém e representar o que perde

perder e cair (o horror de tocar o limite da língua e do corpo) é
a da afetividade à intempérie; em El camino a ítaca, o uruguaio

Por um brevíssimo momento, pareceu entender que nunca

dorme na praça de Barcelona.

tinha chegado tão perto de ser ninguém, da forma e com
a intensidade como a que sentia nesse preciso instante...
(Veneno, p. 176).

Ficar preso fora

Ninguém conhecia ninguém... todos tinham se convertido
em outro (Las otras vidas, "Exílio", p. 124).

Chango (Las otras vidas, "Exílio"): "O exílio nunca termina.

Nunca. Nem mesmo quando se regressa ao país. Sempre tenho

Na queda e no encerro da migração, no caminho da nação
para a língua (na desfusão do sentimento naçaoterritóriolíngua),
os sujeitos sofrem a experiência, às vezes trágica, de se converter
em ninguém ou em outro: no latino, hispânico, sudaca, bolita.
Eles passam, então, a representar no exterior, e em público, o
que perdem, a nação como "um": são "Colômbia", "Bolívia"
ou "Argentina". O emigrante latino-americano seria, assim,
paradoxalmente, um dos sujeitos nacionais da globalização. Já
que se encontra desnacionalizado e desterritorializado, pode ser
um representante do nacional latino-americano atual. Tapita, o
emigrante de Veneno, é morto num cárcere do Texas (quando
o ex-presidente Bush era governador), no mesmo dia em que se
comemora a Independência do Uruguai.

a sensação de estar presa fora" (p. 130).

A jovem uruguaia: "Sigo dentro da minha bolha espanhola,
semdecifraro que falam ao meu lado. Com o tempo aprenderei
a não escutá-los. Faz muito frio e o dia está - invariavelmente

-cinza" (Frankfurt, p. 11).

É como se o sujeitolíngua ficasse reduzido à interioridade,
porém no exterior, à intempérie, como a uruguaia em Frankfurt
ou seu paisano em Barcelona. A diferença lingüística fica en

cerrada fora e essaé uma das experiências limites da migração.
A imagem pode ser literal: o uruguaio Tapita (em Veneno, de
Hugo Fontana) é encerrado numa prisão do Texas, acusado de
incendiar um hotel de homossexuais, e depois, morto com uma
injeção letal. Em Laprofesora de espanol, na Andaluzia, o car

teiro argentino que sabia grego se suicida na prisão espanhola,
onde estavapreso por ter jogado no lixo as cartas que teria que
entregar. Existe ali outro imigrante que fica preso no elevador e
ela mesma, a primeira pessoa de La profesora, com apenas 15
dias dechegar naquele país, fica presa na sacada de sua própria

O território da língua

O migrante procura e deseja (às vezes encontra) outro terri
tório, outra pátria não nacional para a língua. O território da
língua é a pátria do emigrado.6

casa, porque "aqui na Espanha, as portas das sacadas não se

abrempor fora". Nessa situação, imagina uma voz que fala da
diferença entreargentinos e espanhóis: "é impossível umaporta

Não existe casa quando se deixa um país, se vive à intempérie, o
corte não cicatriza. Somente com Norma (uma licenciada em Letras

se abrir somente por dentro" (p. 36-38).
A queda e o encerro fora marcam para o sujeito o limite das
emoções, assim como o limite da língua. É o limiar de outra

que conheceu na Biblioteca de Madri) não me sentia ferida (Clara
Obligado, "El grito y ei silencio", Las otras vidas, p. 33).

representação.

Marlon, o colombiano que foi levado a Nova York atrás da
namorada, se perde e afunda na merda, até que a colombiana
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o desperta e vê o letreiro do restaurante "terra Colombiana",
acreditando que ali

a literatura do emigrado Joyce), é possível constituir o território
da língua como pátria subjetiva, assimcomo um dos territórios
latino-americanos do presente.

estavam sua pátria e seu lar, porque quase posso sentir o que ele
sentiu quando viu o letreiro e percebeu o cheiro inconfundível das

empanadas eescutou as vozes familiares, com otom eojeito deles, que
por um momento pensou que estavam ali, talvezseu pai, sua mãe, talvez

a própria Reina ouCarlitos ouJuancho Tirado (Paraíso travei, p.26).
Outro fragmento:

Fico tão excitado para entender as conversas e a possibilidade de
pedir empanadas em meu próprio idioma, que começo a tamborilar

no balcão ecantar baixinho uma música que muitos dos que vêm aqui
não conseguem entender, mas eu sim (Frankfurt, p. 84).

Aliteratura de migrações contaria a passagem doterritório da
nação aoterritório dalíngua, um dos acontecimentos centrais dos
anos2000 que aparece atualmente nesses relatos e emtoda parte
na imaginação pública, no mercado, nas políticas e ideologias
lingüísticas. Fenômeno que se pôde constatar publicamente na

Argentina, em 2003, no suplemento literário do jornal Clarín,
que de Cultura y Nación passou a se chamar N.7
2. Da língua ao império

Asnarrativas dos emigrados latino-americanos nos levamdo
território da nação ao da língua, e da língua nos levaao império,
queé o territórioúltimo detoda especulação. No império termina
"Aqui América latina".

Chegamos finalmente ao território da língua, um espaço de
palavras onde o emigrado encontra pátriaesalvação. Nosrelatos
latino-americanos de migração, é possível perceber que a língua

O território da língua é central (algo assim como a metade,
a outra seria a sight machiné) na fábrica de realidade e (como

sem solo toma terra (literalmente aterriza) e encontra comuni

a ilha urbana e a nação profanada) um dos instrumentos con

privado, em La profesora, ou as cartas de Tapita, em Veneno),

ceituais para pensar os anos 2000 na América latina. Contém
a literatura, porém a transborda. Está feito de palavras (ditas,
ouvidas, vistas, lidas, lembradas) e de tudo que circulaem nosso
idioma: rádios, jornais, revistas, telefones, celulares, internet,
call centers,blogs,chats, livros, traduções, manuais, gramáticas,

ou como a rádio ("latina" deTapitana prisão), ou pelo telefone

dicionários, enciclopédias...

(a ligação do boliviano a Bolívia, oua de Mónica a Montevidéu,
em Frankfurt). Pode estar nainternet e nos chats emensagens de

sem opressor, umtípico território dopresente: real, virtual, abs

texto. A pátria da língua também está na comida e seus cheiros

trato concreto, natural (a linguagem como faculdade humana

(em Franco, em Gamboa e emVidal, na fábrica de pão, ondese

pré-individual), econômico (há uma"indústria da língua"), po
lítico (há "políticas da língua") e afetivo ao mesmo tempo ("a
pátria do emigrante"). Além de transnacional eimperial. Percorre
todas asdivisões, superpondo-as, porque noterritório dalíngua
as políticas são economias e afetos, enquanto as economias são

dade, ou comunicatividade, em objetos e ações específicas, em
coisas e objetos feitos de língua. Como as cartas, que podem
ocupar um dos centros do relato (o carteiro criminoso do correio

encontram o chinêse as empanadas).Na literatura, nas vozes da

literatura nacional (a pátria está em Elpozo, de Onetti, ou na
aventura do Alaska, em Elcamino de ítaca). Nas aulas de espa
nhol. Nesses locus de língua própria, sem osquais não pode existir
relato de migração (nas operações com palavras, que sintetizam
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O território da língua aparece como um campo de opressão

políticas dos afetos. Aqui é possível especular em fusão (todas
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as esferas se superpõem), em sincro (todo o passado está no pre
sente) e em ambivalência (se pode usar uma ou outra direção).
Pois esse território conceituai, como quase todas as noções que se
usamneste livro, é ambivalente: pátria dos migrantes e mercado
capitalista global com formato imperial.
Especular em fusão

Especular a partir daqui, no território da língua, é usar uma
teoria naturalista da linguagem (uma teoria do subsolo e do solo

do humano, do que une a todos nós), que é uma teoria do não
expropriáveL Especular com outra biopolítica, com o que nos

iguala aos seres humanos, jáque somos todos falantes e, portanto,
habitantes e sujeitos do território da língua (somos um total de
400 milhões de falantes do castelhano, com uns 100 milhões a

mais que o falam como segunda língua). O primeiro postulado,
então, é que no território da língua não existem donos, porque
a linguagem (como faculdade e idioma) é um recurso natural,
umanexo e complemento doscorpos,como a terra, a água (ouo

fragmento específico, o campo do idioma castelhano, uma das
formas que o capitalismo assume na globalização.10
Para chegar ao império a partir da língua, é necessário
imaginar inicialmente a passagem de recurso natural a recurso

econômico, sendo que isso ocorre na América latina desde os
anos de 1990. José dei Valle, cujos trabalhos são imprescindí
veis nesse ponto, sustenta que por volta de 1990, os empresá
rios espanhóis falam do "potencial econômico do espanhol"
e revelam a dimensão econômica da língua, com nomes ou

expressões como "Econometria da língua espanhola", "o mer
cado das línguas". Grupos e associações, como a "Associação
para o progresso do espanhol como recurso econômico", e sua
sucessora, Eduespana, promovem o espanhol como língua de
encontro, língua global e recurso econômico, responsável por
15% do PIB da Espanha.11 Del Valle ressalta a mentalidade
empresarial do capitalismo neoliberal na língua, e ao mesmo
tempo, "a velha união colonial". Isso é crucial a partir daqui,

para imaginar o território da língua como território imperial.

petróleo) ou o ar. Alinguagem é uma faculdade que ocupa algo
parecido ao subsolo biológico do humano; é pré-individual e o
meio para a individuação.8

O governo no território da língua

O território da língua está organizado hierarquicamente

Porém, os recursos naturais de todos e de ninguém da Amé
rica latina (nossos complementos como os rios, as montanhas e
a própria língua) se transformam em recursos econômicos, são

como um império mais ou menos clássico, com um centro real,
a RealAcademia Espanhola (a autoridade lingüística que legisla

objetos de apropriação e exploração por parte do capitalismo
global, como sustenta o coletivo Wu Ming.9 Alíngua não éape

uma quantidade de"correspondentes". América latina é o lugar
das correspondências. A estrutura do império no território da
língua: em cima, um, a autoridade (e uma nação), e embaixo,

nas um recurso natural, mas o meio de produção dos meios de

sobre a língua e a unifica: o poder legislador do território), e

comunicação, e ascoisas feitas delíngua (a pátria do emigrado)
fazem parte de uma indústria global e um mercado, sendo um

muitos (uma região).

dos núcleos da produção simbólica atual.

colocadas em sincro, com as temporalidades justapostas e com

No território da língua, a partir da biologia e da própria
natureza é possível ver, com nitidez, a série capitalismo global,
produção simbólica e políticas imperiais; é possível ver em um
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As políticas imperiais da língua setornam nítidas quando são

o passado no presente. Na verdade, são as mesmas políticas do
clássico império espanhol, séculos 16 ao 19, com as mesmas pa

lavras de unidade e os laços que nos unem. A política territorial
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contém todas as políticas da história, assim como o presente

Também nos leva à fábrica de realidade, porque a línguaé a ma

contém todas as temporalidades.

