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O EN IGMA DE SUA

Tenho poucas lembranças de minha primeira leitura de 
Piglia. Por sorte, comecei por Respiração artificial. Lembro 
de meu corpo deitado sobre uma canga num final de tarde 
na praia, da incômoda posição para leitura. A cena parece se 
passar numa praia do Rio de Janeiro, mas desconfio, é uma 
transposição mal feita porque na cena havia uns matinhos 
sobrando por baixo do livro e isso as praias do Rio, aterra-
das, não têm.

Primeiro, eu o lembrava, até a segunda leitura, apenas 
como um livro de cartas. Segundo, a carta mais interessante 
e perturbadora era a de uma mulher muito feia que escrevia 
muito bem. Terceiro, o problema da literatura era o pro-
blema do corpo. Do corpo como empecilho, o meu corpo 
dolorido na posição de leitura, o corpo da mulher feia que a 
tornava incapaz de escrever porque incapaz de viver expe-
riências dignas da escrita. O corpo do senador que fica para-
lítico ao levar um tiro durante um comício, o corpo gordo, 
quase imóvel, de Marcelo Maggi, os corpos dos intelectuais 
europeus perdidos em seus ternos no Clube provinciano 
de Concórdia, Entre Rios, bebendo genebra. E sob todos 
esses corpos, um corpo em respiração artificial. O corpo da 
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Argentina. Ou o corpo do escritor. Mas esse último dado, o 
título, me fazia lembrar sempre que não era um livro sobre 
o corpo e a escrita, mas um livro sobre a ditadura argentina. 
Não havia uma menção à ditadura argentina, mas era sobre 
ela, tinham me dito que era sobre ela e lembro de ter lido o 
livro nessa chave.

Então, na primeira noite em que dormi numa casa nova, 
em 2017, sonhei com Respiração artificial. Eu era uma 
personagem que se movia nas páginas do livro. Um detetive 
chamado Carrasco Rizinski. Talvez uma projeção de Aro-
cena, o censor que lê e procura pistas, mensagens cifradas, 
nas cartas trocadas entre o senador e Marcelo Maggi. Era 
janeiro. Eu acordei e fui aproveitar o sol da manhã e lembrei 
do sonho. Decidi que naquelas férias escreveria um romance 
policial com essa personagem. Carrasco Rizinski. O nome, 
claro, foi o que me impressionou no sonho. Não lembro de 
mais nada além desse homem, que era eu, numa casa em 
ruínas, entregando esse cartão a alguém e anunciando a 
investigação.

Naquela semana Piglia morreu. Fiquei tão impressio-
nada que resolvi, primeiro, esquecer o sonho e, segundo, 
reler Respiração artificial. A nova leitura colocou o livro 
num lugar muito especial: o dos melhores livros já escritos. 
Fiquei até um pouco decepcionada com Bolaño, achando ele 
menos especial, porque tudo de melhor que eu tinha encon-
trado em seus livros já estava lá em Piglia e em 1980. Mas 
antes de iniciar minha jornada a tudo o que Piglia escreveu, 
fui obrigada a parar naquilo que chamei de "enigma da Sua".
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Naquela longa noite que Renzi passa com Tardewski 
depois de sair do Clube em Concórdia onde defende Arlt 
como o mais importante escritor argentino do século XX, 
deixando Borges no IX, aparece na conversação a alusão a 
essa personagem que envia cartas belíssimas a Marconi, "o 
personagem local do Poeta",1 e assina "Sua", além do nome 
e do endereço, o que Marconi prefere omitir ao contar o 
relato a Tardewski, uns dias antes, no mesmo clube. Quem 
narra a Renzi é Tardewski. Aos poucos vamos saber que ela 
não falava de si nas cartas, mas "contava estranhas histórias, 
relatos que tinham a textura e a firmeza impessoal de uma 
parábola".2 Parábola. Talvez seja isso o que justifica essas 
quatro páginas e meia que saltam à vista, que saltam ao 
toque, que restam como um traço incômodo que impede 
que o romance seja, de fato, compreendido. Porque é isto 
que fazem essas páginas: criam um estranhamento, são uma 
pedra no caminho do significado, impõem sua presença 
bruta e permanecem como enigma muito depois de termi-
nado o romance.

Essas menos de cinco páginas se tornaram uma obses-
são pra mim. Tratei delas em forma de "digressão sobre o 
corpo" num artigo que escrevi a pedido de Antonio Marcos 
Pereira naquele mesmo ano de 2017, quando ele, com um 
outro amigo leitor de Piglia, estava organizando um livro 
não acadêmico, que acabou não saindo. O convite dele era 

1   P ig l ia , 1 9 8 7 , p . 1 4 4 .
2   Ib id .
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claro: escreva uma coisa que você queira, que você goste, no 
formato que quiser, entre o ensaio e a ficção. Escrevi logo 
dois: o ensaio colocando Piglia e Bolaño na discussão em 
torno de Arlt — "Piglia e a igreja de Arlt" — aproveitando 
uma diatribe de Bolaño que acusa Piglia de ser o São Paulo 
de Arlt, erguendo sua igreja, dando, portanto, um protago-
nismo exagerado para um autor menor. E uma ficção a partir 
da primeira descrição dessa mulher que aparece no relato de 
Tardewski a Renzi: "Era uma mulher incrivelmente feia, de 
uma feiúra fascinante, quase perversa".3 Na minha versão, 
essa mulher feia e muito inteligente seduz Marconi nessa 
visita de quatro horas e, na verdade, nunca vai embora de 
sua casa, escrevendo em seu lugar, melhorando seus poemas.

A teoria enunciada por Sua — a literatura é sempre auto-
biográfica, "a literatura só pode ser escrita com a trama de 
uma vida. A gente escreve e as palavras são o nosso corpo" — 
e a proibição: "ao querer apagar o meu corpo no que escrevo 
jamais poderei escrever outra coisa que não palavras vazias, 
sem sangue, palavras ocas, como feitas no ar" ficaram sem 
discussão. Nunca ousei escrever sobre isso, apesar de per-
guntar todos esses anos quem fala pela boca de Sua, quem 
diz que "a literatura não pode ter outra matéria que não a da 
experiência vivida"?4

Poderia responder que Piglia, claro, e tanto o conto "O 
fim da viagem", como os textos de O laboratório do escritor e 

3   Ib id ., p , 1 4 7 .
4   Ib id ., p . 1 4 9 .
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depois, muito depois, os seus diários, são provas irrefutáveis 
para essa colagem Sua/Piglia. Emílio Renzi como alterego de 
Ricardo Piglia já seria suficiente. ["Quanto à crítica, penso 
que é uma das formas modernas de autobiografia", diz ele, 
numa entrevista;5 e "porque había vivido algo similar y siem-
pre hay un punto autobiográfico en el fondo de una historia",6 
diz em outra].

Poderia responder também que é Arlt que fala pela voz de 
Sua, afinal toda crítica construída por Piglia em torno de sua 
literatura é uma defesa do feio e Nome falso constitui prova 
cabal para a colagem Sua/Arlt, por Piglia. Mas então, cabe-
ria perguntar: por que o corpo feio é o de uma mulher? Por 
que é uma mulher que seduz pelo que escreve e que precisa 
desprezar o corpo? Essa mulher não cabe no papel de musa, 
constrange pela feiúra e intimida o "poeta local" ousando ser 
melhor escritora do que ele. Primeiro, ele precisava que ela 
lhe dissesse: "O senhor é o maior, o melhor, não há outro 
poeta como o senhor".7 Mas ela era também excelente leitora 
e então lhe diz logo que gostava de seus sonetos "embora 
visse neles um excessivo desejo de impressionar através 
da destreza técnica".8 Depois de a conhecer e ter uma ideia 
mais clara de seu talento, ele passa a pensar que precisaria 
convencê-la a deixar de escrever a qualquer custo "porque 
se não consigo convencê-la, pensava, e esta mulher, este 

5   Id ., 1 9 9 4 , p . 7 0 .
6   Id ., 2 0 1 5 , p . 8 7 .
7   Id ., 1 9 8 7 , p . 1 4 7 .
8  Ib id ., p . 1 4 8 . 
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monstro, resolve publicar qualquer coisa que escreva, quem 
vai ter que parar inteiramente de escrever sou eu. Se essa 
mulher continua escrevendo, ninguém, nos anos vindouros, 
ninguém jamais vai se lembrar que existira um poeta cha-
mado Bartolomé Marconi".9

O ser mulher, a assinatura Sua [musa, escrava, dona, 
admiradora, carrasca, mentora] é o dado mais importante. 
Só consegui avançar com isso desenvolvendo a personagem 
de Piglia num conto. Que, de certa forma, fracassou. Não 
passei de umas páginas clichês sobre sedução feminina, inte-
ligência e feiúra. Por quê? Talvez porque não ousava pensar 
o que é, o que pode ser, uma mulher feia.

Faço agora uma breve pesquisa no Google, com a frase 
"mulher feia", lembrando dos poemas de Angélica Freitas 
"feitos com o auxílio do Google": "a mulher vai", "a mulher 
pensa", "a mulher quer". O meu poema com o auxílio do 
Google ficaria assim: "Ser feia/ Ser feia dói/ Ser feia cansa". 
Ou então, mais sugestivamente:

9   Ib id ., p . 1 4 9 .
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Sim, porque uma mulher que pesquisa o que é uma 
mulher feia acaba se colocando em seu lugar. Cheguei a 
muitos sites com fotos de mulheres feias, todas com alguma 
deformidade ou então em pose de feias. Nada que pudesse 
me ajudar a escrever algo sério sobre uma mulher feia, 
inteligente e boa escritora. Pensei: conheço, talvez alguma. 
E: conheço pelo menos dois homens extremamente feios e 
que são bons escritores. Mas como descrevê-los? E ela? Um 
amigo me lembrou do início do filme Animais noturnos, de 
Tom Ford. Sim, pode ser.

Soube também de um documentário em que uma 
mulher, Lizzie Velasquez, considerada a mulher mais feia do 
mundo, fala sobre bullying e de como soube que era conside-
rada a mulher mais feia do mundo: clicando num vídeo que 
já tinha sido visto por 4 milhões de pessoas. Detalhe: ela não 
tem o corpo deformado pela gordura, marca de quase todas 
as mulheres consideradas as mais feias do mundo nos sites 
pesquisados. Ao contrário. Com 26 anos, ela mede 1,57m e 
pesa 27 quilos. Tem síndrome de Marfan e lipodistrofia, é 
incapaz de ganhar peso.10

Mas nada se iguala a uma descrição de Maquiavel, numa 
carta enviada a Guicciardini em 1509, da mulher mais feia 
do mundo:

Quase caí morto com aquele borrão da visão, aquela 
mulher tão feia. A primeira coisa que notei nela foi 
um tufo de cabelo metade branco, metade preto – em 

1 0   D is p o n ív e l  e m : h t t p s ://w w w .b b c .c o m /p o r t u g u e s e /n o t i-
c ia s /2 0 1 5 /0 3 /1 5 0 3 1 8 _m u lh e r_m a is_f e ia _la b . A c e s s o  e m : 5  f e v . 2 0 2 0 .

https://www.bbc.com/portuguese/noticias/2015/03/150318_mulher_mais_feia_lab
https://www.bbc.com/portuguese/noticias/2015/03/150318_mulher_mais_feia_lab


10

outras palavras, esbranquiçado. Embora o topo de 
sua cabeça fosse careca (graças à calvície, era possível 
perscrutar alguns piolhos passeando por ali), alguns 
poucos e finos fios de cabelo desciam até a fronte. No 
meio de sua cabeça pequena e enrugada, ela tinha 
uma cicatriz de queimadura que fazia parecer como 
se tivesse recebido uma marca no mercado; na ponta 
de cada sobrancelha, em direção aos olhos, havia um 
aglomerado de lêndeas; um olho olhava para cima, 
o outro para baixo – e um era maior; seus dutos de 
lágrimas estavam cheios de remela e ela não tinha 
cílios. Tinha um nariz arrebitado incrustado baixo 
demais no rosto e uma das narinas estava cortada 
e cheia de ranho. Sua boca parecia a de Lorenzo de 
Médici, mas era torta para um lado, e desse lado 
escorria uma baba porque, não tendo nenhum dente, 
ela não podia conter a saliva. Seu lábio superior ser-
via de apoio para um longo e ralo bigode. Ela tinha 
um queixo longo e pontiagudo um pouco virado para 
cima; uma papada levemente peluda balançava até 
seu pomo de adão.11

Piglia não descreve em que consiste a feiúra de Sua, a não 
ser por um detalhe: "movia-se com um requebro patético, 
como se atravessar o ar exigisse dela o mesmo esforço que 
pode exigir de qualquer um de nós caminhar pelo rio com a 
água pelas virilhas".12

Então, apareceu o terceiro volume dos diários, o que trata 
dos anos 1980, e li cada linha buscando chaves da compo-
sição desse enigma de Respiração artificial. Transcrevo a 
menção mais direta que aparece:

1 1   C o s t a , 2 0 0 9 . D is p o n ív e l  e m : h t t p s ://p ia u i .f o lh a .u o l.c o m .b r /m a t e r ia /
m a q u ia v e l-e -a -m u lh e r -m a is -f e ia -d o -m u n d o /. A c e s s o  e m  5  f e v . 2 0 .
1 2   P ig l ia , 1 9 8 7 , p . 1 5 0 .

https://piaui.folha.uol.com.br/materia/maquiavel-e-a-mulher-mais-feia-do-mundo/
https://piaui.folha.uol.com.br/materia/maquiavel-e-a-mulher-mais-feia-do-mundo/
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Viernes, 25 [janeiro de 1980]
Discusión con Iris, que leyó lo que tengo escrito en la 
parte central del capítulo, con la mujer que escribe bel-
lamente pero es muy fea, como se fuera una referencia 
personal. Marconi sí, está lejanamente inspirado em 
Oswaldo Lamborghini.13

Nessa hora, não conhecer os bastidores da vida literária 
argentina é uma falha. A menção a Lamborghini não foi 
suficiente para ligar Íris, pra mim uma personagem do diário 
que eu não decifrava, à verdadeira mulher de Piglia nos 
anos 80. Quem é essa mulher que se reconhece inteligente 
mas que pode ser feia a ponto de tomar o enigma como uma 
referência pessoal?

Quando li essa passagem estava em Rosário, justamente 
apresentando parte do meu texto "Piglia y la iglesia de Arlt" 
e todo o tempo em que não estava lendo ou ouvindo as 
conferências, passei comprando livros em duas excelentes 
livrarias indicadas por Alberto Giordano, nosso anfitrião, e 
por Antônio Marcos, habitué desses lugares meio mágicos, 
especialmente El juguete rabioso, onde o livreiro, Ger-
mán, encontra absolutamente tudo o que a gente procura. 
Foi lá que comprei El libro de Tamar, uma joia da Tamara 
Kamenszain, que me deixou muito feliz ao voltar ao Rio de 
Janeiro e, enfim, desvendar essa parte nova do enigma, a 
parte acrescentada pelo diário de 1980.

