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RESUMO 

 

 

Esta tese visa analisar a narrativa de Roberto Bolaño como um projeto literário coerente e 

inter-relacionado que responde a dois esgotamentos de propostas modernas que tiveram 

lugar na América Latina durante o século XX. A primeira se refere às tentativas políticas 

utópicas que tiveram a adesão da esquerda latino-americana, cujo maior expoente se deu 

no Chile na década de 1970, violentamente oprimidas pelas ditaduras. E a segunda diz 

respeito aos movimentos e produções das vanguardas literárias que ocorreram no 

continente, mas que perderam sua força propositiva. A partir da abordagem dos contextos 

referenciados pela sua narrativa e formadores do autor e de sua geração, tratou-se de 

considerar como Roberto Bolaño e sua obra se inserem nos dois campos acima abordados. 

Acredita-se que o caminho encontrado pelo autor para lidar com os dois fracassos foi o da 

elaboração estética. Por tal, esta pesquisa procedeu à análise do tratamento dado à imagem, 

ao tempo e ao fragmento em sua narrativa, elementos tão caros à modernidade. O cinema 

foi tomado por este estudo como uma arte de diálogo para viabilizar a análise dos três 

elementos acima mencionados, sempre os relacionando com as condições históricas, 

sociais e culturais que marcam os caminhos do autor e de sua narrativa.  

Palavras-chave: Roberto Bolaño; Literatura e cinema; Literatura hispano-americana 

contemporânea 
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RESUMEN 

 

 

El objetivo de esta tesis es analizar la narrativa de Roberto Bolaño como un proyecto 

literario coherente e inter-relacionado que responde a dos agotamientos de propuestas 

modernas que tuvieran lugar en América Latina durante el siglo XX. La primera se refiere 

a los intentos políticos utópicos que obtuvieron la adhesión de la izquierda 

latinoamericana, cuyo mayor exponente se dio en Chile en la década del 1970, 

violentamente oprimidos por las dictaduras. Y la segunda dice respecto a los movimientos 

y producciones de las vanguardias literarias que ocurrieron en el continente, pero que, sin 

embargo, perdieron su fuerza propositiva. A partir del abordaje de los contextos 

referenciados por su narrativa y formadores del autor y de su generación, se trató de 

considerar como Roberto Bolaño y su obra se insertan en los dos campos anteriormente 

tratados. Se cree que el camino encontrado por el autor para lidiar con los dos fracasos fue 

el de la elaboración estética. Por eso, esta investigación procedió al análisis del tratamiento 

dado a la imagen, al tiempo y al fragmento en su narrativa, elementos tan importantes para 

la modernidad. El cine fue tomado por este estudio como un arte de diálogo para viabilizar 

el análisis de los tres elementos mencionados, siempre relacionándolos con las condiciones 

históricas, sociales y culturales que marcan los caminos del autor y de su narrativa.  

Palabras-clave: Roberto Bolaño, Literatura y cine, Literatura hispanoamericana 

contemporánea 
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INTRODUÇÃO 

 

Roberto Bolaño (1953-2003), embora tenha tido uma morte prematura e 

começado a publicar tardiamente, reúne em sua bibliografia uma enormidade de títulos. 

Nos últimos dez anos de vida1, publicou nove romances (La pista de hielo, La literatura 

nazi en América, Estrella distante, Los detectives salvajes, Monsieur Pain, Amuleto, 

Nocturno de Chile, Una novelita lumpen, Amberes), dois livros de contos (Putas asesinas e 

Llamadas telefónicas), além de dois livros de poesia (Tres e Los perros románticos). Seu 

plano, que cumpriu apesar da doença, era de publicar pelo menos um livro por ano pela 

editora Anagrama. Após sua morte, ainda foram lançados outros cinco romances, entre eles 

2666, e um livro de contos, além de uma recompilação de palestras e textos críticos 

publicados em jornais, discursos e entrevistas (Entre paréntesis). Provavelmente, outros 

escritos guardados ainda serão lançados em breve. No entanto, apesar de extensa, sua obra 

responde a algumas características comuns, que unem toda esta produção dos seus últimos 

dez anos de vida. O próprio autor afirmou, em entrevistas, que todos os seus livros estão 

relacionados e fazem parte de um projeto literário e que a estrutura de sua narrativa “está 

trazada desde hace más de veinte años y allí no entra nada que no sepa la contraseña.”2. 