Del Valle, em "A língua, pátria comum" (La lenguas èpatria
comúnf Ideas e ideologias dei espanol, Madrid, Frankfurt,

téria da produção simbólica, a matéria dos meios de comunicação
e doespetáculo, a matéria dos afetos e a matéria dapolítica. Na
fábrica de realidade e no império cessam, de momento, a busca

Vervuert-Iberoamericana, 2007, p. 31-56): em 1991 é criado o
Instituto Cervantes, para promover oespanhol internacionalmen

de noções ou instrumentos conceituais para ver algo do novo

te; aReal Academia se moderniza eimpulsiona aAssociação das
Academias da Língua Espanhola, para salvaguardar aunidade do

temporais e territoriais da imaginação pública. É possível que

idioma; adota como lema "Unidade na diversidade" (em 2007, o
IV Congresso Internacional da Língua Espanhola, em Cartagena
de índias, adotou esta expressão como lema). Objetivos prioritá

mundo em que vivemos. Cessa a especulação sobre os regimes

aqui, no território da língua, se consiga ver o mundo de outra
maneira.

rios são a unidade doidioma ea promoção internacional. Tanto

aRAE como oCervantes caracterizam oespanhol como "língua
de encontro, instrumento de comunicação epátria comum".12
Aunidade é a primeira regra de uma política da língua e

também aprimeira do império. Thomas Richards afirma que o
problema central do império britânico foi a unificação, a arti
culação do todo, em uma unidade, momento em que o Oxford
Dictionnary, o British Museum e o Atlas aparecem como insti

tuições imperiais.13 Se a unidade éaprimeira regra da política da

língua eaprimeira do império, adiversidade éaprimeira regra
do mercado.14 Nas palavras e sites que propagam a "unidade
na diversidade", assim como a "pátria comum", épossível ver

o problema histórico temporal que chamamos em sincro. A

RAE fala da língua com a mesma linguagem do velho império
espanhol15 e apregoa a mesma política da emoção e da língua,
como uma pátria que já não é a nacional.

As políticas da língua são atualmente políticas econômicas

da globalização, políticas imperiais e também políticas dos sen
timentos (do apego). Podem ser usadas em um ou outro sentido,
porque o território da língua é a pátria dos migrantes e a do

império. Écomo se aqui pudesse ver o mundo ao revés.16
Oterritório da língua não só nos leva ao império, aofinal de
toda especulação territorial eao final de "Aqui América latina".
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NOTAS

A cidade: na ilha urbana

1 Desdiferenciação e superposição: dois regimes centrais de significação daima
ginação pública do presente. Scott Lash (Sociology ofPostmodernism, London,
New York, Routledge, 1990) parte desse conceito estruturalista-funcionalista
da modernização como diferenciação e considera quea desdiferenciação é uma
dascaracterísticas centrais do pós-modernismo. O conceito dedesdiferenciação
é semelhante ao de "implosão" de Baudrillard.

2 OscarMalca, Alfinal de Ia calle, Lima, Libros de Desvio, 2000, p. 9.

3 Mike Davis ("Planet of Slums. Urban Involution andtheInformal Proletariat",

New Left Review, v. 26, mar.-abr. 2004; háuma versão em castelhano na web:
"Planeta de ciudades-miseria. Involución urbana y proletariado informal")

mostra as desastrosas conseqüências do capitalismo neoliberal e dos planos

de ajustes no Terceiro Mundo, o que produz uma transformação estrutural: a
hibridização rural/urbana, o deslocamento em massa docampo para a cidade e
o aumentobrutaldas vilasmiseráveis {slums). Mostra a urbanização da pobreza
e o modo como a cidade engole o campo e se transforma.
Asvilasmiseráveis do TerceiroMundo sesituamno limitedas explosões espaciais

urbanas, afirma M. Davis. São definidas como assentamentos informais, sem
serviços públicos como água ou eletricidade, usam água contaminada ouestão
em terrenos perigosos, como encostas de montanhas, sendo superpovoadas e

com permanência incerta. Temos ante nós um futuro em que se desenha um
brutalcrescimento dessas comunidades, queem2020serãoentre40 e 50% do

total dapopulação das cidades. Mike Davis diz que a urbanização do Terceiro
Mundo parece retroceder à época de Dickens, mas que agora se trata de uma
urbanização sem industrialização, como Dublin erana época vitoriana.
Afirma o estudioso: a cidade atualjánãoé mais a deMarxou a daindustrialização;
a classe trabalhadora secularizada da épocadeMarx cedeu o cenário a Maomé

eaoEspírito Santo. Hoje em dia, oIslã populista eo pentecostalismo (primeira
religião mundial que cresce nas vilas, é uma religião do exílio) ocupam um
espaço social análogo ao socialismo eao anarquismo, no princípio do séeulo 20.
As teorias foquistas dos anos de 1970 brotavam docampo (insurreição rural,
Che Guevara na Bolívia), porque a pobreza docampo era maior do que a das

cidades. Isso muda em 1980. Nas vilas,a tendência é a reprodução da pobreza
(não sairãodali),mas seushabitantes não são lumpens, nem exército de reserva;

onde se estabelece os fios da resistência. Além disso, a metrópole se tornou o

são, em geral, mão de obra clandestina ou ilegal.
Será esse novo proletário informal um novo agente histórico, pergunta Mike
Davis. Há um retrocesso à turba humana pré-industrial, periodicamente ex

Afirma Negri: nacidade, acomposição das classes revela uma mudança radical,
mas essa realidade nova e original ainda permanece bastante desconhecida. A

plosiva durante as crises de consumo, mas fácil de governar pelo clientelismo,
o espetáculo populista e a "unidade étnica". O setor informal é politicamente
promíscuo, afirma Davis, pode estar tanto com Chávez como com Fujimori.
Ver, também de Mike Davis, Ecology ofFear. Los Angelesand Imagination of
Disaster, New York, Metropolitan Books, 1998; e Planet of Slums, London;
New York, Verso, 2006.

Frederic Jameson {The Seed of Times, New York, Columbia University Press,
1994) afirma que o espaço, ao parecer, já não exige uma dimensão temporal.
"Atualmente, o urbano se transforma no social em geral, sendo que os dois
constituem e se perdem em uma globalidade que já não é seu contrário, mas algo
parecido a seu limite exterior, seu prolongamento em um novo tipo de infinito"
(p. 29).Jameson concluique a homogeneidadesetransforma em heterogeneidade,
de um modo semelhante a que a mudança absoluta é detenção.
Saskia Sassen (Spatialities and Temporalities of the Global: Elements of a
Theorization, em Globalization, editado por Arjun Appadurai, Durham,
London, Duke University Press, 2001, p. 260-278) afirma que um dos
efeitos da globalização econômica é a produção de novas espacialidades e
temporalidades, que pertencem tanto ao nacional como ao global. É nas
cidades que a globalização econômica encarna nacionalmente, diz Sassen. Em
Territory-Authority-Rigths. From Medieval to Global Assemblages (Princeton,

Oxford, Princeton University Press, 2006), ela sustenta que a cidade global é
um complexo território marcado por múltiplas redes e ordens, nas quais as
redes financeiro-eletrônicascriam um novo tipo de fronteiras interiores. Afirma
ainda que nas cidades atuais existem espaços desnacionalizados, pois a relação
entre território e autoridade estatal permite a existência, dentro do território

nacional, de espacialidades desnacionalizadas (p. 418).
Howard Rheinglod (Multitudes inteligentes. La próxima revolución social, trad.
Marta Pinto Moreno, Barcelona, Gedisa, 2004 [ediçãoinglesa de 2002]) entende
a cidade como uma rede de conexões. As mensagens de texto e de celulares (e
tudo mais que estiver relacionado com chips e conexões) são centrais na consti
tuição dessas "colmeias" e redes, anunciando grandes mudanças no modo de
utilização dos espaços urbanos. Elas questionam as idéias tradicionais sobre a
natureza do espaço e produzem uma alteração do espaço público, assim como
de outros aspectos da geografia social (p. 232). As cidades futuras deverão ser
sistemas de informação muito mais complexos.
ParaToni Negri (La metrópoli y Ia multitud, em <http://caosmosis.acracia.net>),
a cidade é a multidão territorializada, o local do trabalho imaterial e das lutas.

A cidadeé a multidão (o sujeitocoletivo que sofre e serebela perantea explora
ção), lugar antes ocupado pela fábrica e pela classe trabalhadora. A metrópole é
o lugaronde se deu a grande mutação da força-trabalho e, consequentemente,

motor da produção de subjetividade.

metrópole contemporânea é uma realidade totalmente nova entre as figuras da
coabitação dos homens na história, tratando-se de um fenômeno irreversível.
Sobre explosão urbana, vilas miseráveis eencraves nos jornais do próprio dia: na
Argentina, La Nación, sábado, 17jun. 2006 ("Desalentador relatório da ONU:
apobreza urbana assola quase todas as regiões do mundo", p. 2); na Espanha,
El País, sábado, 17 jun. 2006 ("A explosãourbana", p. 23).

4 Héctor Abad Faciolince, Angosta, Buenos Aires,Seix Barrai, 2004, p. 195.

s Paul Virilio (Ville panique. Ailleurs commence ici, Paris, Galilée, 2004) afirma
que existe uma sincronização emocional das multidões, em que o terror deve
ser sentido instantaneamente por todos, ao mesmo tempo, aqui e agora, numa

escala de totalitarismo global (p. 59). Nova York, Jerusalém, Hong Kong ou

Pequim são cidades pânico, que afirmam que a maior catástrofe do século 20
foi a cidade, a metrópole contemporânea dos desastres do progresso (p. 94).

Virilio sustenta que depois da desagregação dos grandes conjuntos geopolíticos
chegou otempo dodeclínio do Estado-Nação eoinício de um recuo tático sobre
as metrópoles, que levou à ressurreição do estado-cidade (ou cidade-estado),
com suas regiões vedadas econdomínios privados (p. 97). Àhiperconcentração
megalopolitana se junta não somente o hiperterrorismo de massas, mas também
uma delinqüência pânica, que reduz a espécie humana à dança da morte das
origens, uma vez que a cidade setransforma nacidadela de todos os terrores,
domésticos e estratégicos (p. 99).

Jean Franco {The Decline and Fali of the Lettered City. Latin America in the
ColdWar. Cambridge, London, Harvard Universty Press, 2002, p. 22 et seq.)
faz referência ao medo como uma realidade cotidiana nas cidades, à cultura

dos sicarios, à Virgen delos sicarios de Fernando Vallejo (em que afirma que a
"identidade nacional" é uma piada), a Cidade de Deus, de Paulo Lins, e a Bor

racho no vale, de Emilio Pérez Cruz. Ele também analisa as crônicas de Pedro
Lemebel. Reitera que as cidades-megalópoles não podem ser imaginadas como
totalidade, comunidade, identidade e subjetividade; precisam ser pensadas a
partir de fragmentos e ruínas.

6 Antônio José Ponte, Contrabando desombras, Barcelona, Mondadori, 2002,
p. 41.

7 Mas os textos latino-americanos não tratam apenas decidades latino-americanas.

Berlim, Amsterdam e muitas outras cidades aparecem, além de Havana, em La
canción de las ciudades, de Matilde Sánchez (Buenos Aires, Seix Barrai, 1999);
Nova York, emNingún lugar sagrado, de Rodrigo Rey Rosa (México, Planeta,
1999), ou em Paraíso Travei, de Jorge Franco (Bogotá, Planeta Colombiana,
2001); Barcelona, em El camino a ítaca, de Carlos Liscano (Montevidéu, Cal

y Canto, 1997). O fenômeno aparece claramente na coleção de cidades "Ano
0", lançada pela editora Mondadori em 2000: Octubre en Pektn, de Santiago
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Gamboa, 2001; Treinta dias en Moscú, de José Manuel Prieto, 2002; Oriente
empieza en El Cairo, de Héctor Abad Faciolince, 2001; El tren a Travancore
(Cartas índias), de Rodrigo Rey Rosa, 2002.