El libro de Tamar é uma joia porque parte de um poema 
deixado pelo seu ex-marido [Hector Libertela] sob a porta 

1 3   Id ., 2 0 1 7 , p . 1 8 7 .
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da casa de Tamara em 2000. Somente depois de quinze 
anos, mais de dez desde a morte de Hector, ela reencontra 
o poema no meio das coisas velhas e percebe que é possí-
vel lê-lo em chave amorosa. O livro faz catorze ensaios de 
interpretação para um poema de cinco versos, um título, o 
desenho de um ramo, uma dedicatória e uma não assina-
tura datada. É um livro terno, e é um livro–conversa, e é um 
livro–ensaio. É um livro–história da vida literária argentina 
e é um livro que convoca outros casais de escritores ligados à 
literatura e à crítica. E é também uma autobiografia.

No quarto fragmento–capítulo — ou ensaio de interpre-
tação — "Arma trama" — Tamara entra um pouco na dinâ-
mica desse casal literário e, sem aviso, passa a falar de outro 
casal e suas dificuldades com a crítica de um ao trabalho 
do outro. "Ricardo Piglia", diz ela, "en sus diarios, se queja 
de que Josefina Ludmer, quien por entonces era su pareja, le 
hubiera criticado un texto después de publicado". E cita: "Con 
Iris, antes de dormir, extraña sensación cuando ella me critica 
(cuando ya no hay arreglo) 'El fin del viaje'. Lo peor es que 
tiene razón, todo relato se puede mejorar..." Então ela explica: 
"Aquí, Josefina — cuyo nombre completo es Iris Josefina 
Ludmer — aparece como Iris. Según la situación que narre, 
Piglia juega con esa duplicidad aludiendo a 'Josefina L' como 
alguien que es parte del mundillo literario, o a 'Iris' cuando se 
refiere a la intimidad de la pareja".14 Antes, nos diários dos 
anos 1960/70, ela aparecia como a "china Ludmer".

1 4   K a m e n s z a in , 2 0 1 8 , p . 2 7 -2 8 .
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Então, Sua tem a ver com Ludmer? A Ludmer de Corpo 
de delito? Quem diz "só se pode escrever com o corpo, as 
palavras são o nosso corpo" poderia ser a Josefina Ludmer? 
Mas ela era mesmo feia? Busco suas fotos. Bonita até na 
velhice. Encontro uma foto dos dois no Clarín, justamente 
ilustrando um texto de Ana Prieto "Parejas de autores: entre 
la primera lectura y la crítica en negativo",15 de 2018, mas 
que traz uma foto de Piglia e Ludmer nos anos 80:

O interessante é que Piglia não nos conta de sua resposta a 
Íris. A frase "Marconi sí está lejanamente inspirado em Lam-
borghini" de certa forma diz, sem dizer que não, que Sua 
não está inspirada em Íris. Mas é uma negação oblíqua, uma 
negação que encerra um segredo, não diz uma verdade. Em 
La forma inicial. Conversaciones em Princeton, ele diz:

1 5   D is p o n ív e l  e m : h t t p s ://w w w .c la r in .c o m /r e v is t a -e n ie /l i t e r a t u r a /
p r im e r a -le c t u r a -c r i t i c a -n e g a t iv o _0 _B y 9 y t I r 7 m .h tm l. A c e s s o  e m  6  f e v . 
2 0 2 0 .

https://www.clarin.com/revista-enie/literatura/primera-lectura-critica-negativo_0_By9ytIr7m.html
https://www.clarin.com/revista-enie/literatura/primera-lectura-critica-negativo_0_By9ytIr7m.html
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Cómo manejar la información en un relato es el tema 
sobre el cual gira el debate de las poéticas de la narra-
ción. [...] El núcleo de la información que les interesa a 
los personajes y al narrador no necesita ser aclarado. 
En ese sentido no importa la información. Y toda la 
cuestión del enigma y del segredo se juega ahí. Hay 
un elemento de información interno al relato que es 
necesario manejar y está el modo en que la narración 
cifra la información.16

É isso que ele faz no diário. Ao manter apenas o aponta-
mento e não o desenrolar da discussão, maneja o segredo, 
deixando a questão em suspenso. Se serve para pensar sua 
Teoria da prosa, conforme delineada em seu curso dos anos 
1990 sobre Onetti, publicado em 2019 em forma de livro, e 
presente de maneira evidente em seus relatos e também nas 
"Teses sobre o conto", essa passagem me aproxima pouco das 
cinco páginas enigmáticas sobre Sua. A informação ocul-
tada em Respiração artificial não parece ter a ver com essas 
páginas, mas com o fato de Renzi esperar Marcelo Maggi 
durante toda essa noite enquanto Tardewski parece já saber, 
sem nunca dizer, que Marcelo Maggi não virá. Por que não 
virá? Por que foi morto? Por que está desaparecido? Por que 
não quer se enfrentar com aquele passado? Isso constitui o 
enigma ou o segredo e nada tem a ver com a anedota — ou 
a parábola — de Sua, contada a Renzi por Tardewski. Em 
outro texto desse mesmo livro de conversações, "Secreto y 
narración", Piglia separa enigma e segredo:

1 6   P ig l ia , 2 0 1 5 , p . 3 5 .
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El enigma sería, como sabemos, incluso por etimo-
logía, dar a entender, es decir, la existencia de algún 
elemento — puede ser un texto, una situación — que 
encierra un sentido que se puede descifrar. El misterio, 
en cambio, sería un elemento que no se comprende 
porque no tiene explicación, o al menos no la tiene en 
la lógica dentro de la cual nosotros nos manejamos. 
[...] En cuanto el secreto, se trata también de un vacío 
de significación, es algo que se quiere saber y no se 
sabe, cómo el enigma y el misterio, pero en este caso es 
algo que alguien sabe y no dice. Es decir, el secreto es
en verdad un sentido sustraído por alguien.17

Ainda poderíamos ficar em dúvida se a anedota de Sua se 
trata de um enigma que aponta para algo no romance, algo 
a ser decifrado, portanto, ou se podemos tomá-la como um 
segredo, neste caso, um segredo que guarda um sentido 
subtraído pelo autor. 

Mas essa especial interpretação do segredo não cabe na 
definição que Piglia daria na longa entrevista do mesmo 
livro "Volver a empezar":

Lo que a mi me interesa del secreto es que no depende 
de la interpretación, no es un enigma que puede ser 
descifrado y por lo tanto depende de una técnica reli-
giosa ou filológica — como quieren llamarla — que 
permita descifrar algo que está oculto pero que se dá 
a entender, en el sentido etimológico de "enigma". El 
secreto es algo que está escondido. Etimológicamente 
también tiene que ver con un lugar donde hay algo 
que alguien tiene escondido y hay que entrar ahí, 
es una acción la que supone "descubrir" un secreto. 
Entonces, ahí otra vez encuentro una relación entre 

1 7   Ib id ., p . 2 4 9 .
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"sentido y lenguaje", una relación que se puede estab-
lecer alrededor de todo este juego con el que sabe algo 
que no quiere que los demás sepan, que, por supuesto, 
en el género policial tiene un lugar importantísimo.18

O segredo não pede interpretação, não admite decifra-
ção. Não é da ordem das mensagens que exigem um modo 
especial de leitura para se abrirem a um significado oculto. É 
antes uma informação subtraída. Quando penso na anedota 
de Sua, então, ou no caso, no relato dentro de outro relato, 
contado, talvez, simplesmente para passar as longas horas da 
noite à espera de Maggi, ou para dar um pouco de contorno 
à figura do poeta local, quando penso, então, nesta cena, 
vejo que também não há nada de enigmático nela: nada que 
peça decifração. Tampouco há segredo. Tudo está dito: era 
uma vez Marconi. Ele recebeu cartas muito singulares de 
uma mulher que assinava Sua, antes de seu nome e sobre-
nome e número de telefone. Cartas despidas de qualquer 
dado ou história pessoal, cartas que pareciam parábolas. 
Eram escritas em espanhol perfeito, meio quevediano, em 
estilo também muito singular. Marconi deseja conhecer a 
mulher porque desconfia que ela é a melhor escritora que 
existe. Ele sente ciúmes porque se ela se tornar conhecida ele 
será apagado da história da literatura argentina. Os dois se 
encontram.

Resulta que a mulher é feia, "um monstro", porém muito 
inteligente. E, além do mais, tem uma estranha teoria: "só se 

1 8   Ib id ., p . 2 3 2 .
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pode escrever com o corpo", "as palavras são o nosso corpo", 
a literatura só pode ser autobiográfica, só se pode escrever 
a partir da história pessoal. Ela conclui que odeia o próprio 
corpo, portanto, não pode ser escritora. Marconi esconde 
dela que já é uma escritora, a melhor, se nega a legitimá-la 
e a despede dizendo que continue se dedicando ao que faz 
para ganhar a vida: a bordar panos de prato. A interpretação 
é simples. Vai de um personagem a outro: a que é escritora 
mesmo, escritora de verdade, que alcançou uma qualidade 
literária invejável, não pode escrever. Acredita não poder 
escrever. O escritor legitimado se dedica a reforçar esse 
impedimento para manter sua posição. Estamos diante 
de uma clara alusão às intrigas e lutas dos escritores pela 
visibilidade, pela legitimação no mercado, estamos diante 
também da invisibilização da escrita da mulher talentosa. A 
questão que faz com que essa passagem pareça um enigma 
— pedindo decifração — é o porquê de ela estar aí onde 
está, aparentemente deslocada de qualquer uma das discus-
sões sustentadas pelos personagens na longa noite. Todos 
homens falando de homens. Essa aparente gratuidade faz 
com que adquira o status de enigma que acena para uma 
intenção de autor, um desejo de insinuar algo que não está 
aí, que nos escapa, que não está dito e que, portanto, parti-
cipa da atmosfera do segredo — um segredo alheio à trama 
— um segredo exterior ao texto. É esse segredo que minha 
leitura fareja.

O próprio Piglia me autoriza esse tipo de interesse. "Hay 
un sujeto que decide escribir. Entonces, no me parece que la 
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figura de ese sujeto sea algo que deba ser excluido de la discu-
sión de la crítica como un elemento que alteraría la verdad de 
la lectura."19

Há algo aí, quando Piglia faz aparecer como um fogo 
de artifício — algo que dura apenas quase cinco páginas 
e desaparece da trama e do livro — uma figura de autoria 
feminina de quem não se pronuncia o nome. Algo como a 
melhor escritora que não tem obra porque acredita que não 
pode ser escritora. Poderíamos entrar no enigma — por que 
essa anedota está aí? — pelo que Piglia fala sobre "o mito de 
escritor", na mesma entrevista "Volver a empezar":

A mi me interesan mucho los mitos de escritor, me 
parece que junto con los textos hay un aura, ciertas 
imágenes que actúan, en secreto, en los resquicios, 
entre las palabras, como quien vislumbra un rostro 
cubierto con un tul. [...] Hay una construcción del 
sujeto que es una combinación rara de palabras, acon-
tecimientos, tragedias, datos, que hábilmente quitan al 
sujeto de la normalidade, diría yo. El sujeto es sacado 
de la normalidad y ese corte está secretamente ligado 
a su escritura. [...] Quiere decir: el mejor escritor del 
siglo XX, quizás, Kafka, no podía escribir. Ahí hay un 
mito. [...] Es una relación paradójica entre el texto y el 
sujeto lo que funda el mito.20

Me parece que a anedota de Sua é a ilustração dessa teoria. 
O grande escritor é aquele que acredita não poder escrever. 
Que escreve algo menor, devotado ao fracasso, à não publi-
cação, ou à publicação depois da morte e contra sua vontade. 

1 9  Ib id ., p . 2 2 1 . 
2 0   Ib id ., p . 2 2 0 .
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Poderíamos, além de Kafka, pensar em outros escritores, 
Macedonio Fernández, por exemplo, de quem Piglia diz: 
"um dos maiores escritores e só escreveu dois livros". E essa 
cena começa a construir a outra cena, talvez a mais impor-
tante do livro, a que fecha a noite e o relato: o encontro de 
Kafka com o jovem Hitler. As longas páginas sobre o hipo-
tético encontro entre os dois em Praga sustentam também 
uma teoria da leitura. Porque é associando as cartas e diários 
de um e a biografia de outro que Tardewski e mais ninguém 
além dele vê esse encontro. "Ninguém sabe ler, ninguém lê. 
Porque para ler, disse Tardewski, é preciso saber associar".21 
É o que vou tentar fazer aqui com Sua/Kafka.