Confirmando o já afirmado, o autor assegura a Angélica Rivera que “estoy condenado, 

afortunadamente, a tener pocos lectores, pero fieles. Son lectores interesados en entrar en 

el juego metaliterario y en el juego de toda mi obra, porque si lee un libro mío no está mal, 

pero para entenderlo hay que leerlos todos, porque todos se refieren a todos. Y ahí entra el 

problema.”3

                                                 
1 Anteriormente a este período, ainda no México, publicou alguns poemas em revistas junto aos demais 
Infrarrealistas, contos ganhadores de concursos e o romance La senda de los elefantes – também como 
prêmio de um concurso literário –, além de Consejos de un discípulo de Morrison a un fanático de Joyce, em 
coautoria com Antonio García Porta. 

 Algumas relações entre os livros são bastante claras. Por exemplo, entre 

Amuleto e Los detectives salvajes, em que há um uso literal do depoimento da personagem 

Auxilio Lacouture, para construir o romance breve de Amuleto. Ou do uso do poema de 

Cesárea Tinajero (Los detectives salvajes) em Amberes, como sonho do narrador. Essa 

referência ao sonho, por sua vez, também é mencionada em Los detectives salvajes, no 

2 BRAITHWAITE, 2013, p. 92. Tradução minha: “A estrutura da minha narrativa está traçada há mais de 
vinte anos e nela não entra nada que não saiba a senha.” 
3 BRAITHWAITE, 2013, p. 127. Tradução minha: “Estou condenado, afortunadamente, a ter poucos leitores, 
mas fieis. São leitores interessados em entrar no jogo metaliterário e no jogo de toda a minha obra, porque si 
você lê um livro meu não está mal, mas para entendê-lo deve ler todos, porque todos se referem a todos. E aí 
entra o problema.” 
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momento do descobrimento do poema. Também há outra referência direta no uso do 

personagem Wieder, declaradamente, na introdução de Estrella distante, inspirado no 

último autor catalogado de La literatura nazi en América. Igualmente é patente a 

constância de personagens que perpassam seus livros, como de Arturo Belano, que 

participa explicitamente em vários dos seus contos e romances e que Roberto Bolaño 

chegou a afirmar que seria o narrador de 2666 em um de seus rascunhos, além de ser 

“cocriador”4

a fin de cuentas, lo que se cuenta siempre es una variación de lo que el 
hombre se viene contando a si mismo desde hace miles de años. Lo que 
cambia, lo que permite que el árbol, si aceptamos darle esa figura a la 
experiencia literaria, se mantenga vivo y no se seque es la estructura, 
nunca el argumento. (…) La estructura es la música de la literatura.

 de Estrella distante. Ou de Joanna Silvestri que participa das narrativas de 

Amberes, Estrella distante, e no conto que leva seu nome, de Llamadas telefónicas. No 

entanto, também pode ser percebido um universo em comum em toda a obra, trabalhando 

contextos parecidos e personagens com perfis recorrentes. A literatura, o fracasso, a 

fragmentação estrutural dos textos, a mobilidade e a violência, o tempo reiterativo e o uso 

do imagético, além de referências explícitas à história ou às memórias do autor, são alguns 

dos elementos que podem ser percebidos dessa obra vasta, que montam uma unidade que 

faz dialogar seus fragmentos. Em entrevista a Héctor Soto e Matías Bravo, Bolaño afirma 

que toda sua obra gira em torno das mesmas situações, personagens e argumentos. Mas 

menciona também que sua primeira escolha para a escrita é a estrutura do texto:  

5

Em outras palavras, sua preocupação neste projeto é temática e também formal.  