Estoupensandosimultaneamente em um conjunto de romances; estessão alguns

A Lima de Oscar Malca {Al final de Ia calle, p. 10): "Para a maioria dos que
aqui nascemos e aqui vamos viver até o dia em que vamos morrer, mordidos
por um rato, cortados por um assaltante ou infectados por um vírus que venha
pela torneira, o único remédio é adaptar-se ao meio."

dos textos que menciono e/ou ao qual remeto:

O animal é um elemento crucial na ilha da cidade darwiniana na América latina:

Héctor Abad Faciolince, Angosta, Buenos Aires, Seix Barrai, 2004.

os cachorros de Perroshéroes, o cachorro de Okupas, os cachorros que lutam

César Aira, La villa, Buenos Aires, Emecé, 2001.

e se matam em Derretimiento, os peixes em Salón de belleza (os animais em

Mario Bellatín, Salón de belleza, Lima,Jaime Campodónico Editor, 1994.

quase todos os contos de Bellatín), a raia em La última playa, as vacas em Los

Mario Bellatín, Perros héroes. Tratado sobre ei futuro de América latina visto a

rubios y La Rabia e La ciénaga.

través de un hombre inmóvel y sustreinta PastorBelga Malinois, Buenos Aires,

Tudo é humano-animal e fora da história (um puro presente) em El rey de La

Interzona, 2003. [Argentina]

Atilio Caballero, La última playa, LaHabana,Ediciones Unión, 1999. [Cuba]

Habana, de Pedro Juan Gutiérrez, que no finalmorre devorado pelos ratos, sem
deixar rastros históricos: "No final morreu. Seu corpo estava apodrecendo por

Horacio Castellanos Moya, El asco. Thomas Bernhard en San Salvador. El
Salvador, Editorial Arco íris, 1997.

causa das lacerações produzidas pelos ratos. O cadáver se decompôsem poucas
horas.Depois chegaram os urubuse o devoraram poucoa pouco.O festim durou

Washington Cucurto, Cosa de negros, Buenos Aires, Interzona,2003.

quatro dias. Foi devorado lentamente. Quanto mais podre, mais apreciavam
aquela carniça. E ninguém jamaissoube de nada" (p. 218).

Diamela Eltit, Manode obra, Santiago de Chile, Planeta, 2002.
Jorge Franco, Paraíso Travei, Bogotá, Planeta Colombiana, 2001.

PedroJuan Gutiérrez, El reyde LaHabana, Barcelona, Anagrama, 1999.
Carlos Liscano, Elcamino a ítaca, Montevidéu, Cal y Canto, 1997.
Oscar Malca, Al final de Ia calle, 4. ed., Lima, Libros de Desvio, 2000.
Daniel Mella, Derretimiento, Montevidéu, Ediciones Trilce, 1998.
AntônioJosé Ponte, Contrabando de sombras, Barcelona,Mondadori, 2002.
Fernanda Trías, La azotea, Montevidéu, Ediciones Trilce, 2001.
Fernando Vallejo, Virgen de los sicarios, Bogotá, Alfaguara, 1994.

Também pensoemalguns programasde televisão e filmes argentinos dos últimos
anos.Na televisão argentina apareceessetipo de territorializaçãoe de ilha urbana
em Okupas (2000), Sol negro (2003), Dis-putas (2003), Resistiré (2002); em
2004, em Los Roldán, em El deseo e em Padre Coraje. No cinema argentino,
especialmente em La ciénaga, La nina santa e Los rubios. Para uma análise

de alguns desses filmes e programas de televisão, ver o artigo de Ana Amado,
"Imágenes dei paísdei pueblo", em Pensamiento de los Confines, 12 jun. 2003.
8 Posição: a ilha postula um dentro-fora crucial que estou tentando entender. Na

JArgentina, seria a posição dos piqueteiros, que estão fora do trabalho (e, nesse
jsentido, da sociedade), e inteiramente dentro da cidade (que é o social), porque
'^a ocupam e a manejam como própria.
Procedimento: no filme Ossonhadores, de Bertolucci, no apartamentoem Paris,
queé "a ilha", ocorre o triângulo que mistura a família (osirmãos incestuosos)
com a nação (França com Estados Unidos), enquanto fora acontece o Maio de 68.

Em Elpassado, deAlan Pauis, acontecem somente histórias de amor,enquanto
"fora" transcorre a história argentina dos últimos 30 anos.

9 Pedro JuanGutiérrez, Elrey deLa Habana, Barcelona, Anagrama, 1999,p. 9.
10 La villa, de CésarAira: "Poderiase dizerum crescimento natural, como se neste
nívelsocial, o mais baixo, a tecnologia fosse reabsorvida na natureza."
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Paolo Virno (Scienze socialie "natura Umana". Facoltá di linguaggio,invariante

biológico, rapporti di produzione, Cosenza, Rubbetino Editore, 2002) afirma
quena época taylorista/fordista as faculdades físicas prevaleciam. Hojeemdia,
no atual processo produtivo, os traçosbiológicos invariantes do animalhumano
assumiram uma relevância histórica inédita. O modo de produção atual põe fim
à divisão entre "homem biológico" e "homem cultural" (p. 57). Virno encontra

"uma impressionante simetria entre biologia e religião: as duas se esforçam
para fazer valer a importância do que nãosofre mutações histórico-culturais".
Na Gramática de Ia multitud. Para un anâlisis de las formas de vida contempo

rânea (Buenos Aires, Colihue, 2003), Virno se refere à relação entre biologia e

política. Analisando a discussão Foucault-Chomsky, afirma que a tentativa de
dissolver a biologia (a "naturezahumana", os corpos) na história social e polí
tica tem,comocontrapartida, a recuperação e agudização de pulsões religiosas

(p. 195-196). O "desde sempre" invariante, ao ser distanciado materialismo
histórico, é assumido pela teologia. E complementa: "A mente do indivíduo,
em sua originária constituição biológica, é sempre algomais do que individual;
é trans-individual. Melhor ainda: é pública" (p. 199).

ÍGiotgLO Agamben {Uaperto. L'uomo e 1'animale, Torino, Bollati Boringhieri,
! 2002,p. 19-20) relaciona a crescente preocupação com a vida naturale animal
' do homem com o biopoder de Foucault, mais do que com a naturalização da
sociedade. Agamben analisa o conceito de "vida" emnossa culturae afirma que

a política ocidental é biopolítica, que a articulação entre o humano e o animal
, passa nointerior dohomem. Oconflito político decisivo que governa todo outro
[conflitoé, segundoele, o da animalidadee da humanidade do homem.

Agamben parte dos principais elementos da leitura hegeliana de Alexandre
ÍCojève {Introducción a Ia lectura deHegel), que colocavam o problema dofim
da história e da figura que o homeme a natureza assumiriam no mundo pós-histórico, quando se realizasse o processo do trabalho e da negação, através
do qual o animal da espécie Homo Sapiens teria se tornado humano. Afirma
Agamben que, em 1968, na segunda edição da obra, Kojève volta, em uma
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W.G.Sebald (Pútrida pátria. Ensayos sobre literatura, trad. Miguel Sáenz, Bar
celona, Anagrama, 2005), em um ensaio sobre Thomas Bernhard (p. 72-85), faz
referência às manifestações blasfemas dospersonagens edopróprio Bernhard, que
não correspondem ao modelo da crítica comprometida e nem a nenhuma idéia

nota, ao problema do futuro animal do homem. Kojève viajou à Rússia e aos

Estados Unidos, entre1948e 1958. Ele concluiu queo American way oflifeera
o gênero de vida próprio do período pós-histórico, que "a presença atual dos
Estados Unidos no mundo prefigura o futuro 'eternopresente' da humanidade".
O retornodo homem à animalidade já não aparecia comopossibilidade futura,

de distanciamento crítico. "Por isso, a denúncia universal, tão característica em

Bernhard, detodo fenômeno político esocial, parece, em princípio, simplesmente
um escândalo, perante o que conservadores e progressistas decididos reagem
do mesmo modo com irritação." Na "Introdução" à segunda parte do livro,
intitulada "Podre pátria"(Unheimliche Heimat), afirma que seocupar dapátria,

mas como certeza presente.

" Atílio Caballero, La última playa, LaHabana, Ediciones Unión, 1999, p. 83.
12 Afirma Ignacio Lewkowicks {Pensar sin estado. La subjetividad en Ia era de Ia
fluidez, Buenos Aires, Paidós, 2004, p. 208): "Mas, então, civilização é outra
coisa, deixa de ser o oposto político de barbárie. As diferentes figuras dadas de
humanidade - valedizer, da espécie e sua civilização —sucumbem na mutação.

apesar de todas as catástrofes históricas, éuma das características constantes da
literatura austríaca. O conceito de pátria é relativamente novo, surgiu quando

a nação deixou de ser um lugar próprio demorar e muitos se viram obrigados
a emigrar (p. 109-110). Faz referência a Stifter e também a Karl Kraus, em que

(...) Com uma proibição que não desloca e um trabalho que não abunda, nossa
civilização procura se definir por sua extraordinária atividade configurante, no
limite oceânico da dispersão - que é nossa barbárie, nosso estado de natureza,
nossa guerra todos contra todos, nossa ausência de contrato: a figura atual do

"o rosto austríaco" apareceu como uma alegoria do horror (p. 112).
Matilde Sánchez ("Jelinek contraIapátria",emOtra parte [Buenos Aires], n.5,
outonode 2005) afirma que o Prêmio Nobelpara Elfriede Jelinek "premia uma

13 Mario Bellatín, Perros héroes. Tratado sobre ei futuro de América Latina visto a

obra inseparável de uma *atitude', e uma literatura pestífera com o 'nacional',
quando isto éentendido como austrofascismo. Desde os anos de 1930 até ofinal
da Segunda Guerra, a Áustria pensou suapátria como integrante da paisagem

través de un hombre inmóvel y sus treinta Pastor BelgaMalinois, BuenosAires,

alemã. O trânsito da pátriacomo paisagem à pátria como nação, problema que

Interzona, 2003, p. 7.

ocupou asliteraturas alemãs desde o século 19,encontraria dois duros críticos

social."

nos austríacos Robert Musil e Thomas Bernhard, paradigma daquilo que a

14 Horacio Castellanos Moya, El asco. Thomas Bernhard en San Salvador, El

academia austríaca enquadracomo romance antipátria (Anti-heimantroman).

Salvador, Editorial Arco íris, 1997, p. 12-13.

2 Essa expressão dos anos de1990 estava narealidade enaliteratura. Shila Vilker
a reproduz emLe digo me dice (Buenos Aires, Paradiso Ediciones, 2004, p.26):
"ai, que vontade de comer uma colherada de doce de leite, [oquê, gordinha?
[ooutro grande invento argentino, [percebe que não podemos ir embora desse
país de merda?, evocê, quando entrou esse costeleta queria dar no pé! [Lembra

15 Santiago López Petit (El infinito y Ia nada. El querer vivir como desafio, Bar
celona, Ediciones Bellaterra, 2003) afirma que, hoje em dia, é necessário um
pensamento estratégico, que não se deve pensar apenas em termos de resistência,
nem a partir da forma sujeito ou da perspectiva do efeito a ser buscado. Pelo

contrário: é preciso adaptar-se ao inimigo para conduzi-lo onde gostaria de ir;
orientar a processualidade, cujo fundo é a ambivalência, produzindo indire
tamente o efeito e condicionando a situação. O pensamento estratégico usa a
ambivalência a seu favor e vence sem enfrentar (p. 247-248).
Em Cosa denegros, de WashingtonCucurto, como em muitos textos do presente,
há um problema de interpretação derivado da ambivalênciado regimede sentido.

como tiramos os passaportes?"

3 Giorgio Agamben (Mezzi senza fine. Note sulla política, Torino, Bollati Bo
ringhieri, 1996) afirma que deveríamos abandonar os conceitos fundamentais,
através dos quais havíamos representado o sujeito da política, ou seja, o povo

soberano, o trabalhador, o homem eocidadão com seus direitos, reconstruindo

Por acaso são os imigrantes paraguaios ou dominicanos em Buenos Aires uma

nossa filosofia política a partir de uma figura únicapara pensaro povoemnosso

espécie de alegres gorilas que só pensam na bailanta e no sexo, ou são vistos
assim de um exterior racista, de onde provém a voz narrativa que é interna e
externa ao mesmo tempo? A ambivalência recobre tudo (o que também ocorre

tempo: orefugiado (p. 21). Aprimeira aparição do refugiado como fenômeno de
massas, diz Agamben, ocorre nofinal daPrimeira Guerra, quando a queda dos
impérios russo, austro-húngaro eotomano transforma aEuropa centro oriental.
Durante e depois dessa guerra, muitos Estados europeus introduziram leis que
permitiam adesnaturalização eadesnacionalização dos próprios cidadãos. Essas
leis significavam uma decisiva mudança navida do Estado-Nação moderno esua
definitiva emancipação das noções ingênuas de povo e cidadão (p. 22). Afirma
Agamben que Hannah Arendt intitulou o capítulo 5 de seu livro Imperialismo

em El reyda La Habana, entre outros textos), perturbando a leitura política.
A nação
Tons antinacionais na América latina

1 Matthias Konzett (The Rethoric ofNational Dissent in Thomas Bernhard,Peter •
Handke and ElfriedeJelinek, Rochester, NY, Camden House, 2000) analisa a
cultura austríaca e esses discursos da "dissensão nacional".