Depois de associar o início dos diários de Kafka e o que 
diz numa carta a seu amigo Rainer Jauss, Tardewski tem 
a prova do encontro dos dois e de como algo que nunca é 
repetido e que Adolf teria dito a Kafka o impressiona terri-
velmente. As provas do encontro também são encontradas 
em Minha luta, a autobiografia de Hitler. Então ele conclui 
que "o gênio de Kafka foi ter compreendido que se aquelas 
palavras podiam ser ditas, então é porque podiam ser rea-
lizadas". Assim, "ele é aquele que sabe ouvir"22 e "faz em sua 
ficção, antes de Hitler, o que Hitler lhe disse que ia fazer. 
Seus textos são a antecipação daquilo que via como possível 
nas palavras perversas daquele Adolf, palhaço, profeta que 
anunciava, numa espécie de sopor letárgico, um futuro de 

2 1   Id ., 1 9 8 7 , p . 1 8 6 .
2 2   Ib id ., p . 1 8 9 .
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uma maldade geométrica".23 Eis uma leitura por associação 
que fornece uma chave de leitura para entender Kafka, o 
escritor que escrevia por parábolas, o escritor do gosto aos 
enigmas, o escritor impossível de decifrar. "Como era pos-
sível que ninguém tivesse entendido? Perguntara-se Tarde-
wski. Ou será que só lemos o que já lemos diversas vezes, 
para procurar nas palavras o que sabemos que está nelas, 
sem que nenhuma surpresa possa variar seu sentido?"24

Assim como Renzi havia construído a igreja de Arlt algu-
mas páginas antes da cena de Sua, agora Tardewski constrói 
a igreja de Kafka. Se Renzi construiu a igreja de Arlt contra 
Borges, ou pelo menos isolando Borges numa estética do 
século IX, ou respondendo a uma estética do século IX, 
enquanto Arlt fundava a modernidade argentina, agora Tar-
dewski, algumas horas depois, dentro da mesma longa noite, 
constrói a igreja de Kafka contra Joyce:

Joyce carrega um estandarte que diz: Sou aquele que 
supera todos os obstáculos, enquanto Kafka escreve 
num bloco e guarda num bolso da sua jaqueta 
abotoada esta inscrição: Sou aquele a quem todos 
os obstáculos superam. Kafka disse, diz Tardewski: 
Enfrento a impossibilidade de não escrever, a de 
escrever em alemão, a de escrever em outro idioma, 
ao que se poderia acrescentar quase uma quarta 
impossibilidade: a de escrever. Essa quarta impossi-
bilidade era, para ele, a suprema tentação. Para ele 
que soubera dizer: qualquer coisa que eu escreva. 
Por exemplo a frase: Ele olhou pela janela, escrita 
por mim, já é perfeita. De que perfeição se tratava?, 

2 3  Ib id ., p . 1 9 0 . 
2 4  Ib id ., p . 1 8 7 . 
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diz Tardewski. Por um lado, o ideal de Kafka quanto 
à perfeição formal e estilística era tão rigoroso que 
não tolerava transações. Mas ao mesmo tempo soube 
melhor que ninguém que os escritores realmente 
grandes são aqueles que sempre enfrentam a impos-
sibilidade quase absoluta de escrever.25

E essa contraposição entre Joyce e Kafka traz de volta a cena 
de Sua em que ela é, de certa forma, associada a Kafka — o 
que valida a leitura que estava propondo até aqui — e Mar-
coni associado a Joyce [lembremos que Sua disse de Marconi 
que queria agradar pela destreza técnica]: "Joyce, como dizia 
aquela mulher que borda toalhas referindo-se aos poemas de 
Marconi, é muito, como dizer-lhe?, muito laboriosamente 
virtuose. Um malabarista, disse. Alguém que faz jogos de 
palavras como outros fazem jogos de mãos".26 A contraposi-
ção é elegante, e lembra também a única possível descrição 
do que seria a feiúra de Sua, sua dificuldade de atravessar o 
ar, o simples ar, atravessando-o como os simples mortais, 
as pessoas normais, atravessariam um rio com a água na 
virilha: "Kafka, em compensação, é o equilibrista que anda 
no ar, sem rede, e arrisca a vida tentando manter o equilí-
brio, movendo um pé, depois, muito lentamente, o outro pé, 
sobre o arame retesado de sua linguagem."27

Todos conhecemos as fotografias de Kafka. Ele nunca foi 
um escritor bonito. E seu diário está repleto de reclamações 
contra o corpo. Uma delas: "Escrevo isso com toda certeza 

2 5   Ib id ., p . 1 9 4 .
2 6   Ib id ., p . 1 9 3 -9 4 .
2 7   Ib id ., p . 1 9 4 .
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de desespero por meu corpo e pelo futuro com esse corpo."28 
Sua/Kafka, parece ser o melhor gesto de aproximação pra 
entender um pouco essa passagem em seu teor de enigma. 
Mas isso nada esclarece sobre essa figuração do mito do 
escritor, que acredita não poder escrever, ser a de uma 
mulher. Por que o mito do escritor de Kafka aparece aqui 
travestido de mulher?

Poderíamos arriscar uma ideia. A de que Piglia encena 
uma teoria: a de que Kafka falou do século no qual os judeus 
sofreram o seu genocídio anunciado primeiro a ele pelo 
jovem Hitler. Um judeu falando da morte dos judeus de 
modo cifrado em sua literatura. Ao colocar em cena uma 
mulher que também escreve por parábolas e acredita, como 
Kafka, não poder escrever, Piglia estaria apontando para a 
existência, o surgimento, de uma mulher como a escritora 
de seu século. Uma mulher falando de outra coisa que não 
de si mesma e de seu corpo. Uma mulher falando, então, do 
mundo por parábolas. Uma mulher que se anuncia como 
a escritora mais importante do novo século mas que, se 
depender da legitimação masculina, vai ser sempre uma não 
escritora. Apenas um corpo matável? E que talvez, por isso 
mesmo, seria aquela capaz de ver e de escrever sobre o exter-
mínio de mulheres que se faria visível e incômodo no final 
do mesmo século. A mulher como o novo judeu que se quer 
colocar na câmara de gás.

Duas ressalvas. Uma: O mundo da literatura, em Piglia, 
é um mundo masculino. São raríssimas as aparições de 

2 8  K a f k a , 2 0 1 8 , p . 2 7 .
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mulheres em seus livros e entrevistas. Duas: quem escreveu 
de maneira mais contundente até agora sobre o extermínio 
das mulheres foi um homem: Roberto Bolaño em seu 2666. 
Ele é quem mostra esse grande cemitério a céu aberto onde 
jazem em covas abertas, mutiladas, centenas de mulheres, 
cujos assassinos nunca foram punidos. E antes dele, também 
Sergio González Rodríguez, em Huesos en el desierto. Tudo 
bem, na medida que essa mulher escritora pode mesmo exis-
tir sem que a conheçamos.

De todo modo, creio ser possível ler o enigma de Sua — 
mesmo que fosse à revelia de Piglia — se não como uma 
espécie de "profecia", então como um apontamento sobre 
o perigo que pode se tornar para o mundo masculino dos 
escritores visionários uma mulher falando do mundo e não 
apenas de seu corpo e de sua vida. Mas por que a mulher 
não poderia falar de si? E em que medida a parábola e a 
escrita autobiográfica, a escrita do corpo, seriam oponentes? 
A que apontaria, numa "teoria da prosa" ou numa "teoria da 
literatura" esse embate ensaiado no "enigma de Sua"?

Em "A citação privada", de O laboratório do escritor, 
pode haver uma pista: "Simone Weil", diz Piglia, "aponta a 
voz feminina como oposta à tradição escrita: o arquivo da 
memória se construía no corpo da mulher em oposição à 
escrita, ligada, desde sua origem, às técnicas do Estado, à 
comunicação religiosa, aos cálculos agrários. O relato femi-
nino (Sherazade) resiste aos ditames do rei".29

2 9  P ig l ia , 1 9 9 4 , p . 6 3 .
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Na interdição da escrita pública, em sua clausura pri-
vada, a essa mulher — Sua, por exemplo — resta escrever 
cartas, diários secretos e contar histórias. E talvez por isso 
se diferencie de uma escrita aderente "aos ditames do rei". 
Seu tema é pessoal, privado, tem a ver com a própria expe-
riência, a vida doméstica. Piglia pensa a escrita secreta como 
uma escrita feminina. "Há um assunto feminino nas escritas 
secretas, uma espécie de obrigação de escrever às escondidas 
que é totalmente política".30 Sua escrita secreta pessoal é o 
diário, que define desde a década de 1980 como sua obra-
-prima póstuma. Não necessariamente a escrita feminina 
é uma escrita da mulher. Uma escrita feminina é a escrita 
secreta. Se nessa entrevista a citação de Simone Weil é ligada 
à escrita secreta e ao seu diário, curiosamente, a mesma 
citação aparece entre uma reflexão sobre a ligação da escrita 
com a divisão do trabalho, segundo Lévi-Strauss, e em duas 
histórias sobre decifração em "Notas sobre literatura em um 
diário", de Formas breves:

A escrita está na origem da divisão do trabalho, 
segundo Lévi-Strauss. Não há escrita sem opressão, 
sem desigualdade social, não há escrita sem Estado. 
Mas a escrita é vista também como a origem do 
espírito de rebeldia: "Começou então a difundir-se o 
rancor de quem se esfalfava trabalhando para outros 
(escreve Li Po, cita Etiemble); tão engenhosa arte 
tendia diretamente a solapar as prebendas, os privilé-
gios e o espírito dos poderosos".31

3 0   Ib id ., p . 4 8 .
3 1   Id ., 2 0 0 4 , p . 8 4 .



25

E, depois de fazer a mesma citação de Simone Weil, que 
nessa nova posição sublinha o caráter duplo da escrita, ele 
diz:

A decifração das escritas secretas e das línguas per-
didas como "revelação" psicótica e mística. Conta-se 
que, depois de trabalhar durante meses no texto 
escrito em sumério (que é a primeira forma de escrita 
conhecida), na tarde em que finalmente conseguiu 
ler o fragmento, George Hughtinghton, uma das 
glórias do departamento de arqueologia do Museu 
Britânico, saiu ao corredor, começou a despir-se e 
disse: "Após dois mil anos de silêncio, sou o primeiro 
a escutar essa voz". Morreu muito jovem, aos trinta 
e dois anos, internado numa clínica psiquiátrica nos 
Alpes suíços. De noite, os enfermeiros ouviam-no rir 
baixinho e falar com alguém numa língua exótica.32

Há aqui uma pequena história da origem da escrita que vai 
da opressão à artimanha e da cifra à decifração como uma 
história reversa. Afinal, em Respiração artificial, é Arocena, 
o agente a serviço do Estado quem decifra as letras/mensa-
gens das cartas, cujo ato de cifrar era arte para a proteção 
dos corpos de homens e mulheres perseguidos pelo Estado. 
Na história do tio Marcelo Maggi, portanto na história fami-
liar de Emilio Renzi, há um segredo, ligado a uma mulher, 
entrelaçado a outro segredo, de Estado. E é nessa tensão 
que o livro se sustenta. Numa tensão de decifração. Entre a 
história familiar e a história política nacional. Mas também 
entre a escrita como carta condenatória e a escrita como 
libertadora, repositora de uma verdade. Entre duas espécies 

3 2   Ib id ., p . 8 5 .
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de segredo que definem a vida de Marcelo Maggi. São esses 
dois segredos, o público e o privado que traçam o enredo. 
"Dá uma história?" A pergunta que abre o livro tem a ver 
com uma primeira carta do tio e uma foto: "eu no colo dele". 
Eu, o autobiográfico, e ele, o biografado, o tio desaparecido 
e que só se deixa ver por cartas. Mas tem a ver também com 
o arquivo de Enrique Ossório.

Um primeiro desaparecimento tem a ver com uma 
mulher: é o que se deixa ver primeiro. Mas logo entende-
mos, cifrada na relação entre Maggi e o Senador, a segunda 
história, a história secreta, aquela que ultrapassa o círculo 
familiar e vai para o foro público. Esperancita é a mulher 
fatal, pertencente à casa, alheia à vida pública do pai e do 
marido. A mulher oficial que é abandonada depois de seis 
meses de casamento. Coca, a outra, é a mulher da vida — 
bailarina de cabaré — e da vida pública. É ela que devolve 
o dinheiro de Esperancita enquanto Marcelo Maggi está na 
cadeia. E é somente muito depois que se fica sabendo, por 
uma carta deixada por Esperancita pouco antes de morrer, 
que Marcelo não tinha fugido com seu dinheiro depois de 
seis meses de casamento. Mas Marcelo é categórico: "não se 
deve permitir que alterem nosso passado".33 E assim ficamos 
sem saber qual das duas histórias de Esperancita é a ver-
dadeira. Assim como não sabemos qual é a verdade sobre 
Enrique Ossório, em cuja biografia trabalha Maggi e depois 
Renzi, se foi um espião a serviço de ou contra Rosas. Só "dá 

3 3   Id ., 1 9 8 7 , p . 1 5 .



27

uma história" porque há muitos mal-entendidos a serem 
contados e porque se pode cifrar a história Argentina na 
história pessoal e vice-versa. Aqui, a escrita secreta, a escrita 
feminina, a carta esclarecedora que se guarda como um 
segredo de túmulo se entrelaça com a história masculina, de 
segredos de Estado, mas sem que nunca mudem de polos. 
Os segredos femininos permanecem os "assuntos femininos".

Pelo diário de Piglia, sabemos que era sua intenção ter-
minar o relato com "o monólogo de Coca", que não aparece 
na versão final do romance e que entrelaçaria os assuntos 
femininos e os assuntos de Estado. Ao que tudo indica, 
Piglia descobriu durante a escrita que seria melhor não reve-
lar o segredo, não permitir que Coca revelasse o segredo de 
Maggi. O segredo de sua dupla desaparição.

Lunes, 5 [março, 1979]
Novela. 1. El tío Maggi. 2. Arocena. 3. Viaje del narra-
dor a Concordia. Maggi está desaparecido. Conversa 
con Tardewski y va a ver a Coca. 4. Monólogo de la 
Coca. 5. El archivo.34

Martes 12 [junho, 1979]
No avanzo en el monólogo de Coca, la ex mujer de 
Marcelo Maggi que vive del otro lado del río, en Uru-
guay. Descarto, sin estar muy seguro, la posibilidad de 
que todo esté contado por el narrador. Tal vez, enton-
ces, un delirio de Coca, que habla sola.

Miércoles 13
No sé qué historia debo contar y tampoco encuentro el 
tono. Monólogo de la Coca "hablado", ¿un registro de 
la voz? El narrador está con un grabador. ¿Se podrá 

3 4  Id ., 2 0 1 7 , p . 1 5 8 .
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escribir de otro modo? No encuentro el camino, no hay 
anécdota. Después de varias horas de trabajo escribo 
un borrador de un monólogo de la Coca, seis pági-
nas que he vuelto a leer recién. No parece estar nada 
mal, quizá ella es la única que cuenta la historia del 
secuestro de Marcelo [grifo meu].

Sábado 16
¿El monólogo de la Coca podrá ser el capítulo II de 
la novela? En ese caso, el viaje del narrador a verla 
se habrá anticipado y podría cerrarse ahí la primera 
parte, antes de entrar en el archivo. Entonces podría 
ser algo así pero todavía no sé cuál es. Quizá un resu-
men final del narrador que ya ha leído el archivo y 
conversa de todo eso con Coca. ¿Pero no es reiterar la 
conversación de Tardewski?35

E então já em janeiro de 1980:

Martes 8
Plan de trabajo. 1. El Senador. 2. Censor. 3. Tardewski. 
4. Maggi–Renzi. 5. Pasar todo en limpio.36

O monólogo de Coca desaparece da versão final, mas ela é 
a guardiã do segredo, ou da "verdade da história de Marcelo 
Maggi", que nunca é contado, permanecendo como a histó-
ria cifrada, modelo descrito nas teses sobre o conto. O leitor 
é levado a sentir o não dito que entrelaça as duas histórias, a 
pessoal (familiar) e a política (nacional).

Em que medida o enigma de Sua aponta para o monó-
logo de Coca? O monólogo de Coca foi cifrado na estranha 
conversa sobre o relato autobiográfico de Sua? O nome 

3 5   Ib id ., p . 1 7 1 -7 3 .
3 6  Ib id ., 1 8 6 -8 7 .