  

O entendimento da obra de Roberto Bolaño como um projeto único, coerente e 

inter-relacionado também é a minha posição e pretendo lidar com traços temáticos e 

estéticos que perpassam esse delineamento literário, unindo suas obras, transformando-as 

em peças metalinguísticas de um mesmo quebra-cabeça, de uma mesma constelação. Seus 

livros, que funcionam com independência, também são capazes de construir um todo, 

contribuindo com a leitura de suas outras obras, acrescentando dados e deixando entrever 

algumas reiterações, sejam elas temáticas ou estruturais. A presença da violência, por 

                                                 
4 No prefacio do livro, o autor cita Arturo Belano como o coautor de Estrella distante. Este episódio será 
novamente abordado no capítulo 3, sobre imagem, de forma mais detalhada. Cf. p. 140. 
5 BRAITHWAITE, 2013, p. 82-83. Tradução minha: “no fim das contas, o que se conta sempre é uma 
variação do que o homem vem contando a si mesmo há milhares de anos. O que muda, o que permite que a 
árvore – se aceitarmos dar essa figura à experiência literária – se mantenha viva e não se seque é a estrutura, 
nunca o argumento. (…) A estrutura é a música da literatura.” 
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exemplo, ou o uso de alguns personagens, que são recorrentes em toda a sua obra, mas que 

em cada uma aportam novos significados ou manifestações das subjetividades dos 

mesmos. Também, como tratarei neste estudo, há uma reiteração do uso do tempo e da 

imagem, como recursos estéticos, mas de forte apelo político, ao localizar a maioria dos 

relatos e personagens em seus contextos tumultuados de meados e fins do século XX. 

Neste estudo, abordarei a sua obra narrativa publicada entre 1993 e 2003, ano de sua 

morte6

Roberto Bolaño é, provavelmente, o mais proeminente escritor de uma geração 

de narradores latino-americanos, cuja característica mais importante é a de que se 

formaram a partir de duas catástrofes, uma sociopolítica e uma literária e cultural. Como 

afirmado por Grínor Rojo, sua escrita sucede um duplo esgotamento revolucionário, um 

político e outro estético. O primeiro, do fervor revolucionário que tomou a América Latina 

após os logros da revolução cubana e o segundo, das estéticas vanguardistas e suas 

derivações, que se envelheceram e se tornaram repetitivas e modelares.

. Tal recorte pretende considerar somente o que o autor deliberadamente permitiu 

que entrasse nesse projeto literário. Acresce-se a este escopo somente o romance 2666, 

publicado em 2004, devido ao fato de que Roberto Bolaño pretendia lançá-lo em breve, 

deixando registros em entrevista deste desejo, além das indicações de publicação para seu 

editor.  

7

Acredito que a principal solução encontrada para lidar com esta herança 

catastrófica é o estabelecimento de um projeto literário baseado na inovação estética, 

considerado nesta pesquisa, no tratamento dado ao tempo, à imagem e à montagem de sua 

escrita fragmentada. Bolaño constrói uma obra baseada no apuro estético e coerente com 

suas questões, questionamentos e posições éticas. Friso ainda que os estudos formais 

referidos a estas categorias de análise vêm no intuito de entender as respostas estéticas que 

o autor oferece para as questões políticas e para o horror que consta em suas narrativas. Ao 

lidar com o cenário proposto pelos textos ficcionais de Roberto Bolaño, recorrente em suas 

obras e próprio de uma geração de meados do século XX, influenciada pelas questões 

 A minha hipótese 

durante toda a pesquisa, que se confirma em cada capítulo aqui trabalhado, foi o da 

construção de um projeto literário-narrativo calcado na estetização deste duplo fracasso. 