I

"O declínio do Estado-Nação e o fim dos direitos do homem", estabelecendo
um vínculo fundamental entre os dois conceitos. Conformea etimologia, natio

significa em sua origem simplesmente "nascimento". Estado-Nação significa,
165

164

/ então,para Agamben, o Estado que faz do nascimento(da vidahumana desnuda)
! o fundamento desuaprópria soberania (p.24). É coma nação que o nascimento,
a própria vidanatural, se transforma porprimeira vezno portador imediato da
soberania. A ficção implícita é que o nascimento se transforma imediatamente
em nação, de modo que não há separação entre os dois momentos.

Se o refugiado representa um elemento tão inquietante, afirma Agamben, é
porque rompe a identidade entre homem e cidadão, entre nascimento e nacio

nalidade, colocando em crise a ficção original da soberania. O refugiado, essa
figura aparentemente marginal, merece serconsiderada a figura centraldenossa
história política, uma vez que rompe a velha trindade estado-nação-território.
Diz Agamben: "O refugiado é um conceito limite, pois questiona de modo
radical o princípio doEstado-Nação e, conjuntamente, permite uma renovação
de nossas categorias" (p. 25).

Judith Butler (Judith Butler e Gayatri Chakravorty Spivak, éQuién le canta ai
estado-nación? Lenguaje, política, pertenencia, Buenos Aires, Paidós, 2009, p.
115)analisaa condição do refugiado no texto de Hannah Arendt,"La decadência

deIa nación-estado y ei fin de losderechos dei hombre" (em Los orígenes dei
totalitarismo, Madrid, Alianza Editorial, 2006) e criticaa "perspectiva schmittiana de Agamben sobre a soberania".

* Arjun Appadurai (Modernity atLarge. Cultural Dimensions ofGlobalization, Minneapolis, London, University ofMinnesota Press, 2000) sustenta queossentimentos
seriam elementos fundamentais na construção dos modernos Estados Nacionais.

Também afirma que somente uma teoria do afeto em relação ao político pode
explicar isso. As emoções não são materiais naturais, pré-culturais, constituindo
umsubstratouniversal e trans-social; o afeto se aprende (p. 146-147).
Martha C. Nussbaum (Poetic Justice. The Literary Imagination and Public

Life, Boston, Bracon Press, 1995) afirma que há uma relação específica entre a
literatura e as emoções. As emoções não são apenas respostas ao conteúdo de
muitas obras literárias; estão construídas e alojadas em sua própria estrutura.
Mas elas nãoestão apenas na literatura, pois têmumimportante papel naprática
pública (especialmente nos julgamentos e no sistema judicial), relacionando-se
com as crenças (p. 35-71).

5 Michael Taussig (Defacement. Public Secrecy and the Labor of the Negative,
Stanford,StanfordUniversity Press,1999) apresenta esselivrocomo um comen
tárioao queG.W.F.Hegel chamoude "o trabalho do negativo" (p.2-3).Afirma

que o dinheiro, um corpo, uma bandeira, um monumento público, podem ser
profanados, produzindo um plusde energia negativa, que surgedo interior da
própriacoisa. "Desde que a dessacralização mais espetacular, a morte de Deus,
foi anunciada pelo louco deNietzsche, esse estado negativo pode sermais sagrado
que o sagrado." A negaçãoseria um plussagrado, cuja força residiria no modo

derevelação que, como o desmascarar, eqüivale a umadescoberta transgressora
de algo "secretamente familiar" (p. 51). O sacrilégio e a profanação seriam a
forma negativa do sagrado, exercendo a curiosa propriedade de enaltecer, não
de destruir, o valor, diz Taussig (p. 55).
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Giorgio Agamben, em "Elo Defacementgio delia profanazione" (Profanazioni,
Roma, Edizioni Nottetempo, 2005, p. 83-116) usa "profanação" no sentido de
"tornar profano" algo que é sagrado, restituindo-o ao uso comum dos homens,
retirando-o da esfera religiosa e sacra. A religião subtrai lugares, coisas, animais
ou pessoas do uso comum e transfere para uma esfera separada; toda separação

conserva um núcleo religioso e não existe religião sem essa separação (p. 84). É
precisodiferenciar entre secularização e profanação, afirma Agamben.A secularização é uma forma que se limita a transportar de um lugar para outro, deixando
intacta a força (por exemplo, a secularização política dos conceitos teológicos).
A profanação implica, por outro lado, uma neutralização daquilo que profana;
uma vez profanado, o que estava separado perde sua aura e é restituído ao uso.
As duas são operações políticas. A primeira tem a ver com o exercício do poder,
enquanto a segunda desativa os dispositivos do poder e restitui ao uso comum
o que havia confiscado (p. 88). A criação de um novo uso só é possível para o
homem ao "desativar um uso velho, tornando-o inoperante" (p. 99).

Seria possível pensar que "nossas" profanações latino-americanas procuram
alguma coisa parecida com a restituição da nação ao uso comum (para usar a
expressão de Agamben)?

6 Nessa posição é possível ver claramente o legado de Diógenes e os diálogos dos
cínicos; o que exerce a dessacralização se dirige a outro, colocando-se por cima
desse outro, que escuta e às vezes responde em Vallejo e em Mainardi. O outro
como escuta total, sem voz, está em El asco.

7 Marilena Chaui (Brasil.Mito fundador e sociedade autoritária, São Paulo, Funda
ção Perseu Abramo, 2004) examina a construção autoritária da nação. Para isso,

introduz a noção de "semióforo", que é algo retirado do seu circuito de referência
e encarregado de simbolizar o invisível, temporal e espacial,celebrandoa unidade
dos que compartilham uma crença ou um passado comum. O poder político
precisaconstruir um semióforo fundamental, que seria o lugar e o guardião dos
semióforos públicos.Estesemióforomatriz é a nação, afirma Chaui. Por meioda
intelligentsia (ou de seus intelectuais orgânicos), da escola, bibliotecas, museus,
arquivos, do patrimônio histórico-geográfico e dos monumentos comemorativos,
o poder político faz da nação o sujeito produtor dos semióforos nacionais e, ao
mesmo tempo, o objeto do culto integrador da sociedade una e indivisa (p. 14).
Chaui diferencia o lugar da nação entre 1830-1980 e as representações a partir
do final de 1980 (p. 29). No primeiro momento, a nação e a nacionalidade são
um programa de ação e ocupam, à direita e esquerda, o espaço das lutas eco

nômicas, políticas e ideológicas. No segundo período, nação e nacionalidade se
separam das representações jáconsolidadas (quejá não sãoobjetos dedisputa),
tendo como encargo diferentes tarefas político-ideológicas, tais como legitimar
nossasociedade autoritária, oferecer mecanismos para tolerarváriasformas de

violência e servir de parâmetro para avalizar as autodenominadas políticas de
modernização do país("Brasil 500" foi umsemióforo historicamente produzido,
reatualizando o mito fundador) (p. 29).
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8 EmElasco, Vega chegado Canadá a El Salvador de sua infância por uns dias,
para acompanhar alguns assuntos referidos à morte de sua mãe, senta em um

bar e conversa com Moya, durante duas horas; em La virgen, é a voz do que
chega à Medellín desuainfância, vindo deoutrolugar, e seinstala por umtempo
limitado(todas as ficções são atualmenteprovisóriase o território é sempreaban
donado no final), se relaciona com os jovens sicarios que matam e são mortos;
se encontra com a política da morte. A voz que vem de fora em Contra o Brasil

é, cada vez, a de um viajante ilustre,famoso e autorizado: ClaudeLévi-Strauss,
Darwin, EvelynWaugh, Camus, Karl von den Steinem,Jacques Offenbach, Carl
Seidler, Rudyard Kipling e outros.
A posição do exílio (essedentro-fora dos sujeitos nacionais - heróis, fundadores,
escritores-intelectuais), que se vê tão nitidamente na literatura de Sarmiento,
assim como em textos de Bolívar e Marti, é produtora de nação-pátria. Frente
aos sujeitos nacionais do passado, os diaspóricos aparecem hoje como centrais.
O discurso antipatriótico tem em comum com os discursos e tons clássicos da

nação latino-americana o fato de que ambos provêm do exterior da nação, sendo
enunciados a partir de uma posição dentro-fora, liminar.

A emigração e o exílio político seriam, então, posições fundamentais a partir
das quais se constitui ou se destitui a nação. Em outras palavras, a posição
fora-dentro é necessária para a articulação dos discursos constituintes da nação
e também para suas reformulações, sendo que nos anos de 1990 a nação latino-americana é reformulada.

' A nação como signo lingüístico. Escutemos a voz dos cínicos dos anos de 1990:
"Vos [Você], Moya, como não tenés [tem] carro não sabes [sabe] do que estou
falando..." (El asco, p. 48).
" jEi, vos [você] sim é um velhaco! - me disse Alexis -" (La virgen de los sicarios,
p. 37).

Em La ramblaparalela (Madrid, Alfaguara, 2002, p. 50), também de Fernando
Vallejo: "E esse plural de segunda pessoa, 'haveis', 'entrais', 'sais', 'zoais'; Eu
ouvi bem? Um antioquense usando o vós? Alguém já viu maior fenômeno?
-A Espanha te contagiou, hein, sua besta? Dejá [Para] de arrear mulas e de falar
como um fresco louco e andate [vai] outra vez pra rua, que aqui não tenés [tem]
nada pra fazer." (Todas as palavras em itálico acima, com exceção dos títulos
de obras, permaneceram em espanhol, para que se possa perceber o jogo lingüís
tico em torno do uso do voseo, uma forma dialetal de expressão lingüística do
espanhol em algumas regiões do continente hispano-americano, que substitui o
"tu" de segunda pessoa por um "vos", também de segunda pessoa, e raramente
se manifesta na escrita.) (N. T.)

10 Há uma vasta produção catalã e vasca. Alguns textos dos últimos anos: Arcadi

Espada, Contra Catalunya: una crônica, Barcelona, Flor de Viento, 1997;
Eduardo Mendonza, Aventura dei tocador de sehoras, Barcelona, Seix Barrai,
2001; Javier Pérez Andújar, Catalanestodos: las 15 visitas de Franco a Cataluna,
Barcelona,Ediciones de Ia Tempestad, 2002; Bru de Sala,Julia deJodar e Miguel
de Paiol, Fot-Li,que som catalans!Barcelona, L'Esfera deis Llibres, 2005; Jon
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Juaristi, Elbucle melancólico: historias denacionalistas vascos, Madrid, Espasa
Calpe, 1997; e Linaje de Aitor: Ia invención de Ia tradicción vasca, Madrid,
Taurus, 1987.

11 MariaMoreno, em"Volver yanoesIoqueera" (Radar, suplemento dePágina/l2,
31 out. 2004), menciona um professor argentino, que disse que retornou porque

sentia falta dapalavra boludo, dita em alta velocidade para se converter em bolu,
e que quando a escutou pela primeira vez da boca de seusobrinho, começou a
chorar de tal forma que o coagiram a buscar um tratamento psiquiátrico.
E nossos escritores com suas palavras afeto:

Tinha razão, o problema todo da Colômbia era uma questão de semântica.