29

elidido da remetente das estranhas cartas seria "tia Coca"? 
Não há como responder a essas perguntas, mas talvez, a par-
tir dessa vinculação, seja possível ler de outro modo o auto-
biográfico de que fala Sua: um falar de si que traz o perigo 
da tortura e do desaparecimento pelas forças do Estado. 
"Nós falamos e nossas palavras são o nosso corpo". O corpo 
passível de todos os tormentos. O corpo que sofre a violência 
do Estado. Porque o "sequestro" de Marcelo Maggi, sobre o 
qual não se fala, não está ligado ao casamento com Esperan-
cita que não deu certo, mas ao casamento com o arquivo, 
que permanece para sempre censurado. Ao levantar a histó-
ria de Enrique Ossório, tanto no passado como no presente 
da narrativa, Marcelo Maggi encontra a força do Estado que 
censura e faz desaparecer o corpo que fala/escreve.

O corpo de Sua, o desespero de Kafka diante do próprio 
corpo, como um índice da fragilidade da vida diante da 
desmesurada força do Outro oficial. "O discurso da ação é 
falado com o corpo. 'O discurso da ação', disse o senador, 
'é falado com o corpo'. Como o senhor vê, sou um paralí-
tico".37 Além da ênfase dada na repetição, podemos ler no 
mesmo parágrafo: "'As palavras são a única coisa que possuo. 
E direi mais', disse o senador, 'as palavras são minha única 
atividade. Portanto, em resumo, não devo ser considerado 
representativo, visto que as outras funções que poderiam 
ajudar-me a apoiar minhas palavras com o corpo estão atro-
fiadas."38 Qualquer semelhança é mera coincidência?

3 7   Id ., 1 9 8 7 , p . 4 0 .
3 8   Ib id .
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Um homem público que se tornou paralítico não pode 
ser considerado representativo. Uma mulher escritora, cujo 
corpo não é o representativo da mulher na sociedade, não 
pode ser escritora. Uma mulher feia é igual a um homem 
paralítico? É preciso lembrar que aos dois é reservado ape-
nas o direito de escrever cartas. Ou seja, suas ideias ficam 
restritas ao círculo íntimo. Ambas personagens falam apenas 
uma vez, cada um uma única cena, cada um testemunhando 
a presença corporal elidida das cartas.

No enigma de Sua, estão duas coisas mais: a frase final 
das Investigações filosóficas de Wittgenstein, que abre a 
segunda parte de Respiração artificial e que é citada por Tar-
dewski ao falar de sua experiência sob influência de seu mes-
tre "Sobre aquilo de que não se pode falar, é preciso calar"39 
e toda uma história sobre sua admiração do fracasso ou dos 
tipos fracassados, longa cadeia que inclui, claro, Kafka, Wit-
tgenstein e o próprio Tardewski. A outra coisa é uma espécie 
de "moral da história" de Sua: "Porque outra das virtudes do 
fracasso, disse, é que nos ensina que nada jamais deixa sua 
marca no mundo. Tudo o que vivemos se apaga e isso talvez, 
disse, é o que aquela mulher da história de Marconi com-
preendera".40 As palavras vão embora com o nosso corpo.

Não esqueçamos que a epígrafe do livro é de T. S. 
Eliot: "We had the experience but missed the meaning, and 
approach to the meaning restores the experience". Todas as 

3 9   Ib id ., p . 1 5 2 .
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vozes que aparecem no romance reverberam essa epígrafe. 
Todos tratam de dar algum sentido a suas experiências ainda 
que só se deparem com equívocos. E é com esses equívocos 
que, talvez, se possa decifrar de novo a vida vivida. É isso 
que Piglia defende no belo texto de O último leitor: "Uma 
narrativa sobre Kafka".

Trata-se de dar contorno à figura da leitora ideal tal qual 
Felice aparece para Kafka na noite em que a conhece. Piglia 
narra, associando (com o mesmo procedimento de Tarde-
wski em Respiração artificial) suas cartas a Felice e o conto 
"O veredito". Nessa narrativa, sustenta que Kafka "descobre 
uma nova maneira de ler: a literatura dá forma à experiência 
vivida, constrói-a como tal e a antecipa."41 "A escrita é um 
resumo da vida, condensa a experiência e a torna possível".42 

E como Piglia descobre que Kafka faz isso? Recons-
truindo o encontro Kafka–Felice pela chave escritor–lei-
tora ideal. Seguindo as pegadas das cartas e do conto para 
reconstruir por "caminhos tortuosos" os acontecimentos da 
vida que se transformam em acontecimentos de escrita e 
que, por sua vez, voltam a constituir os acontecimentos da 
vida. Mas tudo isso, sem que o escritor, Kafka, se dê conta 
deles antes de tê-los escrito. Ao reler as cartas, bem como 
as biografias, o diário e a ficção de Kafka, Piglia sublinha as 
passagens que vão delineando nele o desejo e a sedução da 
leitora que, nunca, no entanto, poderá se tornar sua mulher, 
fora de seu papel de empregada disposta a ler e copiar o que 

4 1   P ig l ia , 2 0 0 6 , p . 5 0 .
4 2   Ib id ., p . 5 1 .
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ele escreve. Nesse sentido, poderíamos pensar em Sua como 
a leitora–copista–empregada ideal para Kafka: aquela que 
não poderia seduzi-lo, aquela que sabe que não pode seduzir 
e que permanece disponível, à distância, como inspiradora, 
comentadora, musa, escrava, etc.

Piglia começa por um poema chinês que Kafka manda 
a Felice, "Na noite profunda", no qual uma mulher toma 
de um homem uma lamparina e pergunta: "sabe que horas 
são?" Uma mulher que, para Kafka, encarna seu maior 
temor: a mulher que produz a interrupção da escrita. A 
mulher que impede a escrita, o isolamento e o silêncio. 
Ele manda essa carta com o poema a Felice no dia 24 de 
novembro de 1912. No dia 23 de setembro, dois meses antes, 
havia escrito "O veredito" numa noite, sem interrupção. Ele 
escreve em seu diário todas as sensações de esgotamento 
mas também de maravilhamento pelo feito. A cena ideal 
de escrita acaba assim: "Antes, espreguiçar-me diante da 
empregada e dizer: 'Fiquei até agora escrevendo'. O aspecto 
de minha cama, intacta, como se a tivessem trazido naquele 
instante mesmo".43 Piglia lê esse relato da noite da escrita 
como a inversão perfeita da noite do poema chinês.

Em outra anotação do diário, Kafka escreve que deve a 
história a Felice, "por caminhos tortuosos". Passa a escre-
ver para ela, porque quer entender a razão disso. "Dessa 
forma se define um nexo entre a escrita e a vida que não 
pertence à categoria do autobiográfico".44 Me parece que este 

4 3   K a f k a  a p u d  P ig l ia , ib id ., p . 4 7 .
4 4   Ib id ., p . 4 9 .
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é o modelo que Piglia busca e que faz Sua defender. Uma 
relação entre escrita e vida que está impregnada da experiên-
cia, mas que as relações entre uma e outra sejam cifradas a 
tal ponto que o autobiográfico se transforma em outra coisa. 
Em enigma. Pela parábola. Uma escrita que tenta explicar, 
ou pelo menos, fazer ver o vivido. A exata proposição da 
citação de T. S. Eliot.



P IGLIA E A IGRE JA DE ARLT

i .  A  c e n a

"Uma tarde Juan C. Martini Real me mostrou uma série de 
fotos do velório de Roberto Arlt. A mais impressionante era 
uma tomada do caixão pendurado no ar por cabos e sus-
penso sobre a cidade. Haviam armado o caixão no quarto 
dele, mas tiveram de retirá-lo pela janela com aparelhos e 
roldanas porque Arlt era grande demais para passar pelo 
corredor.

Aquele caixão suspenso sobre Buenos Aires é uma boa 
imagem do lugar de Arlt na literatura Argentina. Morreu aos 
42 anos e sempre será jovem e sempre estaremos tirando seu 
cadáver pela janela."1

i i .  A  d i a t r i b e

"Pero no se acabó todo, porque, al igual que Jesucristo, Arlt 
tuvo a su san Pablo. El San Pablo de Arlt, el fundador de su 
iglesia, es Ricardo Piglia. A menudo me pregunto: qué hubiera 

1  P ig l ia , 2 0 0 4 , p . 3 3 . 
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pasado si Piglia, en vez de enamorarse de Arlt, se hubiera 
enamorado de Gombrowicz? Por qué Piglia não se enamoró 
de Gombrowicz y si de Arlt? Por qué Piglia no se dedicó a 
publicitar la buena nueva gombrowicziana o no se especia-
lizó en Juan Emar, ese escritor chileno similar al monumento 
al soldado desconocido? Misterio. Pero en cualquier caso es 
Piglia quien eleva a Arlt dentro de su propio ataúd, sobre-
volando Buenos Aires, en una imagen muy pigliana o muy 
arltiana, pero que, en rigor, sólo sucede en la imaginación 
de Piglia y no en la realidad. No fue una grúa la que bajó el 
ataúd de Arlt, la escalera era lo suficientemente ancha como 
para maniobrar, el cadáver de Arlt no era el de un campeón 
de los pesos pesados".2

i i i .  A  c o n s t r u ç ã o  d a  i g r e j a

Na segunda parte de Respiração artificial, romance que 
projetou Ricardo Piglia internacionalmente, Emilio Renzi 
vai a Concórdia ao encontro de Marcelo Maggi, o tio que 
desapareceu quando Renzi era apenas um garoto, sobre 
o qual sabe muitas coisas entre verdadeiras e falsas e com 
quem se corresponde há algum tempo, tendo em comum 
um objeto específico: certos papéis que pertenceram a 
Enrique Ossório, outra personagem envolta em mistérios 
e mal-entendidos de toda ordem. Emilio Renzi vai a Con-
córdia, então, para encontrar o tio e enquanto o espera no 

2  B o la ñ o , 2 0 0 4 , p . 2 7 .
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Clube Social, conversa com Tardewski, um polonês exilado, 
que a crítica convencionou associar a Gombrowicz, e bebe 
genebra. Aos poucos, vemos várias personagens do clube e 
seus infortúnios e, também aos poucos, outros vão se jun-
tando à conversa e à genebra. O primeiro deles é o conde 
Tokray, que chega pedindo dinheiro emprestado para levar 
flores ao túmulo de um amigo morto e que se ressente pelo 
apagamento de seu título num convite oficial para um jantar 
na embaixada russa no Paraná. Chega quando os outros 
dois estão falando de Lugones e de Macedonio Fernández. 
Um conde decadente. Lugones. Macedonio. Então Tokray 
se afasta e Renzi e Tardewski passam a falar de Borges. De 
como em "Pierre Menard" Borges ri do crítico Paul Grous-
sac, prova-o a teoria do Professor — ou seja, Maggi — nas 
palavras de Tardewski. 

Talvez seja interessante anotar aqui a tal teoria, já que ela 
dará ensejo em seguida para pensar Borges em contraponto 
com Arlt e, me parece, essa teoria, que traz um problema 
de mil dobras no romance, a enlaçar todas as personagens, 
estrangeiros fracassados ou estrangeiros altivos, mas estran-
geiros todos em alguma medida, vai ganhando corpo nas 
páginas seguintes. Diz Tardewski que pensa o professor 
Maggi que Groussac era o crítico

mais representativo desses intelectuais transplan-
tados, antes de mais nada porque ele atuara no 
momento preciso, exatamente quando o europeísmo 
constituiu-se em elemento hegemônico. Groussac é 
o intelectual da década de 80 por excelência, dizia 
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o professor; mas é sobretudo o intelectual europeu 
na Argentina por excelência. Graças a isso pudera 
desempenhar aquele papel de árbitro, juiz e verda-
deiro ditador cultural. Aquele crítico implacável, a 
cuja autoridade todos se submetiam, era irrefutável 
porque era europeu. Tinha o que se pode chamar de 
um olhar europeu autenticado, e dali julgava as rea-
lizações de uma cultura que se esforçava por parecer 
europeia. Um europeu legítimo divertia-se às custas 
daqueles nativos fantasiados. Ria-se de todos eles, 
pareciam-lhe meros literatos sul-americanos.3

A "verdade" sobre a criação de "Pierre Menard, autor de Qui-
xote" — ou "a chave" para a leitura, dependendo do ponto 
de vista teórico que se adote — é que Borges ri de Groussac, 
que teria escrito o livro Un enigme littéraire, para provar que 
o verdadeiro autor de um livro chamado Quixote apócrifo 
teria sido um tal de José Martí "(homônimo desconhecido 
e completamente involuntário do herói cubano"),4 onde 
demonstra com "lógica mortífera", e sem ironia, mas por 
simples engano, que o autor é um homem que morreu antes 
da publicação do verdadeiro Quixote. Foi na verdade Grou-
ssac e não Borges quem inaugurou, por engano, a técnica do 
anacronismo deliberado e das atribuições errôneas. Quando 
Borges nos apresenta Pierre Menard, não apresenta uma 
teoria do leitor, nem uma teoria da linguagem, nem mesmo 
um novo modo de ler a história. Borges caçoa do erro de seu 
antecessor. A consequência imediata da anedota é a abertura 
de uma perspectiva crítica sul-americana, que nada deve ao 

3   P ig l ia , 1 9 8 7 , p . 1 1 6 .
4   Ib id ., p . 1 1 7 .
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"europeu legítimo", num momento em que o "europeu legí-
timo" toma a figura de um conde decaído, de um estrangeiro 
fracassado em pleno exílio ou se mistura com um poeta de 
província às voltas com a forma herdada. Anoto aqui que o 
tema da dependência está entre as primeiras preocupações 
de Piglia, como o demonstraria uma leitura a partir desse 
viés do seu ensaio de 1973 "Roberto Arlt: una crítica de la 
economía literaria" e algumas páginas de Nome falso, comen-
tadas adiante, porém em outra direção.

Ora, é essa discussão que aproxima a personagem de 
Marconi, o escritor de sonetos, também jornalista, e que 
está preocupado em integrar o quadro da "jovem litera-
tura argentina". É aqui, e pela singeleza da frase "Não se 
preocupe, Marconi, disse Renzi, a literatura argentina não 
existe mais",5 que entra Arlt e que a tal igreja começa a ser 
construída.

Retenhamos as imagens deste álbum: o interior de um 
clube. Várias mesas; numa delas, dois homens conversam 
sobre Macedonio e Lugones, estão, portanto, meio reveren-
tes; deles se aproxima um conde decadente a fim de pedir 
dinheiro emprestado e está incomodado com um convite 
oficial onde está escrito "senhor" e não "conde". Fim de uma 
sequência. Os dois homens voltam a estar sós, estão alegres, 
bebem genebra e falam de Borges, que ri de um crítico euro-
peu, que erra do alto de seu pedantismo; voltam a estar em 
três, Marconi, 36 anos, um escritor de sonetos da província, 

5   Ib id ., p . 1 1 9 .
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nos anos 1980, está de pé e pede licença para sentar-se. 
Alguma garrafa de genebra vazia sobre a mesa. Embora não 
se fale em cigarros, se pode ver a fumaça naquele clube de 
homens. Esses personagens manuseiam um álbum onde 
estão Borges, Arlt, Groussac, Macedônio e Lugones. E as 
"pequenas mãos hábeis" de uma mulher, como na cena de 
Anna Kariênina lendo no trem rumo a Moscou [como apa-
rece no ensaio de O último leitor] monta a coleção e faz você 
virar as páginas de Piglia, de Bolaño, de Borges, de Arlt...