                                                 
6 Devido ao alto número de romances e contos de Roberto Bolaño analisados nesta pesquisa, optei por 
referenciá-los no pé de página com o nome da obra e não com o ano de publicação, seguindo o formato: 
BOLAÑO, nome da obra, página, com o objetivo de facilitar a leitura. 
7 ROJO, 2015, p. 20-21. 
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sociais, estéticas e políticas de seu tempo, ressalto a importância de trabalhar com tais 

elementos na análise de seus textos. O cinema, presença constante nos seus romances e 

contos, cada vez mais aparece para esta pesquisa como um elemento condensador de uma 

época, que pode servir para discutir proposições temáticas e formais da literatura do autor. 

Para tal, tomarei o cinema como arte de diálogo, por compendiar em si questionamentos 

próprios de uma modernidade. O trabalho nessa tese é simultaneamente de análise estética 

e política, por se propor a pensar as questões formais da obra do autor, refletindo sobre as 

condições históricas, sociais e culturais que marcam seus caminhos. Proponho, portanto, a 

análise da obra de Bolaño priorizando os diálogos interartísticos no que se refere às 

imagens, ao uso do tempo e às formas de lidar com o fragmento, três elementos caros à 

modernidade, pelo menos desde a revolução industrial. E tratarei como estas escolhas do 

autor podem subverter a lógica vigente e limitadora do mercado industrial e das políticas 

históricas de violência e de esquecimento em que estamos inseridos. Essa pesquisa volta-se 

para discutir como os fragmentos constituem uma linguagem e como as diferentes imagens 

e tempos podem constituir uma voz de escrita, associando-se por isto a uma revisitação e 

questionamento da modernidade e, por extensão, uma aproximação ao cinema, valendo-se 

deste para intermediar o entendimento de uma estética utilizada por Bolaño. 

A modernidade, de complexa definição, é entendida neste estudo como o 

período histórico que estabeleceu uma série de mudanças sociais, culturais e econômicas e 

na qual se criaram as instituições que passaram a regular a vida das sociedades ditas 

modernas: nascimento da república e divisões dos poderes do Estado, consolidação da 

noção de cidadão e conversão do capitalismo no modo de produção dominante. Assim:  

vidas que se habían regido milenariamente por el rito, la costumbre, la creencia o 
el ciclo natural, pasaron a estructurarse cada vez más exclusivamente en torno al 
trabajo intensivo, a la racionalidad instrumental, a la especialización de las 
funciones, a la disciplina personal, al horario estructurado y al éxito medido en 
términos de recompensa material.8

 

 

Processos como a ampliação de territórios, resultantes da necessidade 

capitalista de expandir sua exploração, as migrações e a urbanização, além da dedicação à 

ciência e desenvolvimento das tecnologias de produção, a criação e o estabelecimento da 
                                                 
8 PINTO, 2002, p. 97. Tradução minha: “vidas que tinham sido regidas milenarmente pelo rito, o costume, a 
crença ou o ciclo natural, passaram a se estruturar cada vez mais exclusivamente em torno ao trabalho 
intensivo, à racionalidade instrumental, à especialização das funções, à disciplina pessoal, ao horário 
estruturado e ao êxito medido em termos de recompensa material”.  



16 
 

indústria do entretenimento foram também sintomas do crescente peso das forças 

mercantis. Estes movimentos e suas consequências (anonimato e adensamento da 

população urbana, avanço científico e formas alienadas de produção) contribuíram para 

“reforzar el sentimiento de fluidez (algunos dirían de precariedad) que impregnó la 

experiencia de la modernidad: en esta nueva condición, los referentes comunitarios y las 

instituciones ancestrales (como la religión o la familia), parecían importar cada vez menos; 

nada era permanente ni sagrado”9

Embora apoiados no Iluminismo francês que demandava a dignificação de 

todos os membros da sociedade, considerados sujeitos de direitos inalienáveis, os 

processos modernizatórios apresentaram também, em grande medida, a proletarização 

interna dos países europeus e a colonização de povos considerados “atrasados” dos demais 

continentes: “la cara reversa de la modernización liberadora que proponía el acento en la 

dignificación y la ciudadanía”

. 