Vejamos: hijueputa [filhodaputa] aqui significa muito ou não significa nada.

"Que frio tão hijueputaX", por exemplo, quer dizer: "que frio tão intenso!" "É
uma pessoade uma inteligência hijueputa\n, quer dizer, muito inteligente. Mas,
hijueputa, assim, semmais nada, como falou essedesgraçado, ah, isso jáé outra
coisa. É o veneno que a serpente cospe em você (La virgen, p. 49).
Na Colômbia, de tantos que havia e por se desvalorizar tanto, hijueputa passou
a não valer nada. Insulto ontem, hoje significava apenas pessoa, tipo, fulano
de tal, um qualquer, você, seu pai, seu tio, eu, o Pai, o Filho, o EspíritoSanto,

alguém e ninguém, muito e pouco, tudo e nada (La rambla, p. 97).
Para El asco, a merda:

Nunca vi gentecom tanto excremento na boca comoneste país,Moya,não é à
toa que a palavra "merda" é a principal muleta lingüística. Eles não levam na
bocaoutra palavra que não seja "merda", seu vocabulário se limita a "merda"
e seus derivados: "bosta", "merdice", "cagada". Incrível, Moya, quandovocê
vê isso com certadistância, uma palavraque designa um troço de excremento,

umavulgar e asquerosa palavraquesignifica uma porção deexcremento humano
queé expelido de umaúnicavez, a maisreles palavra, sinônimo deexcremento,
é a queseencontra metidaemsuas bocas, especialmente meu irmão e seuamigo
negroide, Moya me contou (Elasco, p. 109, itálicodo autor).
11 O conceito freudiano de ambivalência está exposto no capítulo 2 de Totem e

tabu (1912). Designa aquilo quepossui dois sentidos contrários. Seu campo de
eleição é o dossentimentos, emoções, atitudes e, demaneira geral, o antagonismo
entre desejo de vidae de morte. A ambivalência, comas políticas dasemoções,
seria contradialética. Aqui, comono phármacon deDerrida, a ambivalência da
palavra (remédio ou veneno) é inseparável da ambivalência da própria coisa: a
comunidade nacional.

Os filólogos, afirma Agamben em "Elogio delia profanazione", não deixam
de ressaltar o significado duplo, contraditório, que o verbo profanare parece

ostentar em latim; de um lado, tornar profano, de outro, sacrificar. É uma
ambigüidade que parece inerente ao vocabulário do sacro como tal, segundo
Agamben; o adjetivo sacer, com um contrassentido que Freud jáhavia notado,
significa tanto "augusto, consagrado aos deuses", como "maldito, excluído da
comunidade". Aambigüidade é constitutiva da operação profanadora. Sagrado
e profano representam, na máquina dosacrifício, um sistema dedois pólos, no
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qual um significante flutuante transita de um âmbito a outro, sem deixar de se

Centre de Recherches Ibériques etIbéro-Américaines de 1'Université de Rouen

Não incluo textos de migrantes mexicanos aos Estados Unidos, sobre os quais
há uma extensa bibliografia. A experiência migrante é, aqui, a do sul, e os textos
são argentinos, colombianos e uruguaios:
Inéz Fernández Moreno, La profesora de espanol, Buenos Aires, Alfaguara, 2005.
Hugo Fontana, Veneno, Madrid, Lengua de Trapo, 2000.

sustenta que alíngua como código, como sistema de signos ediferenças^ exclui

Jorge Franco, Paraíso Travei, Bogotá, Seix Barrai, 2001.
Santiago Gamboa, El síndrome de Ulises,Bogotá, Seix Barrai, 2005.

referir ao mesmo objeto, conforme Agamben (p. 88-89).

Catherine Fuchs ("Ambigüité etambivalence: le discret et le continu", em

Ambigüité/Ambivalences. Acts du Colloque International organisé pàt le

[Maio de 1993], Publications de 1'Université de Rouen, n. 203, p. 9-23,1995)

todo funcionamento ambíguo, ou seja, expressões nas quais se acumulam dois
sentidos diferentes enormalmente exclusivos ou contraditórios. Esses efeitos
só conseguem aparecer no uso por parte dos sujeitos, no discurso. Com a
univocidade, a ambigüidade e a ambivalência, o que se busca é articular a
unidade e a diversidade semântica.

Zygmunt Bauman organiza seu livro Modernity and Ambivalence (New York,
Polity Press, 1991) segundo os diferentes aspectos da luta moderna contra a
ambivalência, identificada com ocaos eafalta de controle (p. 15). Esgrime duas

Carlos Liscano, El caminoa ítaca, Montevidéu, Cal y Canto, 1994.
Clara Obligado, Las otras vidas, Madrid, Páginas de Espuma, 2005.
Ana Vidal, Frankfurt, Montevideo, Planeta, 2004.

A propósito do corpus colombiano, quero enfatizar o lugar-chavede sua litera
tura a partir da Lei do Livro, de 1993, que libera os editores residentesno país
de pagarem impostos,por 20 anos, e garante a compra de 20% de todas as suas
edições para as bibliotecas. A lei fomenta o desenvolvimento de uma indústria
editorial nacional, formada de capitais transnacionais e crescente capacidade

idéias centrais: a primeira éque a ambivalência, um aspecto normal da prática

de exportação (Néstor Garcia Canclini, La globalización imaginada, México,

lingüística, surge de uma das principais funções da linguagem: a de nomear
e classificar. Aambivalência é um alter ego da linguagem, sua companheira

Buenos Aires, Barcelona, Paidós, 1999, p. 152).

permanente e sua condição normal, afirma Bauman (p. 1). A outra idéia é

que a modernidade instaura uma guerra contra a ambivalência, porque sua
tarefa central é impor ordem. Ordem e caos são gêmeos modernos, segundo
Bauman (p. 3-4). "A prática tipicamente moderna, a substância da vida política
moderna, do intelecto moderno, davida moderna, é o esforço por acabar com
a ambivalência" (p. 7).

13 Em La virgen de los sicarios: "como bastou uma fagulha que a Colômbia inteira
pegasse fogo, para que 'eles' incendiassem, uma fagulha que ninguém mais sabe
de onde partiu. Mas, por que estou preocupado com a Colômbia, se ela jánão
é minha, é estranha?" (p. 8).

A década de 1990, além de revelar o aparecimento da nova geração de escri
tores, foi também a de maiores benefícios fiscais para a indústria editoral na
Colômbia. A Lei do Livro propiciou a competição em um mercado aberto, onde
havia desigualdades devido aos subsídiosde outros países (revista Cambio.com,
2 ago. 2004).

1 Na América latina, os emigrantes crescem (La Nación, 22 mar. 2006).
Crescem os emigrantes da América latina
Montevidéu (EFE). Os emigrantes da Américalatina aumentaram 5 milhõesentre

2000 e 2005, chegando a 25 milhões,sendo que México, o Caribe e Colômbia
aportam a maior quantidade, segundo um relatório da CEPAL. O destino pre
ferido dos emigrantes é os Estados Unidos.

14 Luz Horne (Hacia un nuevo realismo. Caio Fernando Abreu, César Aira, Sérgio

Saskia Sassen (Contrageografías de Iaglobalización. Gênero y ciudadania en los

Chejfec yJoão Gilberto Noll, tese de doutorado, Yale University, aser publicada
por Beatriz Viterbo) comparou e traçou um paralelo entre dois escândalos pú
blicos dos últimos anos: as "blasfêmias" da exposição Sensation: Young British
artists from the Saatchi Collection, noMuseu do Brooklyn, em 1999, e as de
León Ferrari, no Centro Cultural Recoleta, em dezembro de 2004. Segundo
Horne, nos dois casos, os argumentos dos opositores, que pediam o término
das exposições, eram iguais egiravam era torno do uso de recursos públicos e

carização, exclusãoe emigração. A emigraçãolatino-americanagera benefícios,
tanto para o Estado produtor (pelas remessas a seus países de origem), como
para o receptor (mão de obra barata e clandestina).

do questionamento do estatuto artístico das obras.
O império

Ocorpus foi elaborado com alguns textos atuais eseus traços típicos: o apaga-

circuitos transfronterizos, trad. Amanda Pérez Orozco y Luis Antônio Núnez,
Madrid, Traficantes de Sueno, 2003) mostra a conexão entre globalização, pre-

Sassen sustenta que as políticas neoliberias na África, Ásia e América latina,
juntamente coma aplicação de planosde ajustes estruturais, desde começo dos
anos de 1980,pressupunham a privatização dos serviços públicos, oscortesdos
gastos sociais e dos direitos trabalhistas, o desmanche das pequenas e médias
empresas,a precarizaçãoe flexibilização dos contratos de trabalho, o aumento
do desemprego e da pobreza, em razão do desemprego ou subemprego, o cres
cimentos da dívida, uma maior concentração econômica e o aprofundamento

mento daseparação entre realidade eficção (desdiferenciação); a posição dentro-

-fora, em relação a um território e um sujeito; a imaginarização da linguagem,

das desigualdades. Nesse panorama, o trabalho informal, o trabalho ilegal e a
emigração se tornamformas cada vez mais importantes para garantir a subsis

que procura produzir visão.

tência. Saskia Sassen estabelece um vínculo crucial entre dois processos que,

freqüentemente, passam despercebidos (quando nãodiretamente invisibilizados)
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nasanálises sobre a globalização econômica. São as dinâmicas de gêneroe raça
no desenvolvimento capitalista e sua concretização no presente, através da
feminilização da força de trabalho e da pobreza (p. 17).

Os imigrantes e as mulheressão uma "classe de serviçais"que voltam a aparecer
nas cidades globais de todo o mundo. Longe de representar um fardo, o trabalho
das mulheres e dos emigrantes constitui uma importante fonte de benefícios
econômicos para empresas e estados (p. 21).

com sua cara. No princípio era chamado de "negro de merda" e, no final, foi
assassinado.

Daniel Noemi Voionmaa (Leer Ia pobreza en América latina: literatura y sociedad. Santiago de Chile, Editorial Cuarto Propio, 2004, p. 84-86) se refere à cena
do telefonema a Bolívia, de uma central clandestina, assinalando como é tratada
sua voz fragmentada e fora da lei, seguido de seu silenciamentoe morte (p. 85-96).

5 Migrações = desterritorializações. Néstor Garcia Canclini (Consumidores y

Sandro Medrazza (Derecho de fuga. Migraciones, ciudadanía y globalización,
Madrid, BuenosAires, Traficantes de Suenos, Tinta Limón, 2005) aponta a rela

ciudadanos. Conflictos multiculturales de Ia globalización, México, D.F., Gri-

ção entre emigração e globalização. Afirma que os novos movimentos migratórios
representam um laboratório da "globalização a partir de baixo". O fato de que
as Jornadas de Gênova de 2001 tenham sido abertas com uma manifestação
pelos direitos dos migrantes é o melhor sinal do rumo que o movimento tomou.
Afirma Medrazza que não existe capitalismo sem migrações e mobilidade de
trabalho. Sustenta haver uma autonomia das migrações, que pode se desenvolver
indiferentemente das políticas governamentais. O migrante não é um sujeito
tradicional, imbuído nas redes familiares e comunitárias. Vive uma relação
complexa ou contraditória com o pertencimento, qualquer que seja a forma em
que se defina (p. 151).

predominanteda globalização), como a perda da relação natural,ou naturalizada,

S. Sassen e S. Medrazza correlacionam o emigrante econômico com o capitalismo
globalizado e a nova elite de poder. Zygmunt Bauman (Vidas desperdiciadas. La
modernidad y sus párias, Buenos Aires, Paidós, 2005) afirma que, assim como
a elite, os emigrantes não se encontram atados em nenhum lugar, se tornam
suspeitos e imprevistos; são a "personificação do espaço de fluxos", onde lança
suas raízes à atual precariedade da vida humana. Os refugiados (os resíduos) e
a elite global são duas encarnações da extraterritorialidade. "Os estabelecidos"
(termo de Norbert Elias) têm motivos para se sentir ameaçados pelos "foras
teiros" (p. 89) e voltam a construir muros, destinados a preservar a separação
entre o dentro e o fora no mundo globalizado (p. 80).