Para construir a igreja de Arlt, Renzi precisa se fazer 
entender sobre o fim da literatura Argentina. E o fim começa 
com Borges. Borges teria sido um escritor do século 19, 
aquele que coloca fim a uma literatura de duas tradições: 
por um lado a literatura de cuteleiros, de gauchos; por outro 
a das cadeias de citações forjadas, falsas, desviadas, inaugu-
rada por Sarmiento. Borges teria integrado as duas linhas, 
conscientemente, para fechar essas duas tradições. Beatriz 
Sarlo, em Borges, un escritor en las orillas, contra o que 
ela pensa ser o assalto internacionalista de Borges, mostra 
como é possível lê-lo dentro dessas duas tradições: uma 
nacional, contextual, tradicional, popular; outra cosmopo-
lita, descontextual, inteiramente orquestrada no jogo das 
citações, no intertexto, no trabalho com a linguagem. Essas 
páginas da conversa no clube não são menos convincentes, 
mas concluem de outro modo que "Borges é anacrônico, 
põe fim, olha para o século 19".6 Somente assim a disputa 

6   Ib id ., p . 1 2 2 .
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entre a Boedo e a Florida ganha outra dimensão. Não será 
necessário demolir uma igreja para construir outra. Uma 
está voltada para um século, outra para outro: "O que abre, 
o que inaugura [a literatura argentina moderna], é Roberto 
Arlt. Arlt começa de novo: é o único escritor verdadeira-
mente moderno que a literatura argentina do século 20 
produziu".7

É nessa proposição que Ricardo Piglia, nas palavras e na 
imagem e na voz de Emilio Renzi, relatadas por Tardewski, 
começa, neste livro, a levantar do chão a igreja de Arlt. O 
diálogo mais engraçado de um livro sério está na defesa 
dessa teoria por Renzi e no ataque de Marconi ao estilo de 
Arlt defendido por Renzi. Uma próxima imagem, que paira 
sobre a cena mas que não chega a ser materializada, é de 
dois escritores, leitores críticos bastante lúcidos ainda que 
apaixonados, levantando-se da mesa fazendo balançar os 
copos de genebra vazios, arregaçando as mangas, prontos 
para a troca de socos.

A exposição da teoria de Renzi sobre a importância de 
Arlt começa já sob ataque de Marconi: "Porque eu afirmo, 
com o perdão dos presentes: que mais era Arlt senão um 
cronista de El mundo?" Ao que Renzi rebate: "Era, isso, jus-
tamente, um cronista do mundo".8 A crítica que o condena 
é a mesma que o consagra. A questão para ambas é que Arlt 
escrevia mal. Vejamos o diálogo no relato de Tardewski:

7   Ib id .
8   Ib id .
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Depois do que, você me dirá, sem dúvida, que podia 
ser um cronista do caralho, mas que escrevia mal. 
Exatamente, disse Marconi, nessa parte eu lhe digo 
que Arlt escrevia mal e dessa maneira, suponho, dou 
a partida para sua veloz carreira teórica. Mas aparte 
isso, disse Marconi, o fato é que escrevia feito um cu. 
Quem, disse Renzi. Arlt? Não, Joyce, disse Marconi. 
Arlt, é claro, Arlt, disse. Acho que ele merece o maior 
respeito, pobre cristo, disse Marconi, mas a verdade 
é que escrevia como se quisesse estragar a vida, 
desprestigiar-se a si mesmo [...] Arlt escrevia para 
humilhar-se.9

A esse ataque (e não é o acaso que traz Joyce à conversa), 
Renzi responde com a fundação da igreja: 1. Arlt escrevia 
mal, mas no sentido moral da palavra. "Sua escritura é má, 
uma escritura perversa." "É um estilo criminoso"; 2. Arlt é 
inimitável. "Qualquer professora de escola primária, inclu-
sive minha tia Margarida, disse Renzi, pode corrigir uma 
página de Arlt, mas ninguém é capaz de escrevê-la"; 3. "Arlt 
escreve contra a ideia de estilo literário, ou seja, contra o que 
nos ensinaram que devia entender-se por escrever bem, ou 
seja, escrever bonito, caprichadinho, sem gerúndios, não é? 
Sem palavras repetidas"; e 4. "O estilo de Arlt, disse Renzi, é 
o que se reprimiu na literatura Argentina".10

A estrutura dessa construção é dada, claro, pela lingua-
gem. Diante do terreno onde se apresenta, com Lugones, 
um estilo literário que concebe a literatura como a pureza da 
língua, a proteção da língua nacional contra os ataques da 

9   Ib id ., p . 1 2 2 -2 3 .
1 0   Ib id ., p . 1 2 3 .
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corrupção da linguagem misturada do imigrante, Arlt vê o 
terreno onde se amontoam os restos, as sobras, os fragmen-
tos, a mistura.

Para Arlt a língua nacional é o lugar onde convivem e 
se enfrentam diferentes linguagens, com seus regis-
tros e tons. E é esse o material sobre o qual constrói 
seu estilo. É esse o material que ele transforma, que 
faz entrar na "máquina polifacética", para citá-lo, de 
sua escritura. Arlt transforma, não reproduz. Em Arlt 
não há cópia da fala. Arlt não sofria dessa ilusão que 
abunda entre os escritores que cercam Borges, como 
Bioy, Peyrou, o primeiro Cortázar, que por um lado 
escreviam "bem", pulcramente, com "elegância", e por 
outro mostravam que eram capazes de transcrever e 
de copiar a fala pitoresca das classes "baixas". O estilo 
de Arlt é uma massa em ebulição, uma superfície 
contraditória, onde não há cópia da fala, transcrição 
crua do oral. Arlt, então, trabalha essa língua atomi-
zada, percebe que a língua nacional não é unívoca, 
que são as classes dominantes que impõem, a partir 
da escola, um determinado manejo da língua como 
sendo o correto; percebe que a língua nacional é um 
conglomerado.11

Ainda diante da plateia silenciosa, Renzi irá tecer o outro 
lado da questão da língua, lembrando que Arlt só lia tra-
duções, o que é tema e problema em Nome falso. Assim, 
teria escapado também da tradição do bilinguismo. Como 
leitor de traduções, Arlt receberia a influência estrangeira 
já peneirada de sua linguagem original. E Renzi termina 
dizendo que "não há nada tão agressivo quanto o estilo 
de Arlt". E isso porque "o estilo de Arlt é feito, no plano 

1 1   Ib id ., p . 1 2 5 .
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linguístico, do mesmo material com que constrói o tema de 
seus romances".12

E então, nas palavras de Marconi aparece a mesma 
objeção que estará presente muitos anos depois na diatribe 
de Bolaño: "'É claro que se a gente lê Arlt como você lê, não 
pode ler Borges', disse Marconi. 'Ou pode lê-lo de outro 
modo, disse Renzi, lê-lo, por exemplo, a partir de Arlt. Seria 
melhor, disse Marconi, melhor ler Borges a partir de Arlt, 
porque se lemos Arlt a partir de Borges não sobra nada'".13 E 
em Bolaño:

Piglia me parece uno de los mejores narradores 
actuales de Latinoamérica. Lo que pasa es que me 
hace difícil soportar el desvarío – un desvarío gangs-
teril, de la pesada – que Piglia teje alrededor de Arlt, 
probablemente el único inocente en este asunto. No 
puedo estar, de ninguna manera, a favor de los malos 
traductores del ruso [...] y no puedo aceptar el plagio 
como una de las bellas artes. La literatura de Arlt, 
considerada como armario o subterráneo, está bien. 
Considerada como salón de la casa es una broma 
macabra. Considerada como cocina, nos promete el 
envenenamiento. Considerada como lavabo nos aca-
bará produciendo sarna. Considerada como biblioteca 
es una garantía de la destrucción de la literatura.14

Estaria Bolaño, em "Derivas de la pesada", texto lido em 
Barcelona, em 2002, respondendo a essa conversa entre 
Marconi e Renzi, no Clube Social de Concórdia, província 

1 2   Ib id ., p . 1 2 6 .
1 3   Ib id ., p . 1 2 7 .
1 4   B o la ñ o , 2 0 0 4 , p . 2 7 -2 8 .
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de Entre Rios, e publicada pouco mais de vinte anos antes? 
Certo que sim. Para além da resposta direta sobre as más 
traduções do russo, que Renzi aponta serem o material de 
construção de Arlt — "Daí que o modelo de estilo literário 
— onde ele vai encontrar? Encontra-o onde pode ler, ou 
seja, nas traduções espanholas de Dostoiévski, de Andreiev. 
Encontra-o no estilo dos péssimos tradutores espanhóis, nas 
edições baratas de Tor"15 — toma a conversa de onde para-
ram Marconi e Renzi.

Renzi fala em linhas, duas linhas em Borges, linhas que 
se entrecruzam e se fecham. Outra linha seria de Arlt, mas 
Arlt morre em 1942. O que vem depois? "Daí, diz Renzi, 
partimos desse pressuposto, Borges é um escritor do século 
19, fecha, encerra, etc., etc. Arlt, por sua vez, morreu em 
1942. Quem seria, pergunto eu agora, disse Renzi, o escritor 
atual que poderíamos considerar para resolver se a literatura 
argentina morreu ou não?"16

 Bolaño vai responder a essa pergunta. Parte do princípio 
de que "con Borges vivo la literatura argentina se convierte 
en lo que la mayoría de los lectores conoce como literatura 
argentina. [...] Cuando Borges se muere, se acaba de golpe 
todo."17 E então passa à resposta:

La literatura argentina actual, lamentablemente, tiene 
tres puntos de referencia. Dos de ellos son públicos. 
El tercero es secreto. Los tres, de alguna manera, son 

1 5   P ig l ia , 1 9 8 7 , p . 1 2 6 .
1 6   Ib id ., p . 1 2 9 .
1 7  B o la ñ o , 2 0 0 4 , p . 2 4 .
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reacciones antiborgeanas. Los tres, en el fondo, repre-
sentan un retroceso, son conservadores y no revolu-
cionarios, aunque los tres, o al menos dos de ellos, 
se postulen como alternativas de un pensamiento de 
izquierda.18

As três linhas, os três pontos de referência, são: 1. Osvaldo 
Soriano, que ele coloca no rol dos escritores de mercado, 
"un poco de humor, mucha solidariedade, amistad porteña, 
algo de tango, boxeadores tronados y Marlowe viejo pero 
firme";19 2. a mais complexa, justamente a que se inicia com 
Roberto Arlt e que teria acabado com sua morte, não fosse 
a igreja construída por Piglia; 3. a terceira se inicia com 
Osvaldo Lamborghini, que é a corrente secreta, e em vez da 
metáfora da igreja, Bolaño constrói uma outra, bem menos 
sagrada, para colocar César Aira: "tan secreta como fue la 
vida de Lamborghini, que murió em Barcelona en 1985, si 
no recuerdo mal, y dejó como albacea literario a su discípulo 
más querido, César Aira, que viene a ser lo mismo que si una 
rata deja como albacea testamentario a un gato con ham-
bre".20 É muito justo o que ele fala aqui sobre Aira, ainda 
que não seja esta sua única opinião sobre ele,21 assim como 
muda em relação a Piglia: Os amigos de Lamborghini estão 
condenados a plagiá-lo e também a escrever mal, péssimo, 

1 8  Ib id ., p . 2 5 .
1 9   Ib id .
2 0  Ib id ., p . 2 8 .
2 1  "A ira  e s  u n  e x c é n t r i c o , p e ro  t a m b ié n  e s  u n o  d e  lo s  t r e s  o  c u a t r o  m e jo r e s  
e s c r i t o r e s  d e  h o y  e n  le n g u a  e s p a ñ o la ", p o d e -s e  le r  e m  "E l  in c r e íb le  C é s a r  
A i r a ". Ib id ., p . 1 3 7 .
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"excepto Aira, que mantiene una prosa uniforme, gris, que 
en ocasiones, cuando es fiel a Lamborghini, cristaliza en 
obras memorables, como el cuento "Cecil Taylor" o la nouvelle 
Cómo me hice monja, pero que en su deriva neovanguardista 
y rousseliana (y absolutamente acrítica) la mayor parte de las 
veces sólo es aburrida".22

A conclusão de Bolaño é que é preciso voltar a Borges. 
Que a linha do escrever mal e o que ele diz ser a literatura a 
que falta equilíbrio, a que se desviou no submundo, não são 
fortes o suficiente. O "desespero dionisíaco" não tem força 
para manter viva a literatura argentina. A literatura antibor-
geana é débil.

O mais intrigante nisso tudo é que, se essa é uma res-
posta a Piglia, a Respiração artificial, de Piglia, há alguma 
coisa que não bate. Alguma coisa secreta que une esses dois 
escritores naquilo que ambos têm em sua relação com Bor-
ges e com Arlt. Porque quando lemos Respiração artificial e 
Detetives selvagens poderíamos dizer qual deles deve mais a 
Borges e qual deve mais a Arlt? Se dissermos alguma coisa, 
diríamos que Borges está muito mais em Piglia do que está 
em Bolaño. E Bolaño está muito mais próximo da vertente 
dionisíaca de Arlt do que do lado apolíneo de Borges, para 
retomar sua orientação nesse pêndulo que vem de Nietzs-
che. Como bem percebe Jorge Tellier, lendo esse texto de 
Bolaño,

2 2   Ib id ., p . 3 0 .
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Para decirlo con los mismos términos que Bolaño 
toma, supongo, de Nietzsche: como lector, califico a 
Bolaño como dionisíaco y Piglia como apolíneo. No 
sólo en sus libros sino en sus personalidades, en sus 
conferencias, en sus críticas. El contraste Reyes–Mace-
donio [tomado de uma conversa entre os dois]23 
funciona tan bien como el de Borges–Arlt. En Piglia he 
visto siempre la elegancia y la biblioteca; en Bolaño, el 
exceso, el riesgo, la audacia.24

i v .  P e q u e n o  d e s v i o  s o b r e  o  c o r p o

Talvez um relato de Renzi, contado por Tardewski e vivido 
por Marconi — o que produz aquela deliciosa frase recor-
rente no romance inteiro "disse a mulher, contou Marconi, 
me diz Tardewski" — ofereça algo como o segredo que une 
Piglia e Bolaño: um modo muito particular de conceber a 
experiência.