3 Michel Algier (Aux bords du monde, les refugies, Paris, Flammarion, 2002, p.
55-56) afirma que os refugiados na era da globalização estão fora da lei, não de
uma lei específica, mas da lei enquanto tal. São uns párias, produtos da globali
zação e a encarnação de seu espírito de região de fronteira. O lugar "definitivo"
é inacessível para eles, e, como os refugiados palestinos, são sempre transitórios
(p. 101).

4 O filmeargentino Bolívia (2001), dirigido por Israel Adrián Caetano, com roteiro

do próprio Caetano sobre um conto de Romina Lafranchini, teve sua estreia
em 11 de abril de 2002. Bolívia, segundo seu diretor, "poderia ter se chamado
Paraguai ou Peru".

A migração do boliviano se realiza no interior da América latina. Bolívia conta
a vida de Fred, um boliviano imigrante ilegal que consegue trabalho como
cozinheiro-churrasqueiro em um bar de Buenos Aires. Ali, ele serve a imigrantes
e todo tipo de excluídos. Está longe da família, a quem chama por uma central
telefônica ilegal para bolivianos. Acaba assassinado por um taxista que não vai

jaibo, 1995, p. 95) faz referência à desterritorialização (a experiência cultural
da cultura com os territórios geográficos e sociais. Sustenta que os latinos nos
Estados Unidos estão submetidos a dois processos contraditórios de desterritoria

lização.Por uma parte, são estruturalmenteforçados a sedeslocar para osEstados
Unidos, a partir do efeitocombinado da desestruturação de suas condições de
vida, nos países de origem, e da demanda por mão de obra no país de destino;
por outra parte, são reterritorializados étnica e economicamente comopúblico
consumidor. Deixam parcialmente de ser cidadãos, para se constituírem como
consumidores. Essa situação de simultânea visibilidadee invisibilidadepode ser
descrita a partir de vários ângulos.

6 Migrações= território da língua.Júlio Ortega, em "O sujeitodo exílio" (Crítica y
literatura. América latina sin fronteras, Olberth Hansberg yJúlio Ortega (coord.),

México, Universidad Nacional Autônoma de México, 2005), faz referência à
questão:

Sena noção de exílio existem dois espaços interpostos,o que se deixa ou perde,
junto ao que se procura ou encontra, na experiência do exílio e no relato que
narra a mesma, há outro lugar, forjado pela linguagem.Esseterritório da língua,
cedo cruzado por outros registros, é definitivamente o espaço que deveremos
cartografiar, a fim de reconhecer não suas fronteiras, mas seuscenários,misturas
e processos (p. 59, grifos meus).

"Alfândegas lingüísticas", dissedelasAlfonsoReyes. "Para alémdo humordo
intercâmbio,gostaria de pensar que esteespanhol do exílioocorrena intempérie,
no deslocamento infinito do lugar" (p. 64).

7 Migrações-investimentos-remessas. O caminho da nação à língua é também
o caminho do dinheiro, porque não está somente vinculado ao fato de que os
migranteslatino-americanos enviam remessas a seuspaíses de origem (algumas
de nossas nações subsistem por essas remessas), financiando a pobreza aonde

chegam, mas a uma correlação crucial existente entremigração e economia da
língua. Essacorrelação sepodelerem <http://www.realinstitutoelcano.org>. Seu
autor éJaime Otero, pesquisador principalno Real InstitutoElcano, e seintitula
"De Bogotáa Rosário.A línguaespanhola e a política regional da Espanha na
América latina", DT n°. 36/2004 - Documentos (25/06/2004).

Otero afirma que, apesarde ser difícilde avaliar,geralmente sereconhece a gran
de importância dos fatores lingüísticos e culturais nas relações entreEspanha e
América latina, especialmente comos paíseshispânicos da região. Isso seadverte,
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entre outras coisas, na evolução recente dos intercâmbios sociais (migrações) e
econômicos (investimentos) entre ambas as partes.
Além de permitir aos próprios hispânicos viajarem comodamente e fazerem ne
gócios com mais agilidade com seus vizinhos, uma comunidade de 350 milhões

de falantes reunidos em cerca de 20 países contíguos oferece um conjunto de
oportunidades não somente aos setores intimamente relacionados ao idioma (as
indústrias da língua, começando pelo ensino, ou as indústrias culturais, como a
produção de novosconteúdos para os meios de comunicação), que estão entre os
maisdinâmicosda economia,mas também em geral, às companhiasque aspirem
ganhar tamanho para competir nos mercados globais.
Outro documento de Jaime Otero, no Real Instituto Elcano, intitulado "Os
argumentos econômicos da língua espanhola (ARI)", recebe o número 42/2005
e é datado de 31/03/2005.

Porém, Otero não é o único a estabelecer a correlação migrações, investimentos
e remessas. Em El Mercurio.com (Santiago do Chile, domingo, 29 mar. 2009),

é possível ler a entrevista "A batalha das línguas. O que pesa (e o que vale) o
espanholatualmenteno mundo", feita por ElenaIrarrázabal Sáncheza José Luis
Garcia Delgado, que chegou ao Chile convidado pela Fundação Telefônica, para
apresentar uma série de livros ("Caminho ao Bicentenário"), patrocinado pela
mesma Fundação, que seriam lançados no Congresso da Língua de Valparaíso,
em 2010. Garcia Delgado é catedrático da Universidade Complutense, especia
lista em processos de industrialização, e se dedica a estudar um "intangível" tão
pouco tangível como a língua, afirma a entrevistadora.

Sobrelínguae imigração, um dos títulos maisesperados, assinala GarciaDelgado:

"É umassunto premente. Existem na Espanha cinco milhões de imigrantes, dos
quais cerca de dois milhõessão ibero-americanos. A língua é muito importante na
hora de procurar um destino. A corrente de emigrantes é de quase três vezesmais
quando a língua é conhecida." Segundo o catedrático espanhol, "os migrantes

que falam espanhol aportam grandes ganhos para a economia espanhola, por
exemplo,no caso de sua escolaridade. Isso é muito diferenteda migração prove
niente da Romênia ou Marrocos. A língua comum é um dispositivo facilitador
de integração e para a economia de custos." Em matéria de emprego, há casos
interessantes sobre o papel da língua. "O nicho que hoje ocupam os emigrantes
latino-americanos é o da assistência às pessoas dependentes: anciãos, inválidos,
acidentados. Nesse caso, a língua aporta um enorme plus, o serviço melhora
enormemente. Na Europa, caminhamos rumo a sociedades mais velhas."

Sintetizo. Os imigrantes latino-americanos que falam espanhol geram ganhos
para o Estado espanhol (e não somente para seus países de origem), porque
prestam serviços necessários que os espanhóis já não querem fazer, e que um
romeno ou checo não poderia, por causa do idioma, que é cuidar de enfermos,
velhos e loucos.

E novamente a inter-relação entre migrações e investimentos. Em um seminário em

Montevidéu(LaNación, Cultura, terça-feira,24 out. 2006. "O idioma espanhol
um ativo intangível que cotiza em alta —em Montevidéu, especialistas discutem
sobre o valor econômico de nossa língua —economistas, sociólogos e escritores
participam de um seminário organizado pela Fundação Telefônica. Começou
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ontem e é parte de um processo mais longo"). Enrique Iglesias, autoridade máxima
da Secretaria Geral Iberoamericana e ex-presidente do Banco Interamericano de
Desenvolvimento, destacou cinco traços da comunidade iberoamericana, dentre

os quais o idioma representa um papel fundamental: a identidade, a cultura, os
valores transmitidos através de uma língua comum e uma economia, na qual a

língua pode funcionar como uma ponte para os investimentos.
George Yúdice analisa a equação financeira entre migrações e remessas em El
Salvador. No artigo "Uma ou várias identidades? Cultura, globalização e migra
ções" (em Nueva Sociedad,Buenos Aires, 201, p. 106-116, jan.-fev. 2006) afirma:
"Em El Salvador, a guerra civil dos anos de 1980 e a globalização transladaram a
territorialidade da nação ao mundo imaginado da diáspora." As famílias decidem

coletivamente que um de seus membros emigre, aumentando e diversificando
as fontes de ingresso. Não surpreende o fato de o governo salvadorenho apoiar
as migrações,assim como uma grande maioria, mesmo levando em conta que o
envio de pessoas representa a maior parte da exportação nacional. Os mais de
dois bilhões de dólares em remessas (a principal fonte de recursos do PIB salva
dorenho) estimulam essa transnacionalização (p. 113). Remessas econômicas,
mas também culturais e sociais colmo as maras [gangues violentas formadas por
salvadorenhos deportados dos Estados Unidos].

8 A língua, pré-individual e meio de produção dos meios. Paolo Virno (Gramática
de Ia multitud. Para un análisis de las formas de vida contemporâneas) pensa

(com Gilbert Simondon) a língua como pré-individual, como espetáculo (com Guy
Debord), como meio de produção dos meios de comunicação e como a nobreza
das forças produtivas. A comunicação humana é uma mercadoria entre outras,
desprovida de prerrogativas e qualidades especiais. Porém, é uma mercadoria
que concerne atualmente a todos os setores industriais (p. 57).
Virno afirma que atualmente a indústria da comunicação(ou do espetáculo,ou da
indústria cultural) realiza também o papel de indústria dos meios de produção. Em
uma situação na qual os instrumentos de produção não se reduzem a máquinas,
mas consistemem competências linguístico-cognitivas, características do trabalho
vivo, nota-se que uma parte significativa dos chamados "meios de produção"
consiste em técnicas e procedimentos comunicativos. Em outras palavras, o
papel da indústria da comunicação é o de indústria dos meios de comunicação.
Virno se refere a Gilbert Simondon (p. 79), admirado e mencionado por Deleuze.
Seu livro La individuación psíquica y colectiva, de 1989, é indispensável para
qualquer discussão sobre a subjetividade na época da multidão, sustenta Virno.
A língua é o âmbito pré-individualem que radica o processode individuação. O
ato de falar é o que permite superar o caráter pré-individual da língua histórico-

-natural, provocando a individuaçãodo locutor. (GilbertSimondon foi levado

ao primeiro plano pelo coletivo Multitudes, que lhe dedicou um número: Multitudes, 18 out. 2004, "Politiques de Pindividuation: penser avec Simondon").
Muriel Combes, em Simondon. Individu et collectivité. Pourunephilosophie du
transindividuel (Paris, PressesUniversitaires de France, 1999), menciona as idéias
centraisde Simondon,que constituemuma filosofia da natureza.Tudo é relação,
nada é substância; o campo social é um campo em tensão, onde ocorrem lutas
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1
porformas e lugares; o pensamento político, como pensamento daconstituição
do coletivo, apoia-se sobre a vida afetiva pré-individual. O naturalismo de Si

mondon concorda com asteorias biologistas dalinguagem, como a deChomsky.
As teorias naturalistas da linguagem aparecem no livro de Steven Pinker, The
Language lnstinct (London, Penguin, 1994). Pinker afirma quea linguagem não
é umartefato cultural, mas uma parteda dotação biológica de nossos cérebros.
Essa idéia está presente também nolivro deDaniel Dennett, Darwin's Dangerous
Idea (New York, Simon-Schuster, 1995).

9 A propriedade e a expropriação da linguagem: Wu Ming. Nas declarações e
textos dos Wu Ming, os anônimos italianos que lutam contra os direitos au
torais, esgrimindo a idéiachomskiana e anarquista de que a criatividade é de

todos, reaparece a idéia da expropriação da linguagem. "Censura, liberdade
e outras bugigangas do Terceiro Milênio" (entrevista inédita com Wu Ming,
realizada em2004,emTóquio, por Tiziano Colombi e Antonella Costanzo,
traduzida por Mariana Gomez em <www.wumingfoundation.com/italiano/
spanish_directo.html>).