2 3  "P ig l ia : M a c e d o n io  e s  u n  e s c r i t o r  e x c e p c io n a l  [...]; B o rg e s  a p r e n d ió  
t o d o  d e  é l , s o b r e  t o d o , la  in u t i l id a d  d e  d e s a r r o l la r  u n  a rg u m e n t o  q u e  s e  
p u e d e  r e s u m ir  y  c o n t a r  c o m o  s i  y a  e s t u v ie ra  e s c r i t o . B o la ñ o : B o rg e s  n o  
lo  a p r e n d e  t o d o  d e  M a c e d o n io , s in o  t a m b ié n , u n a  p a r t e  im p o r t a n t e , d e  
A l f o n s o  R e y e s , q u ie n  lo  c u ra  p a ra  s ie m p re  d e  c u a lq u ie r  v e le id a d  v a n g u a r-
d is t a . M a c e d o n io  e s  e l  r ie s g o , la  a u d a c ia , e l  v a n g u a rd ism o  y  e l  c r io l l i sm o  
ju n t o s , p e ro  A l f o n s o  R e y e s  e s  e l  e s c r i t o r, la  b ib l io t e c a , y  e l  p e s o  q u e  t ie n e  
s o b r e  B o rg e s  e s  im p o r t a n t í s im o , t a n t o  e n  e l  d e s a r r o l lo  d e  s u  p o e s ía  c o m o  
e n  s u  p ro s a . D ig a m o s  q u e  R e y e s  p ro p o r c io n a  e l  e le m e n t o  c lá s ic o  a  B o rg e s , 
la  m e s u ra  a p o l ín e a , y  e s o  d e  a lg u n a  m a n e ra  lo  s a lv a , lo  h a c e  m á s  B o rg e s ." 
D is p o n ív e l  e m : h t t p s ://e lp e r io d ic o .c o m .g t /e la c o r d e o n /2 0 1 7 /0 1 /2 2 /
r o b e r t o -b o la n o -y -r ic a r d o -p ig l ia -u n a -c o n v e r s a c io n /. A c e s s o  e m : ja n . 
2 0 2 0 .
2 4  T e l l ie r, J o r g e . D is p o n ív e l  e m : h t t p ://w w w .le t r a s l ib r e s .c o m /m e x ic o -
-e s p a n a /p ig l ia -y -b o la n o -m a n o -m a n o . A c e s s o  e m : ja n . 2 0 2 0 .

https://elperiodico.com.gt/elacordeon/2017/01/22/roberto-bolano-y-ricardo-piglia-una-conversacion/
https://elperiodico.com.gt/elacordeon/2017/01/22/roberto-bolano-y-ricardo-piglia-una-conversacion/
http://www.letraslibres.com/mexico-espana/piglia-y-bolano-mano-mano
http://www.letraslibres.com/mexico-espana/piglia-y-bolano-mano-mano
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Trata-se da história de Marconi como destinatário de 
diversas cartas de mulheres, contando as mais fascinantes 
aventuras, seu passado sexual, seu desejo de ser escrito-
ras, enfim, Marconi recebe muitas dessas cartas no jornal 
no qual trabalha e tem por princípio nunca respondê-las 
ou comentá-las. Porém, passa a receber as cartas de uma 
mulher cujo estilo é perfeito. No início pensa que são 
escritas por um homem, por "um escritor de um talento 
absolutamente incomum", cartas escritas num "espanhol 
puro e cristalino", num espanhol "levemente arcaico, quase 
quevediano" e sente que a mera possibilidade de comparar 
aquelas cartas com qualquer coisa que ele escreve faria com 
que ele parecesse tosco e desajeitado. A mulher não falava 
de si mesma nas cartas, contava outras histórias, parábolas 
ou relatos e assinava com um "Sua", seu nome, seu telefone e 
endereço. Embora as cartas fossem de uma perfeição literá-
ria invejável, Marconi acabou respondendo, ao final de três 
meses, com o desprezo: dizendo a ela que "o que ela escre-
via, aquelas parábolas imbecis, não passavam de péssima 
literatura".25 A mulher continuou escrevendo e, numa tarde 
em que Marconi estava "num estado de ânimo muito parti-
cular", decidiu vê-la. Telefonou e uma hora depois a mulher 
estava na sua casa.

Como comecei este texto com a ideia de fotografias, de 
retratos, de álbum de figuras — mais precisamente, com 
fotografias dessas figuras em um movimento produzido 
unicamente pelo leitor — é preciso fazer uma parada nesse 

2 5  P ig l ia , 1 9 8 7 , p . 1 4 6 .
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homem, Marconi, em pé abrindo a porta para a mulher que 
espera, um homem que recém tomou banho e vestiu uma 
gravata. Ele abre a porta com um copo de uísque na mão. A 
fotografia, porém, imprime nele o seguinte estado de ânimo, 
muito particular: "Estava num estado de ânimo tão parti-
cular que precisava que aquela mulher e nenhuma outra pes-
soa no mundo me dissesse: O senhor é o maior, o melhor, 
não há outro poeta como o senhor".26 Quando ele abre a 
porta, encontra uma mulher "incrivelmente feia, de uma 
feiúra fascinante, quase perversa". Ele sente o gelo tremendo, 
batendo contra o copo. Ele deixa o uísque sobre um móvel. 
Ele conversa com a mulher durante quatro horas. E ele é 
de uma perversidade insuportável. A fotografia da mulher 
aparece assim: "Era um monstro, mas tinha uma inteligência 
refinadíssima".27

A mulher, então, depois de dizer que gostava dos sone-
tos de Marconi, "embora visse neles um excessivo desejo de 
impressionar através da destreza técnica", passou a falar de 
seu fracasso, ou do que ela acreditava ser seu fracasso diante 
da ideia de ser uma escritora. Diz ela, contou Marconi, está 
contando Tardewski, relata Renzi:

Sobre que um escritor pode construir sua obra senão 
sobre sua própria vida? Sobre que, senão sobre 
sua própria vida?, disse. E sua vida, disse, era uma 
coisa tão abominável quanto seu corpo, e portanto 
era impossível que pudesse dedicar-se à literatura, 

2 6   Ib id ., p . 1 4 7 .
2 7   Ib id ., p . 1 4 8 .
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porque para ela escrever era justamente esquecer-se 
daquilo que deveria ser o tema de sua obra. Escre-
vera aquelas cartas, disse, porque às vezes, à noite, 
não aguentava mais. Às vezes, à noite, não aguentava 
mais e escrever aquelas cartas aliviava-a, permitia-lhe 
que durante algum tempo descuidasse de si mesma 
e de sua vida. [...] Ela o pressentia, disse, sabia que 
eram péssima literatura porque a literatura só pode 
ser escrita com a trama de uma vida. A gente escreve, 
disse a mulher, e as palavras são nosso corpo.28

O relato acaba com a estupefação e a repetição: "Só se pode 
escrever sobre o nosso corpo, gravar os livros na carne de 
nosso corpo, mas meu corpo é tão abominável e eu o odeio 
como ninguém jamais pôde odiar nada nesse mundo".29 Aca-
bado este assunto, este relato, Tardewski passa a falar sobre 
o fracasso, remetendo outra vez ao conto de Arlt "Escritor 
fracassado" (1996).

Corpo, experiência, literatura. O que faz esse relato, essa 
anedota, no meio de uma noite em que se fala unicamente 
de escritores e filósofos? O que faz esse corpo feio de mulher 
ali? Por que é o corpo justamente de uma mulher? O que 
isso tem a ver com Piglia e Bolaño? Com Arlt e Borges?

O enredo de Respiração artificial é todo construído sobre 
o corpo de um suicida sobre um túmulo — o de Enrique 
Ossório —; o corpo de um político que ficou paralítico por 
causa de um tiro durante um discurso — o de Luciano Ossó-
rio; — o corpo de um gordo que tem dificuldade de loco-
moção — Marcelo Maggi. Emilio Renzi se move entre esses 

2 8  Ib id . 
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corpos, seguindo as pegadas de suas experiências anotadas 
em cartas, pastas, diários. Encontra escritores e filósofos fra-
cassados na província. Sem falar que respiração artificial é a 
própria luta perdida do corpo pela sobrevivência na escassez 
de ar. Toda a filosofia e todo o fracasso de Tardewski estão 
inscritos nesse corpo que treme de frio no exílio argentino, 
depois de ser roubado enquanto comemorava a publicação 
de um texto que poderia impedir o roubo de uma ideia. E, 
em Bolaño, como não pensar em Cesárea Tinajero e seu 
imenso corpo baleado no deserto? No imenso, gordo, corpo 
de uma poeta que defende das balas os corpos magros de 
dois poetas perdidos no deserto?

Quando chegamos havia só três lavadeiras. Cesárea 
estava entre elas, nós a reconhecemos na hora. Vista 
de costas, debruçada sobre o tanque, Cesárea não 
tinha nada de poética. Parecia uma pedra ou um 
elefante. Suas nádegas eram enormes e se mexiam 
ao ritmo que seus braços, dois troncos de carvalho, 
imprimiam ao esfregar e enxaguar a roupa.30

Marconi aconselhou a escritora feia que lhe enviava cartas a 
bordar. Cesárea, a imensa e feia poeta, lava. A poesia não é 
bela.

Quando tornei a levantar a cabeça do banco traseiro, 
vi o polícia e Lima rolando no chão até pararem 
na beira da estrada, o polícia em cima de Ulises, a 
pistola na mão do polícia apontando para a cabeça 
de Ulises, e vi Cesárea, vi a massa enorme de Cesá-
rea Tinajero, que mal podia correr mas que corria, 

3 0   B o la ñ o , 2 0 0 6 , p . 6 1 5 .
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abatendo-se sobre eles, ouvi mais dois tiros e saí do 
carro. Custou-me apartar o corpo de Cesárea dos 
corpos do polícia e do meu amigo. [//] Os três esta-
vam manchados de sangue, mas só Cesárea estava 
morta.31

A poesia morreu com um nome bastante sugestivo para um 
leitor de Borges. Cesárea. E lemos em Arlt: "Busco un poema 
que no encuentro, el poema de un cuerpo a quien la desespe-
ración pobló súbitamente en su carne, de mil bocas grandio-
sas, de dos mil labios gritadores".32

Todo o diário de Garcia Madero, toda a iniciação dos 
poetas mexicanos se dá entre o corpo e a poesia. Em Dete-
tives selvagens, a poesia está inscrita no corpo, gravada na 
carne, como diz a escritora da experiência de Marconi, que 
enlaça Tardewski e Renzi nessa noite, já na casa de Tarde-
wski e não mais no Clube Social.

Os dois escritores — Bolaño e Piglia — são leitores um 
do outro. Atualizam questões um do outro, leem os mesmos 
autores. De todos os modos, é senso comum pensar Bor-
ges como cabeça pensante, sem corpo, e pensar Arlt como 
corpo, sem cabeça pensante. Basta lembrar o que diz Mar-
coni: "escreve como um cu". É também o que faz Bolaño, 
pensando Borges como apolíneo e Arlt como dionisíaco. E 
se Bolaño, como é fácil ver em seus livros, é tão corpo, é tão 
dionisíaco, por que investe tanto na destruição da igreja de 
Arlt construída por Piglia?

3 1  Ib id ., p . 6 1 7 -1 8 .
3 2   A r lt , 1 9 9 5 , p . 6 3 .



53

A questão de Bolaño, muito mais do que uma questão 
entre Arlt e Borges, é uma questão de uma continuidade 
corrompida pelo mercado. Ali onde Arlt era transgressor, 
agora há uma literatura fácil. A leitura do texto, no Centro 
de Cultura Contemporânea de Barcelona, é precedida por 
algumas palavras que tornam mais claro o ataque:

El texto se limita entonces a la deriva que ha tenido la 
literatura argentina tras la muerte de Borges. Lamen-
tablemente, esta literatura gangsteril o de la pesada es 
la más viva, la más rica. A mí personalmente no me 
entusiasma gran cosa, en gran medida porque estoy 
harto de la literatura de la pesada, pero sin la menor 
duda esta literatura es la que está más viva y la que 
más está influyendo en el resto de la literatura latinoa-
mericana. La pesada, como ya he dicho, es esa especie 
de submundo o inframundo fuera de la ley.33 

Onde há homogeneidade é preciso destruí-la. Onde está 
uma linha de força produzida pela moda ou pela acomoda-
ção, é preciso destruí-la. Quando o mercado adota um tipo 
de literatura, é preciso destruí-la. Mas também onde há um 
escritor contemporâneo que pode ser mais visível e melhor 
legitimado que Bolaño, é preciso atacar. Não é o acaso 
que o leva a falar da literatura argentina e não da chilena, 
e não da espanhola, e não da mexicana, e também não da 
latino-americana.

Bolaño pede autenticidade à figura do escritor. Assim, 
se Arlt foi uma espécie de maldito, um escritor menor, um 
escritor do submundo, que construiu seu estilo contra o 

3 3   B o la ñ o , 2 0 0 4 , p . 3 4 6 .
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estilo hegemônico, a linhagem que dele se segue seria a de 
escritores que o imitam mas que não vivem o submundo:

Aunque con el paso de los años es legítimo pregun-
tar-se hasta qué punto la pesadilla o la piel de la 
pesadilla es tan radical como enunciaban sus cultores. 
Mucho de ellos viven mucho mejor que yo. En este sen-
tido que puedo permitir afirmar que yo soy una rata 
apolínea y que ellos cada día se asemejan más a unos 
gatos de angora o gatos siameses despulgados eficien-
temente por un collar marca Aimé o marca Dionisos, 
que esta altura da historia viene a ser lo mismo.34 

E, definitivamente: "La literatura de la pesada tiene que exis-
tir, pero si sólo existe ella, la literatura se acaba."35

v .  D e  v o l t a  à  i g r e j a  d e  A r l t  

Em "Sobre Roberto Arlt", entrevista concedida a Ricardo 
Kunis, publicada antes no Clarín e depois recolhida no livro 
Crítica y Ficción, à pergunta "Quién es Roberto Arlt?" Piglia 
responde:

Alguien que no es un clásico, es decir, alguien cuya 
obra no está muerta. Y el mayor riesgo que corre hoy 
la obra de Arlt es el de la canonización. Hasta ahora 
su estilo lo ha salvado de ir parar al museo: es difí-
cil neutralizar esa escritura, no hay profesor que la 
resista. Se opone frontalmente a la norma pequeño 
burguesa de la hipercorrección que ha servido para 
definir el estilo medio de nuestra literatura.36

3 4   Ib id ., p . 2 4 -2 5 .
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Que diferença há entre o museu e a igreja? Os dois são 
lugares de adoração, os dois são lugares do sagrado. Se pen-
sarmos com Benjamin, o museu sucede a igreja na história 
da obra de arte — do valor de culto ao valor de exposição. 
Do sagrado à secularização. No entanto, fora da história 
da arte, no texto de Bolaño, há algo de circunstancial e a 
igreja remete ao lugar de consagração do mártir. Uma forma 
de canonização. A diferença para o museu tem a ver com 
mundanização. O museu é um lugar de consagração maior 
que a igreja; a igreja é onde qualquer um pode entrar, onde 
qualquer um que nada entenda pode entrar. A igreja é mais 
mundana que o museu. A resistência ao museu, na propo-
sição de Piglia, é a resistência à morte. O museu neutraliza 
a escritura. O museu retira da escritura o que ela tem de 
incômodo, de estranheza, se levarmos em conta a segunda 
questão a que Piglia responde, sobre o estilo de Arlt e que de 
certa forma repete o que já está em Respiração artificial, mas 
com um acréscimo interessante: "El fraseo del estilo de Arlt 
está como condensado en su apellido: cargado de consonan-
tes, difícil de pronunciar, inolvidable".37

Igreja, museu, cânone, clássico. Entre o plagiário, o mau 
escritor, e o transgressor da norma, o corruptor do estilo, 
Arlt como o Jesus Cristo de Piglia é "un clásico sin legitimida-
de",38 como o reconhece Piglia na mesma entrevista. "Todos 
son un poco condescendientes con Arlt. Pienso que este lugar 

3 7   Ib id ., p . 2 1 .
3 8   Ib id ., p . 2 2 .



56

desplazado, ilegítimo, que siempre tuvo, definió su ideología 
y lo radicalizó".39 Se tudo mudou na Argentina atual, Arlt 
manteve a marca dessa ilegitimidade. É isso que o salva do 
museu e é isso que permite a construção de sua igreja, uma 
igreja dos desclassificados. Mas Piglia lembra que o que "sal-
vou" a obra de Arlt do esquecimento — e nisso vale dizer do 
museu, da morte, do fechado — foram os leitores. "Se lo ha 
leído siempre y se lo lee hoy y desde hace cincuenta años es un 
escritor actual."40

Em Nome falso — homenagem a Roberto Arlt — essa 
atenção para o "legado" de Arlt é encenada na preocupação 
de Kostia com o estilo limpo de um conto inédito que, se 
publicado, poderia "colocá-lo à altura dos outros boçais. 
Demonstrar que ele escrevia como se..."41 Kostia sustenta 
que o manuscrito está imperfeito porque Arlt não teria tido 
tempo de estragá-lo, de sujá-lo, ou seja, não teria tido tempo 
de imprimir no escrito o seu verdadeiro estilo: "Gostaria 
que isso ficasse claro: ele não quis publicá-lo. Disso o senhor 
pode ter certeza. E sabe por quê? Porque ele não queria 
publicar nada enquanto não ficasse sujo, despedaçado, cheio 
de restos, de detritos: para ele, literatura era isso".42 E acaba 
por desenhar-lhe o perfil no papel de grande amigo que 
cumpre no conto de Piglia:

3 9   Ib id .
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Era um escritor assombroso, difícil, ninguém pior do 
que ele, mas o que era bastou para que fosse o único 
escritor que este país de merda produziu. Tinha sua 
própria ideia do que fosse escrever; uma estranha 
ideia. Quando começava a corrigir estragava, sujava 
tudo. Estragava, se o senhor considera as coisas do 
ponto de vista do estilo. Se o senhor se põe na cabeça 
de um medíocre. De um sujeito como o senhor ou 
como eu. Entende?43

Mas é antes ainda de Nome falso, no ensaio "Roberto Arlt: 
una crítica de la economía literaria", publicado em março de 
1973 no número 29 da revista Los libros, que Piglia coloca o 
primeiro pilar da igreja de Arlt. Nesse ensaio em que per-
segue as marcas do dinheiro em sua escrita, Piglia mostra 
como em El juguete rabioso estamos diante de uma "escritura 
donde todo se paga", e que, afinal, é este o procedimento 
que "define, al mismo tiempo, el espacio literario de Arlt y 
su 'moral' de escritor". E cita Arlt: "Se dice de mí que escribo 
mal. Es posible." Para Piglia, "Esta confesión es ambigua. Para 
escribir 'bien' hay que disponer de 'ocio, rentas, vida holgada', 
hacerse responsable del derroche que significa cultivar un 
estilo. En Arlt, este lujo se paga caro, el desinterés elimina la 
oferta: se escribe por nada, para nada".44

Desde este, que é seu primeiro ensaio sobre Arlt, o estilo 
apressado, mal acabado, a imputação do escrever mal, é 
tomado por Piglia de maneira a torcer o raciocínio deprecia-
tivo para evidenciar um traço incomum e elevá-lo à altura 
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dos melhores escritores argentinos. É esse incomum de uma 
linguagem que ele dirá "com as marcas de classe" associado a 
sua devoração incondicional pelo grande público que fazem 
de Arlt, Arlt. 

La insistencia sobre las faltas de Arlt no son otra cosa 
que las marcas de un descrédito: manejar mal la 
ortografía, la sintaxis es de hecho una señal de clase. 
Se usan mal los códigos de posesión de una lengua: los 
errores son — otra vez — el lapsus, se pierden los títu-
los de propiedad y se deja ver una condición social.45

É "uma escritura desacreditada" no meio literário e nada 
melhor que um crítico de prestígio para creditá-la. E o cré-
dito de um acaba dando crédito ao outro numa via de mão 
dupla, já que nada melhor do que um investimento na con-
tramão para fazer de um crítico um grande crítico. Operação 
de valores que coloca Arlt como um pilar de Piglia.

"Roberto Arlt: una crítica de la economía literaria" e 
Nome falso foram escritos quase ao mesmo tempo (o ensaio 
é de 1973 e o livro foi publicado pela primeira vez em 1975) 
e deixam mostrar, ambos, toda uma teoria de Piglia sobre 
o entrelaçamento entre o dinheiro e a literatura. Corro-
borando o que está no ensaio, em Nome falso, o narrador 
— que, já no final da peripécia com o manuscrito, numa 
ligação que faz a Kostia se nomeia, "Diga-lhe que Ricardo 
Piglia telefonou. Quem está falando?", antes da apresentação 
de Emilio Renzi, portanto — nos dá notícias do conteúdo de 

4 5   Id ., 1 9 7 3 , p . 5 8 .
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duas cartas trocadas entre Arlt e seu amigo Kostia. A carta de 
Arlt trata da busca de uma patente para seu grande "expe-
rimento laboratorial" — também chamado procedimento, 
numa nota explícita ao formalismo russo e sua preocupação 
com a materialidade e organicidade da forma na literatura 
—, um "Novo sistema industrial para produzir uma meia de 
mulher cujo ponto não corre na malha". Essa aposta num 
produto industrial e lucrativo, feito à base de borracha, 
permitiria ao Arlt do conto um bom respiro para depois de 
ter ganho dinheiro poder se dedicar à literatura. E a imagem 
mais interessante dele é a de um cientista meio atrapalhado 
que aparece na casa de Andrés Martina — que tinha alu-
gado a ele um galpão para a instalação do laboratório para 
os experimentos com as meias: "Um dia um de seus tubos 
de oxigênio explodiu, quase se queima vivo. Lembro-me de 
que apareceu na cozinha de minha casa com o rosto preto e 
as sobrancelhas chamuscadas, abatido e humilhado".46 Bela 
imagem para o álbum.

A carta de Kostia associa os dois produtos: a meia é mal 
acabada, mas pode render muito mais do que as meias de 
seda se for destinada a um outro uso. Ou seja, se entende-
rem para que serve — comprimir varizes — poderá enrique-
cer o autor do feito. Já o conto é de primeira. Então Kostia 
se reveste aqui da voz dos críticos de Arlt e o que temos 
é o reforço do pensamento de Arlt, conforme quer dar a 
ver Piglia, sobre escrever por dinheiro, ou sobre para que 

4 6   Id ., 1 9 8 8 , p . 1 5 .
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serve a literatura: "Tenho a impressão de que você nunca 
vai entender que é preciso separar a literatura e a grana".47 E 
adiante coloca lado a lado a meia e o conto:

É o mesmo que acontece com sua invenção das 
meias: você acha que alguém vai querer comprar essa 
espécie de barriga de peixe? Por quê? Porque você 
investe tempo, dinheiro, etc.? Se você trabalhasse 
nas meias a troco de nada, só pra se distrair, ainda 
dava pra entender. [...] Mas vendê-las? Fabricá-las 
para ganhar dinheiro? O mesmo acontece com a 
literatura: a profissão de escritor não existe, pare 
de encher o saco de uma vez por todas. Ninguém 
escreve porque gosta ou porque lhe dão dinheiro, 
escreve porque... você sabe.48 

Uma das primeiras declarações sobre o valor de Arlt dadas 
por Kostia remete a "Escritor fracassado", conto em que são 
ensaiadas e refutadas justamente as várias possíveis respostas 
à questão do para que serve ou do para que se escreve lite-
ratura: "Leia Escritor fracassado: é a melhor coisa que Arlt 
escreveu em toda sua vida. A história de um cara que não 
consegue escrever nada de original, que rouba sem perce-
ber..." E arremata: "Tudo falso, falsificações de falsificações, 
Arlt percebeu que tinha que escrever sobre isso, enfiado até 
o pescoço".49 Não é outro o procedimento de Piglia em Nome 
falso. Mas o interessante da recomendação se dá por outra 
volta: "Olhe — disse —, faça um teste, compare Escritor 

4 7   Ib id ., p . 3 6 .
4 8   Ib id .
4 9   Ib id ., p . 4 7 .
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fracassado com aquele conto do Borges, com Pierre Menard: 
são a mesma coisa".50 Estamos de novo de onde partimos: 
em Respiração artificial, na obsessão comparativa entre esses 
dois autores. Naquele que é o ponto de partida a exigir o que 
Bolaño chamou pejorativamente de "a igreja de Arlt".

Julio Schvartzman, numa das seções de seu ensaio "Emi-
lio Renzi. La literatura, una politica alternativa", nos faz 
notar que quase um quarto de século depois, nas suas aulas 
abertas sobre Borges,51 em 2013, Piglia retira Borges do 
século 19, onde o havia colocado em Respiração artificial e 
o conecta com a literatura moderna do século que seria de 
Arlt: "Piglia corrige a Renzi y hace justicia, nombrando a dos 
escritores como cifra del siglo XX: Borges y Kafka".52 É ainda 
Schvartzman quem aponta para uma anotação nos Diários, 
que remete outra vez ao enlace Borges–Arlt de Respiração 
artificial: "Todos nosotros nacimos en Roberto Arlt: el pri-
mero que consiga engancharlo con Borges habrá triunfado". 
E comenta: "En 1994 la edición definitiva de Nombre falso 
lleva como epígrafe general la frase 'Solo se pierde lo que real-
mente no se ha tenido', atribuida a Roberto Arlt. En realidad, 
pertenece a 'Nueva refutación del tiempo', de Borges (en Otras 
inquisiciones, 1952), que la reformula en el poema '1964' de 
El otro, el mismo: 'Nadie pierde (repites vanamente) / sino 
lo que no tiene y no ha tenido'. La falsa atribución termina de 

5 0   Ib id .
5 1  A s  a u la s  e s t ã o  d is p o n ív e is  e m : h t t p ://w w w .t v p u b l ic a .c o m .a r /
p r o g r a m a /b o r g e s -p o r -p ig l ia /.
5 2   S c h v a r t z m a n , 2 0 1 7 , p . 1 3 7 .
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producir el enganche proyectado en 1970".53 E nos pergunta 
Schvartzman: "¿Habrá triunfado?"

Ou, como diz Luba, a personagem do conto inédito de 
Arlt do qual trata Nome falso, "Não, querido, você mesmo 
tem que construir sua igreja. Sua inocência não vale nada".54

5 3   Ib id ., 2 0 1 7 , p . 1 3 7 -3 8 .
5 4   P ig l ia , 1 9 8 8 , p . 8 4 .



ENFIM, SUA. . .  OU UMA RESPOSTA SINGELA

... desperto de seja o que for a ficção toda, gozando com você 
me dando tapas na cara com uma das suas mãos e segu-
rando meu pescoço com a outra. Seu corpo todo quase sobre 
o meu e uma sensação estranha, sem saber se estava num 
motel, na sua casa, ou na minha. A primeira coisa que pensei 
era que estava lendo um livro e não sentindo aquilo no meu 
próprio corpo. Talvez estivesse escrevendo uma das minhas 
histórias, mas não, nunca, sentindo de verdade aquele gozo 
agudo, quase estridente, aquele calor de um corpo nu colado 
ao meu, aquela cena tão clichê em que um homem lindo 
se distrai um pouco no seu corpo. Mas era no meu corpo. 
Só me dei conta de que aquilo estava mesmo acontecendo 
porque se eu estivesse lendo ou escrevendo mais uma das 
minhas historinhas, meu corpo seria magro e perfeito e não 
aquela coisa grande a ocupar quase toda a cama. Se bem que 
deitada não deve fazer tanta diferença. Senhores, eu estava 
mesmo gozando. E aquilo eram mesmo tapas na minha cara. 
A minha boca estava um pouco seca e meio entreaberta e eu 
não lembrava de nada do que tinha acontecido antes.

Então, aos poucos, enquanto serenava, lembrei da minha 
voz, de mim quase aos gritos, dizendo “você é meu homem”, 
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“você é meu homem” e, com um pouco de medo do que 
estava acontecendo, olhei pros seus olhos me olhando e ten-
tei imaginar o que se passava na sua cabeça e se você estava 
ou não com nojo de mim.

À tarde, quando você me telefonou e disse “venha, pre-
ciso ver você imediatamente” e eu respondi “estou a uns 
vinte quilômetros de você, mas posso chamar um táxi”, eu 
imaginava que você me olharia com asco e que você me diria 
exatamente o que tinha dito na sua única carta, que o que eu 
escrevi não era literatura. Imaginei, durante todo o percurso, 
o motivo da urgência, e não tive como me convencer de 
que você tinha mudado de ideia e que iria reparar seu erro, 
aquelas palavras tão desagradáveis, Marconi, “o que você 
escreve não é literatura”. Embora a urgência não poderia ser 
simplesmente a urgência de reforçar a minha falta de talento, 
sabia com certeza que você não me diria que era a sua 
escritora, que era tão boa que você não poderia mais viver 
sem as minhas historinhas, as historinhas que eu escrevia 
tarde da noite para me distrair do meu corpo e inventar uma 
coisa que pudesse encantar — é isso, encantar a ponto de 
você nunca ver o meu corpo real — encantar o maior poeta 
contemporâneo. Ou pelo menos aquele que eu achava que 
precisava ser o maior poeta de sua geração.