Afirma Wu Ming:
O que verdadeiramente não se pode criticar nesse ordenamento social é o turbo-

-capitalista, a propriedade emtodas as suas formas e articulações. O princípio
depropriedade, o direito depropriedade, a propriedade material, a intelectual...
Qualquer crítica se considera aceitável, mesmo quando é dura, desde quenão
coloque emdiscussão a propriedade. São épocas de integralismo proprietário,
proprietófilo, proprietômano. Basta que alguém recorde queem todasas socie

dades históricas sempre existiram áreas comuns ede"domínio público", ouque
explique, comofez Polanyi, queo mercado, oumelhor, o conjunto dasdinâmicas
proprietógenas, não pode e não deve invadir todo o existente, para que seja
qualificado como louco, criminoso, ou louco criminoso. Basta ver toda a histeria

sobre a "pirataria", as cruzadas em defesa do copyright, tal como o conhece
mos... Enquanto isso,eles, os defensores da liberdade, se apropriamde tudo o
que era comum: terra, água, ar e linguagem, fazendo deste mundo um inferno.

Giorgio Agamben (Mezzi senza fine. Note sullapolítica, Torino,Bollati Borin

ghieri, 1996, p. 91) fala da expropriação da linguagem por parte do Estado.
Afirma: oplano deimanência sobre oqual seconstitui anova experiência política
é a extrema expropriação dalinguagem por parte doestado espetacular. Antes,
a essência comunicativa do homem se fundava em um pressuposto comum (a

Timothy Brennan (From development to globalization: postcolonial studies
and globalization theory, em Neil Lazarus (ed.), The Cambridge Companion
to Postcolonial Literary Studies. Cambridge, New York, Cambridge University
Press,2004, p. 127-135)sustenta quea globalização é a forma queo imperialismo
assume no finaldo século20. Apesar de as formase os estilosdesse imperialismo
serem diferentes do passado, as intenções e efeitos são idênticos (conquista,

ocupação, roubo derecursos, enriquecimento nacional), porém realizados agora
não mais sob o signo da "civilização", Deus ou a Grã-Bretanha,mas em nome
da "globalização",ou simplesmente "do novo", que universaliza os interesses
de uma entidade nacional.

Brennan sustenta queo importantenão é extraircoisas da colônia, ou produzir
coisas mais baratas na colônia, mas criar uma nova cultura que seja receptivaàs

coisas que se produzem no território central (horne territory), de modo quese
possam vender melhor lá,"nascolônias". Esse último pontoimplica a exportação
de idéiase valores, o estabelecimento de novossistemas educativos, de novos usos
e costumeslocais,a disseminaçãode livros,roupas,performances musicais, assim

comooutraspráticas artísticas e culturais (chegando até mesmo à doutrinação
religiosa), a fim de transformar a população local e constituir "umafamília".
11 Os trabalhosdeJosé deiValle. Essaparte final da especulação não seria possível
sem os trabalhos deJosédei Valle. Os dois livros quepublicousão essenciais nessa

questão. O primeiro: JosédeiValle yLuis Gabriel-Stheeman (ed.), La batalla dei
idioma. La intelectualidadhispânicaante Ialengua,Madrid, Vervuert-Iberoamericana, 2004; e o segundo,José dei Valle (ed.),Lalengua, ipatria común? Ideas
e ideologias dei espaüol,Madrid, Frankfurt, Vervuert-Iberoamericana, 2007.

Em "A língua, pátria comum: a hispanofonia e o nacionalismo pan-hispânico"
(p. 31-56, segundo livro), afirma que no final dos anos de 1980o perfil da Es
panhamuda, osgovernos, emcolaboração com uma partedosetorempresarial
(Telefônica, PRISA, Iberdrola, Banco Santander, Repsol) e a cumplicidade de
certos setores culturais, empresariais e governamentais das sociedades latino•americanas, mobilizam instituições lingüísticas e culturais (a Real Academia
Espanhola,a Associação das Academias e o InstitutoCervantes), para promover
a hispanofonia, umaconceitualização da comunidade hispânica quea consolida
como mercado, em que a presença do capital espanhol seja percebida como
natural e legítima.

Em"Língua emercado: o espanhol na era daglobalização econômica", capítulo

nação, a língua, a religião). No mundo contemporâneo, essa mesmacomunica-

10 de La batalla dei idioma (p. 253-263), dei Valle se refereà constituição do

tividade e essência genérica seconstituem em uma esfera autônoma, porque se

mercado da língua. Afirma que os investimentos dasmultinacionais espanholas
na América latina crescem exponencialmente. Os líderes espanhóis insistem

tornam o fator essencial do ciclo produtivo.

10 Globalização =Imperialismo. Alíngua tem uma politicidade específica. Porisso,
as políticas que alguns chamam de coloniais, outros de neocoloniais e ainda
outros de imperiais, são políticas específicas que demandam uma resistência

específica. Já nãosetratade "lutarcontra o imperialismo", deforma geral, mas
sim de dimensões particulares, que é necessário entender como tais, ainda que
sejam parte de políticas expansivas das nações em busca de mercados.
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na unidade cultural entre Espanha e América latina. O presidente de PRISA,

Jesus dePolanco, assinala queseu grupo participa dealgo essencial, a indústria
editorial, que no continente latino-americano é,fundamentalmente, espanhola,
e uma das coisas mais importantes que a Espanha concretizou (El País, 24 jul.
1995). No ano 2000, é possível escutar queem Guadalajara há interesse pela
cultura espanhola, sendo que o sonho dos escritores mexicanos é publicar por

177

uma editora espanhola, como Anagrama, Alfaguara, Tusquets eSeix Barrai, que
são as mais desejadas (p. 246).

Afirma também que adimensão econômica seconverteu em uma das prioridades
das autoridades lingüísticas. ARAE e sua Ortografia, Dicionário e Gramática,
criaram alianças empresariais entre a Academia e PRISA; o Grupo Santillana

La Nación, sábado, 25 de agosto de 2007
[Coluna de Susana Reinoso]
Ecos da venda de El Tiempo

Olhar crítico. Continuam na Colômbia as repercussões pela venda do único jornal
de tiragem nacional ao grupo espanhol Planeta. A revista Gatopardo publica em

contribui economicamente com a Fundação Pró Real Academia, onde estão
integrados os principais bancos e as grandes corporações espanholas. No

seu último número um artigo crítico a respeito da operação de venda. Afirma:

Congresso da Língua, em Valladolid, outubro de 2001, Enrique Iglesias,
presidente do BID em Washington, fez uma conferência, cujo título era "O
potencial econômico do espanhol" (p. 257). Foi constituída aAssociação para o
Progresso doEspanhol como Recurso Econômico e,em 2003, foi publicado "O
valor econômico da língua espanhola" (El País, 9 jul. 2003), no qual se afirma
que a língua geral gera 15% do Produto Interno Bruto (p. 259).

a ser avaliados." Menciona a presença do grupo espanhol PRISA na cadeia
radiofônica Caracol, o multimilionário mexicano Carlos Slim na TV a cabo
colombiana e o Grupo Telefônica Telecom.

NaArgentina, umartigo deRosendo Fraga - diretordo Centro deEstudos Nova

Maioria - afirma diretamente no título, "Alíngua espanhola tem valor econô
mico", publicado no Clarín, Opinión, 4 de setembro de 2003. Textualmente:

Apareceu em julho na Espanha um estudo, patrocinado pela Fundação doBanco
Santander Central Hispano, que afirmava que a língua espanhola éresponsável
por15% do PIB dopaís. Foram determinados 180 produtos e70 serviços que não
poderiam existir sem alíngua espanhola. (...) Sete anos atrás, a língua represen
tava 14,1% do PIB e,desde então, subiu quase um ponto percentual. Isto supõe
88 bilhões de euros por ano - ou seja, mais de 100 bilhões de dólares - porém,
esta cifra chegaria a 102 bilhões de euros em 2004. Esse incremento vai junto
com o aumento da importância do setor de serviços na economia espanhola,
que chega a representar 88% do PIB.

No território da língua, sevende esecompra língua naforma de rádios, jornais,
editoras, call centers, livros...
Rádios

2006, Chile

El País (Madri), sábado, 23 de dezembro de 2006. Sociedad El Grupo PRISA
compra a primeira cadeia de rádio do Chile. Unión Radio se consolida como
líder radiofônica em espanhol.
Madri.

Unión Radio, empresa do Grupo PRISA (editor de El País) que opera os negócios
derádio, comprou Iberoamericana Radio Chile, a primeira cadeia radiofônica
domercado chileno, com mais de140emissoras e oitofórmulas musicais. "Esta
operação é um passo mais naconsolidação deUnión Radio como empresa líder

na rádio hispânica," segundo o conselheiro delegado de Unión Radio, Augusto
Delkader.

Jornais
2007, Colômbia

La Nación, sábado, 28 de julho de 2007
Planeta compra El Tiempo

Oespanhol Grupo Planeta, comandado pelo legendárioJosé Manuel Lara, arre

"É preocupante a presençade grupos multinacionaisnos meiosde comunicação
nacionais. Na Colômbia há casos recentes,cujos efeitosrecentemente começam

Editoras

El País (Madri), sábado, 11 de junho de 2005, La Cultura, p. 32

PRISA adquire 75% do capital da brasileira Editora Objetiva.
Jill Robbins (Globalization, Publishing, and the Marketing of "Hispanic" Iden
tities, Iberoamericana 3.9, p. 89-101, 2003; e Neocolonialism, Neoliberalism,
and National Identities: The Spanish Publishing Crisis and the Marketing of
Central America, Istmo. Revista Virtual de Estúdios Literários y Culturales
Centroamericanos, 8, 2004, <http://www.denison.edu/collaborations/istmo/
articulos/neocolonialism.html>).

Robbins se refere às mudanças nas editoras espanholas e latino-americanas, a

partir dos anos de 1990 e, especialmente, a partir do ano 2000. A internaciona
lização do mercado editorial representa a entrada da Espanha na Comunidade
Européia, sua recusa das culturas do Terceiro Mundo e sua identidade com o
Primeiro, diz Robbins. Isso afetou o modo como se publicam e circulam as obras
literárias da América latina, por parte dos grandes conglomerados, assim como
os prêmios que os autores e as obras recebem na Espanha. Nas palavras de Jill
Robbins: Em 2000, Esther Tusquets foi obrigada a se aposentar quando Bertels

mann comprou Lumen. Random House, uma subsidiária de Bertelsmann (que
já detinha Plaza y Janés e Debate), se fundiu com Mondadori, Grijalbo, Electra
e Montena, para formar um grupo que opera nos Estados Unidos, Espanha e
América latina, o segundo maior em espanhol, depois de Planeta [que possui
Espasa Calpe, Destino e Seix Barrai]. A companhia francesa Vivendi comprou

o Grupo Anaya [queinclui Alianza e Cátedra].Porém, alguns editores indepen
dentes [como Manuel Borras, de Pre-textos] temem perder sua função cultural
e, Jorge Herralde, editor de Anagrama por mais de 30 anos, se apresenta como
um editor independente que inova e assume riscos.

Néstor Garcia Canclini (La globalización imaginada, México; Buenos Aires;

Barcelona, Paidós, 1999)afirma, no capítulo 1, "A indústria editorial: mundialização em pedaços", que quando em meadosdos anos de 1970 [20 anos antes
dos acordos de livre comércio] começou a se favorecer legalmente o investi

mento estrangeiro e diminuíram as vendas de livros na América latina, foram
as empresas espanholas que começaram a se apoderar da produção, e não as
norte-americanas. Depois, a dependência latino-americana setrasladou a outros

mata o controle do jornal El Tiempo, de Bogotá, o mais influente da Colômbia

países europeus, quando Mondadori comprou Grijalbo, Planeta adquiriu Ariel

e o único de edição nacional.

e Seix Barrai e Bertelmann comprou Sudamericana (p. 151).
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"A globalização da produção literária, a seleção doque vai ser globalizado ou
vai circular somente nopróprio país, fica restrito à decisão das megaeditoriais"
(p. 152).
Call centers

conceitos fundamentais do império no final da era colonial, tal como aparecem

nos documentos que demonstrama resistência da Espanha à independência na
América, são: (1) o reipai (todaumafamília sobo pai-rei, umEstado patriarcal),

que caiu junto com oprestígio de Fernando VII; (2) os laços que unem (a unidade

Nolivro docoletivo Situaciones, }Quién habla? Contra Ia esclavitud dei alma en
los call centers (Buenos Aires, Tinta Limón, 2006), que é uma pesquisa "direta"

cultural); e (3) a igualdade dos cidadãos e das unidades territoriais dentro do

em alguns call centers, como Atento (que recebe as ligações para Movistar, uma
marca de Telefônica da Espanha), discute odireito ao eu eàliberdade de lingua
gem. Aparece aengrenagem hierárquica dos jovens escravizados no computador,

de 1808(p.325).Adeclaração da igualdade e o fracasso na suaimplementação
foi o quemais enfraqueceu a Espanha na América, apontaAnna. Espanha pro
clamou o princípio da igualdade como último intento de preservar o império.
Esse foi o exemplo maisevidente de uma duplicidade que assinalou a inerente
contradiçãoideológica do império,porqueem1814osamericanos pediram: "se

respondendo chamadas telefônicas de venda ou queixas... Com os minutos
controlados, obedecendo um roteiro do qual não podem sair e o controle de
supervisores quegritamecominternações psiquiátricas. Na entrevista comPaolo

Virno, que abre o livro, este filósofo fala das "fábricas da conversa", partes da
indústria da língua. Os dos call centers são todos atos lingüísticos, improvisações
e performances como consolar, conversar e mentir.

12 "A língua, pátria comum: a hispanofonia e o nacionalismo pan-hispânico",
em José dei Valle, La lengua, èpatria común? Ideas e ideologias dei espanol,
p. 31-56.

Del Valle cita Víctor Garcia de Ia Concha, diretor da Real Academia (nesse

império. Esse último conceito surgiu em 1809-1810, como conseqüência dacrise

somos iguais, tratem-nos desse modo" (p. 343).

Porém, o queimporta agora para a língua são "os laços que unem" uma idéia
ambivalente que foi muito utilizada durante a era da independência, e que se

pode vernacomunicação daJuntaCentral deEspanha ao Conselho deBogotá,
em 1809. Os espanhóisfalam de uma "mesma linguagem", umaorigem comum,

leis, religião, princípios e sentimentos; esses seriam os laços que unem (antes e
agora). Simón Bolívar, na Carta deJamaica, afirma que a autoridade daEspanha

momento) eprofessor da Universidade deSalamanca: "É realmente emocionante

sobre a América se fundava nesses laços, que eram o "hábito de obediência,
uma comunidade de interesse, entendimento, religião, uma mútua boa vontade

ver como a língua está servindo como lugar de encontro e não apenas como

e um olhar terno em direção ao lugar de nascimentoe ao bom nome de nossos

canal de comunicação. A língua nos torna pátria comum em uma concórdia

antepassados" (p. 327). O que diz Bolívar (segundo Anna) é que a guerra na

superior" (ElPaís, 9 jul. 2000).

Venezuela havia destruído os laços que unem, convertendo Espanha de uma

13 Império é unidade. O tema da unidade e seus laços faz parte dosdiscursos im
periais, desde o Império Romano. É um clássico discurso colonial e nos leva a

pensar ofenômeno denossa língua como "recurso econômico" ecomo "pátria".
Thomas Richards afirma, em The ImperialArchive. Knowledge and the Fantasy
ofEmpire (London, New York, Verso, 1993), que o grande monumento do

conhecimento vitoriano foi o Oxford English Dictionary, que ficou completo
nofinal dadécada de1920. Segundo Richards, as instituições importantes não
são as nacionais, como prisões, escolas, exércitos (as que estudou Foucault),
mas instituições imperiais como o British Museum, porque o importante era
recolher informação detodas aspartes, em um arquivo quea unificasse (outras
instituições imperiais foram a Royal Geographical Society eThe índia Survey). O
essencial era a unidade e o todo; criar um mitodo arquivo unificado das vastas
e várias partes do Império.

David Armitage (ed.) afirma, na introdução a Theories ofEmpire, 1450-1800.

An Expanding World: The European Impact on World History 1450-1800,
Great Britain, Ashgate Publishing, 1998, v. 20), que não existe apenas uma
teoria do império (e não háum projeto comum de "imperialismo"), na Europa
posterior à Reforma. O importante é que o Império sempre significa unidade,
união, ainda que união possa ser também a alternativa do império (p. vxiii). A

mãe benigna emuma serpente dedestruição (p. 342). Bolívar aponta aspolíticas
imperiais de unificação como políticas dos sentimentos, desvelando, assim, a
ambivalência; os laços que unem se transformam em cadeias de opressão, mas
a unidade é a base da libertação.

14 Unidade =império, diversidade =capitalismo. Unidade nadiversidade, emblema
daRAE, emblemas decongressos da língua e site dainternet: <www.unidadenladiversidad.com>.

George Yúdice, no capítulo 8 de The Expediency of Culture. Uses ofCulture
in the Global Era (Durham, London, Duke University Press, 2003), sustenta

que a hegemonia da "diversidad corporate" (a face ideológica do capitalismo
global) se reproduz através de milhões de imagens de relações públicas, nas
quais a harmonia social é conseguida por relações de diferença. Adiversidade
é administrada: "diversity management" setornou a maior área daadministra

ção de empresas. Adiversidade é o modo pelo qual se incorpora a dissidência
e uma premissa neoliberal. Olivre-comércio adotou o discurso da diversidade,
pois facilita os negócios com outras culturas, diz Yúdice (p. 236). Quanto
mais diverso for um público mais ganhos oferece. O discurso da diversidade
reconcilia o "multiculturalismo" nasesferas educativas, artísticas, corporativas

e "progressivas", com a crença no novo excepcionalismo da "América", como

unidade como discurso ambivalente.

líder naeconomia e nacultura mundiais, "a primeira sociedade verdadeiramente

Timothy E.Anna ("Spain and the Breakdown of the Imperial Ethos: The Pro-

multicultural do mundo" (p. 250).

blem ofEquality", em Theories ofEmpire... p. 325-343) sustenta que os três
180

181

1
" A RAEe as políticas coloniais. José dei Valle, "A RAE e o espanhol total. Esfera
pública ou comunidade discursiva?", em La lengua, ^pátria común? Ideas e
ideologias dei espanol, p. 81-96.
Na conclusãodessecapítulo, dei Valle afirma: "A tese que defendo aqui é a de
que, diante da possibilidade de que este panorama seja percebido ou construído
como neocolonial (interpretação que de fato surgiu em diversas ocasiões), estas

país, solicitassemsua incorporação e que o número de membros não fossemenor
que 7, ou fosse maior que 18. A Colômbia foi a primeira a ser integrada como
Academia correspondente em 1871. Afirma Angel Rosenblat: "Nos diversos

instituições aspirama conceituare apresentarpublicamentea presença da Espa
nha, em suasantigas colônias, comoum feito natural e legítimo, promovendo
decididamente a elaboração de uma ideologia lingüística que chamei hispano
fonia. Neste processo, a RAE foi um ator principal, desenhando e projetando
imagens desimesma e da línguaespanhola,que funcionam como representações
icônicas da idealizada comunidade pan-hispânica, supostamente democrática e

ao principal centro literário da Espanha, "como depositário mais qualificado
das tradições e tesouros da língua" (p. 519). Essa política teve êxito. Os países
que não o haviam feito aderiram na década de 1920, e a unidade da Espanha
e AméricaHispânica, rompida para sempre no âmbito político, restabeleceu-se
com força no idioma. Juan Maria Gutiérrez recusou o diploma da RAEque foi
oferecido a ele, em 1875, e a Argentina passou a fazer parte em 1931, apenas

igualitária" (p. 96).

com caráter de associada (nota na p. 520).

países surgem Academias correspondentes, que vão estabelecer uma espécie de
vice-reinado como não existiu na época colonial." Em 1881, Caro disse, diante
da Academia Colombiana, que as corporações [regionais] devem se subordinar

Os dois desejos latino-americanos: o de uma academia própria da língua e o
da confederação de nações. Ivan Jaksic ("A gramática da emancipação", em

16 Howard Rheingold(Multitudes inteligentes. La próxima revolución social,trad.

História Geral da America Latina, v. V. "A crise estrutural das sociedades

gorias comPaoloVirno, porém desde outrolugar, e acredito, sem seconhecerem

implantadas", Germán Carrera Damas (ed.). Cap. 20. Paris, Edições Unesco,
EditorialTrotta, 2003; graças a Noemi Goldman) assinala: "os libertadores, e
posteriores construtores da ordem política pós-colonial, tiveram que enfrentar
o problema da ruptura dos laços com a Espanha, que se estendia ao idioma.

Apesar de haver muitos que lutaram por tal separação, no final cada país do
continente restabeleceu e ainda estreitou as relações com a mãe pátria, através
da Real Academia Espanhola. (...) O idioma era o centro dos debates, local onde
estava em jogo a própria natureza da nova ordem política. Em 1825, o jornal
bogotano La Miscelániacolocava com clareza as questões fundamentais relati
vas ao idioma. O artigo 'Sobre o idioma' era um chamado a não abandonar o

castelhanoem nome de um 'frenesi patriótico', que condenava tudo o que vinha
da Espanha e reclamava a necessidade de cuidar da unidade da linguagem, pois
o contrário significava a dispersão e a falta de comunicação, que era inerente à

Marta Pinto Moreno, Barcelona, Gedisa, 2004) compartilha uma série de cate

mutuamente: uma é a categoria de multidão e a outra a de intelecto geral (o
salto social intelectual que implicam as conexões em rede, ou a constituição de
"multidões inteligentes"), e a terceira é a ambivalência da multidão e de todo
movimento ou finalidade perseguidapela tecnologiaatualmente; a mesmatecno

logia podeser usada comoarma de controle social e comomeio de resistência,
diz Rheingold (p. 24).

Rheingold sustenta que as mensagens de texto e os telefones celulares, e-mails
e blogs (e tudo o que seja chips ou conexões que o circundam) são centrais na
constituição de redes e teias, podendogerar acontecimentos políticos cruciais.
Por exemplo, a mudança dosvotosna Espanha depois dos atentados de 11 de
março, a organização de marchas ou manifestações, ou a derrubada do governo
nas Filipinas.

própria evolução da língua" (p. 508-509).
"(...) No artigo do jornal La Miscelánea,(Bogotá, n. 13,11 dez. 1825), defendia-

-se a criação de uma 'federação literária' ou, em outras palavras, a criação de
uma academia hispano-americana da língua. A missão desta Academia (com
sedeproposta em Quito) seria de 'ordenar e formar o dicionário, a gramática e
a ortografiaque haveriam de reger e ser a norma em todos os Estados' (p. 515).

Além disso, esta Academia seria a única autoridade competente em tudo o que
diz respeito ao idioma e apenas do idioma." Essa iniciativa não foi realizada,
como também não chegou a existir a confederação das nações que era o sonho
de Bolívar, em 1826. Mas persistia a necessidade e o desejo de unidade, que
foi satisfeito com a Gramática de Andrés Bello. Porém, essa obra insistia na
continuidade do espanhol ibérico e não na sua total independência; essa foi a
leitura de Cuervo e Caro, que em última instância restabeleceram as relações
formais com a RAE.

A própria RAE buscou os laços com a América Hispânica. Na sessão de 24 de
novembro de 1870 aprovou o início das gestões para estabelecer Academias nas

antigas colônias. Bastava que três ou mais acadêmicos, correspondentes de um
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segundo critérios próprios; resta ao
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•
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