Comecei a escrever pra você — rememorei na viagem de 
táxi — para que me visse como uma mulher encantadora, 
para que me desejasse nem que fosse pelas historinhas, a 
ponto de ver em mim a musa que colocaria você naquele 
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lugar que eu sentia que você queria em cada um dos seus 
sonetos ultrapassados. E então no táxi imaginei que você 
ainda não estivesse pronto, suficientemente encantado, 
Marconi, para ver o meu corpo parado à sua porta. Desejei 
que você estivesse transtornado, ou suficientemente bêbado 
— suficientemente bêbado, balbuciei pra mim mesma no 
táxi — pra não perceber o horror que é este meu corpo. 
E quando cheguei à sua porta, senti o perfume, percebi o 
banho tomado, a graça de ter colocado uma gravata embora 
estivesse em casa, percebi sua beleza, os traços fortes do seu 
rosto, os cabelos desalinhados com graça, a barba bem-feita, 
mas percebi sobretudo, Marconi, o modo como seus joe-
lhos o traíam, o modo como o gelo tilintava no seu copo de 
uísque e o seu atrapalho tentando pousá-lo no aparador da 
entrada. Senti toda a sua frustração, todo o seu asco ao já 
meu começo de desejo, senti o cheiro insuportável do meu 
corpo e o seu cérebro tentando encontrar uma maneira de 
não me deixar entrar.

Nesse minuto em que você se desmontava agarrado ao 
batente da porta, rindo e tossindo feito um perfeito idiota, 
ainda pude imaginar — não sei de onde vem essa frieza, 
deve ser de tanto imaginar as cenas com homens diante do 
meu corpo real — pude imaginar você, Marconi, tentando 
se afastar da minha buceta molhada, indo pro canto mais 
distante da cama, se enrolar no lençol tentando se prote-
ger do meu desejo de mulher não saciada, meu desejo de 
mulher feia, meu desejo de mulher que escreve as coisas 
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mais bonitas e excitantes sempre num corpo irreal; pude, 
devo confessar agora, me deliciar com o seu medo ou com 
o seu asco e acho que foi por isso que tomei a iniciativa de 
entrar logo na sua casa, apesar dos seus joelhos e das suas 
mãos trêmulas, do seu riso nervoso, do seu suor e da sua 
tosse. Eu já tinha gasto o dinheiro do táxi e só isso era o sufi-
ciente para me fazer ouvir.

Mas você recuperou a altivez. Surpreendentemente rápido 
começamos a conversar num tom sóbrio, tranquilo, sobre a 
coisa que realmente nos unia. E se você tinha me chamado 
com tal urgência, era porque queria saber alguma coisa de 
mim e não daquilo que eu escrevia em minhas cartas. Ima-
gino que apesar do que me disse, você estava adorando as 
minhas cartas e você estava imaginando uma mulher tão 
bonita quanto aquelas cartas. Você queria um encontro com 
a beleza pra usar nos seus sonetos, sonetos que eu gostava 
— eu te disse —, mas que achava, continham um exces-
sivo desejo de impressionar pela destreza técnica. E então, 
quando viu que eu não era tão bonita quanto insinuava o 
meu Sua do final daquelas cartas, quando viu que eu não era 
sequer bonita, você desprezou aquilo que eu tinha escrito. E 
isso foi o que ficou martelando na minha cabeça enquanto 
inventava pra você a história da minha vida. Tão triste que 
é como as histórias precisam ser com aqueles que não são 
bonitos.

Mas se você ainda está aqui, Marconi, preso a mim desse 
jeito, é porque preciso perguntar algumas coisas que não 
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batem. Por exemplo. Por que você disse que o que eu escrevo 
não é literatura ainda antes de ver minha feiúra? Por que 
você me mandou aquela carta? E por que continuou lendo 
as outras depois? E, afinal, por que precisou me ver urgen-
temente? Você imaginou que quem escrevia aquelas cartas 
belíssimas — sim, Marconi, as cartas são belíssimas — era 
um homem. E queria desmascará-lo. Imaginou, inclusive, 
que era um amigo seu e que você precisava envenená-lo ou 
algo assim para que nunca publicasse aquelas coisas belís-
simas e você pudesse continuar escrevendo os seus poemas 
excessivamente desejosos de agradar pela destreza técnica. 
E então, quando me viu, viu também que nenhum edi-
tor jamais publicaria algo meu e ficou calmo. E conversou 
comigo friamente, me incentivando a bordar minhas toa-
lhas ou fazer qualquer coisa impessoal onde não ressoasse 
nada meu. Pude sentir o seu sórdido temor de que eu não 
me deixasse convencer, porque se eu continuasse escre-
vendo, e se eu publicasse, ninguém jamais ia lembrar que 
existiu um poeta chamado Bartolomé Marconi. Eu acalmei 
você dizendo que pressentia que o que escrevia era mesmo 
péssima literatura porque a literatura só pode ser feita com 
a trama de uma vida. E o que era a minha vida afinal? Tinha 
todo o toque dos grandes romances, a densidade que vem 
da tristeza, da angústia, do medo. E também do tédio infi-
nito. Mas não se sustentaria porque sem ponto de virada. 
A heroína não conseguiria empatia e, apesar das prova-
ções, nada dá certo na vida dela. Por isso — eu disse e você 
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consentiu, Marconi — eu estava condenada a escrever falsas 
histórias que não têm carne. Falsas histórias, fraudulentas, 
artificiais, onde a sinceridade e a verdade são como o aro 
oco de madeira onde bordo minhas toalhas.

Enquanto eu falava isso, naquelas quatro horas, você ia 
serenando, ia se embebendo de minhas palavras e ia cogi-
tando a ideia de escrever um soneto perfeito. Depois você 
o mandaria pra mim para que eu pudesse dizer, já longe 
meus vinte quilômetros, “O senhor é o maior, o melhor, 
não há outro poeta como o senhor”. Eu esperei que você 
escrevesse, Marconi. Mas você não escreveu nem mais um 
soneto sequer. Você ficou estéril de literatura, foi isso que o 
meu corpo fez com você. Meu corpo que “se movia com um 
requebro patético, como se atravessar o ar exigisse de mim 
o mesmo esforço que pode exigir de qualquer um caminhar 
pelo rio com água pelas virilhas”, como você disse depois a 
um amigo, Marconi.

Avancei na minha teoria sobre literatura que se constrói 
com a própria vida, minha teoria pessoal do autobiográ-
fico, insistindo que só se pode escrever sobre nosso próprio 
corpo, gravar os livros na carne — lembro bem de seus 
olhos se arregalando quando eu disse a frase “Gravar os 
livros na carne de nosso corpo” — e então desviei do nosso 
corpo para o meu corpo dizendo que o achava abominável, 
que o odiava como jamais ninguém pôde odiar nada nesse 
mundo, dizendo que você jamais poderia compreender que 
tipo de ódio é o ódio que tenho por meu próprio corpo. 
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E se você não estivesse pensando no seu soneto perfeito, 
Marconi, devia ter suspeitado naquele momento em que eu 
disse sentir nojo de mim mesma, devia ter suspeitado do que 
acontecia dentro de você, Marconi. Devia ter sentido como 
você bebia minhas palavras e começava a ficar secretamente 
encantado por mim. Você não entendeu que essas simples 
frases, disfarçadas numa teoria do corpo como autobiogra-
fia, único e incontornável componente da literatura, essas 
simples frases eram uma armadilha para atrair você. Eu sen-
tia o quanto você estava me achando inteligente e humilde 
e — vamos combinar, Marconi — nem um corpo perfeito 
resiste à mistura de inteligência e humildade. Você ficaria 
atraído pelo meu defeito, Marconi, sem se dar conta disso.

As doses de uísque. Minhas aliadas. Passei a servir você, 
com cuidado, delicadeza, dizendo sem nenhuma frase que 
poderia ser sua governanta, insinuando que isso que você 
amava em mim e desprezava com deslealdade poderia ser 
seu. E o que você amava em mim? Ora, minhas histori-
nhas, Marconi. E percebeu que eu precisava de um corpo 
pra elas e venceu seu nojo do meu corpo pensando na 
assinatura que poderia ser a sua depois de cada uma das 
minhas historinhas. Foi pra isso que fui a sua casa, Marconi. 
Quando você pensava, já sorridente, na sua imensa vanta-
gem, quando você pensava que poderia me fazer acreditar 
de modo definitivo que o que eu escrevia não tinha valor e 
quando você pensava num jeito de colocar o seu corpo bom, 
bonito, saudável, na medida certa, o seu corpo esguio, sem 
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um grama de supérfluo, como assinatura das minhas histori-
nhas, quando você pensava que eu poderia muito bem servir 
uísque e sorrir pra você antes de escrever minhas historinhas 
perfeitas e que, sendo assim, eu as escreveria secretamente à 
noite e as deixaria sobre a mesa ou na gaveta e você as pega-
ria enquanto eu bordava meus panos de prato ou as fronhas 
dos nossos travesseiros, você as pegaria e daria pra elas um 
corpo e uma assinatura novos, mudando uma palavra, um 
tom, uma frase aqui e ali, quando você pensava num jeito de 
vencer o seu asco pelo meu corpo, fazer o sacrifício, Mar-
coni, de fingir que me amava para poder obter de mim o seu 
passaporte literário, quando você fazia isso, Marconi, você 
estava apenas cumprindo um plano que eu havia desenhado 
pra você há alguns anos. Eu vinha acompanhando sua 
angústia, seu desejo de agradar, de ser grande, bem-sucedido 
e você foi a presa ideal para a única coisa que me interessava 
na vida: gozar. Não só uma vez, Marconi. Muitas. E devo 
confessar que foi fácil. Sua sala era aquilo que eu previa. 
Sofisticada e antiquada. Um pouco escura como deve ser a 
sala de um escritor sério. As cortinas gastas pelo sol, dando 
a escuridão na medida certa pra combinar com a cor escura 
dos móveis, o piano a um canto, o sofá de couro marrom, as 
estantes repletas de livros perfeitamente alinhados em todas 
as paredes, exceto na da janela, a parede em frente à porta 
na sala retangular. Uma pilha de livros no chão, um tapete 
macio, excelente ao toque. E nossas duas poltronas com a 
luminária atrás da mesinha onde estava o bar improvisado: 
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uma garrafa de uísque e dois copos. Um lugar, Marconi, em 
que o mundo fica do lado de fora. Um lugar perfeito para a 
imaginação, para o estudo e para a ficção do amor. Uma sala 
em que, embalado pelo uísque e a minha disposição de agra-
dar, você poderia me imaginar uma outra, a moça magra e 
ruiva que um dia foi sua namorada ou a moça meio frágil 
dos romancezinhos que você gosta de ler e não admite.

Então, aquela sua sala perfeita para o engano me foi 
útil, ela era o elemento imprevisível na cena tão planejada, 
na cena em que eu já havia decorado sua personalidade e 
povoado seu desejo de sucesso com minha bem contida e 
dada a conta-gotas teoria sobre o corpo e a literatura. Aos 
poucos a minha ideia foi se tornando a sua ideia e isso talvez 
não fosse possível numa sala inundada de luz e era urgente, 
Marconi, tinha que dar tudo certo nessa minha primeira 
visita, esperada há meses, porque se você não percebesse a 
vantagem nesse primeiro encontro, eu não teria mais acesso 
a você. Calculei quantas horas e quantas coisas eu precisava 
dizer antes que você percebesse que poderia tirar proveito 
da situação, quantas horas e quantas palavras e frases enge-
nhosas eu deveria dizer, e no tom certo, para que você 
esquecesse meu corpo e seu asco. Calculei que teria que ficar 
em sua sala mais ou menos umas três horas, pelo menos 
seis doses de uísque e pelo menos três grandes assuntos que 
se aliassem todos em só um: o futuro em que você brilha-
ria com o segredo inaudito, o segredo trancado em casa, 
o segredo de que dependeria sua alegria, sua vontade de 
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viver, mas disso você não precisaria saber ainda. Bastava que 
você pudesse ver, no futuro, seu nome assinando as minhas 
historinhas perfeitas. O primeiro obstáculo, o cenário, mos-
trou-se meu aliado. O outro imprevisível era o grau de difi-
culdade que você teria para a ação, para tomar a iniciativa, 
para passar do plano de seduzir uma mulher cujo desejo 
maior era o mais simples possível — ser seduzida — e a ação 
de seduzir uma mulher cujo maior defeito era um corpo 
monstruoso. Como mediação, como eu havia imaginado 
— e cujo plano para uma sua demora mais que a esperada 
se mostrou de novo perfeitamente executável pelos livros 
que estavam na estante ao lado do sofá — para isso havia 
a literatura. Bastava que eu falasse algo inteligente e fizesse 
brilhar meus olhos ao retirar um dos seus livros de sone-
tos da estante. Bastava que eu lesse em voz alta um deles e 
dissesse o quanto eu o amava — o soneto — o quanto ele era 
quase perfeito, o quanto, com sutileza, eu poderia reparar a 
pequena imperfeição do quase, com uma mudança de pala-
vra ou de vírgula ou sugerir uma imagem um pouco mais 
usual que não denotasse tanto a intenção de agradar pela 
destreza técnica. Se eu conseguisse fazer isso com a medida 
certa de humildade e inteligência, você olharia pra mim 
agradecido e me beijaria. Foi exatamente o que aconteceu.

Eu estava com o livro na mão, Marconi, você colocou 
o outro, que tinha a intenção de me mostrar, de volta na 
estante e então abraçou o meu corpo e me beijou. Você 
estava com uma mão na estante, primeiro, e tinha a intenção 
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de me beijar serenamente, mas você estava meio tonto, 
Marconi, e precisou se apoiar no meu corpo, então me 
abraçou. Eu também estava meio tonta, afinal, embora mais 
vagarosamente, também bebi os uísques que servi a você, e 
de qualquer forma, depois que passássemos a nos beijar e 
que conseguíssemos alcançar o sofá, meu plano era abando-
nar qualquer plano que não fosse gozar. Nessa hora você já 
estaria decidido e o mundo em que estaríamos já não seria 
a sua sala e o meu corpo disforme, mas o mundo de den-
tro daqueles livros, no qual meu corpo era perfeito e você 
o homem de sucesso que come uma heroína e ainda musa. 
Claro que existia plano B para o caso de você não conseguir 
uma ereção. Mas era duvidosa sua eficácia. Eu deveria recuar 
e acusar o meu corpo e pedir desculpas e ir embora abrupta-
mente, de modo que você ficasse tão confuso que tudo o que 
desejasse nas horas seguintes seria me ver. Mas isso não foi 
necessário.
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