10

                                                 
9 PINTO, 2002, p.98. Tradução minha: “reforçar o sentimento de fluidez (alguns diriam de precariedade) que 
impregnou a experiência da modernidade: nessa nova condição, os referentes comunitários e as instituições 
ancestrais (como a religião ou a família), pareciam importar cada vez menos; nada era permanente nem 
sagrado.” 

. Para este processo, os Estados recém-formados contaram 

com o estabelecimento de instituições que provocassem a modernização das nações, por 

exemplo, o exército, as constituições, a educação e as diretrizes de saúde pública. É 

importante ressaltar que os diversos decursos de modernização da América Latina, que 

foram a diretriz majoritária após as independências e na era Republicana, apresentam 

especificidades. Têm seus inícios, em geral, em um sistema ainda oligárquico. Ou seja, 

apesar das consolidações dos estados nacionais e uma transformação substancial dos 

modos de produção e a incorporação ao mercado mundial, a construção de grandes cidades 

e o estabelecimento de uma burguesia urbana, não há uma proposta de inclusão social e 

democrática e nem de uma completa transformação da mão de obra em trabalho livre 

assalariado. A modernização teve uma implementação bastante conflituosa na América 

Latina por diversos fatores, entre os quais destaco o pouco respeito às culturas autóctones e 

às realidades locais e a dificuldade de aplicá-la em todos os seus princípios, especialmente 

o de democracia social com a inclusão de toda a população como sujeitos de direitos das 

instituições recém instauradas. Aníbal Quijano alerta: 

10 PINTO, 2002, p. 99. Tradução minha: “a cara inversa da modernização liberadora que propunha a ênfase 
na dignificação e na cidadania” 
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Esa burguesía, pues, tendía a desarrollarse básicamente como burguesía 
terrateniente y comercial, bloqueando sus posibilidades de avanzar hacia su 
“revolución industrial”. Debido a eso, no estaba en condiciones, ni interesada, en 
llevar adelante su propia revolución democrática en la economía y en el Estado, 
es decir, de avanzar hacia la desintegración de las relaciones de producción de 
origen precapitalista, serviles o comunales, para liberar mano de obra y recursos 
de producción, y hacia la democratización del Estado, conforme a la ideología 
liberal formalmente adoptada (…)11

 

 

Em “As ideias fora de lugar”, Roberto Schwarz explicita essa apropriação 

econômica da modernidade e do capitalismo, mas que ignorava a inclusão social necessária 

para levar a cabo essa entrada à modernidade, mantendo até mesmo a escravidão em 

alguns países, como Brasil e Cuba, ou uma mão de obra pouco remunerada e sem 

possibilidades de livre mobilidade por muitas vezes não receberem em dinheiro, mas sim 

em produtos12. A partir do século XX, o processo modernizatório da América Latina, que 

começou tendo como modelo a Europa, intensifica o questionamento dessa herança 

oligárquica e passa a propor caminhos próprios neste processo sob influência das culturas 

originárias e dos movimentos vanguardistas europeus e com projetos de estabelecimento 

de uma identidade própria. As vanguardas políticas e artísticas crescem na América Latina 

em uma intensa busca de modernização social, política, tecnológica e estética. Sobre esse 

processo e as vanguardas, tratarei com mais detalhe nos 1º e 2º capítulos. Os movimentos 

sociais nascentes13

                                                 
11 QUIJANO in: MARIATEGUI, 2007, p. XV. Tradução minha: “Essa burguesia, pois, tendia a se 
desenvolver basicamente como burguesia terratenente e comercial, bloqueando suas possibilidades de 
avançar em direção a uma ‘revolução industrial’. Devido a isso, não estava em condições, nem interessada, 
de levar adiante sua própria revolução democrática na economia e no Estado, ou seja, de avançar para a 
desintegração das relações de produção de origem pré-capitalista, servis ou comunais, para liberar mão de 
obra e recursos de produção, e ir em direção à democratização do Estado, conforme a ideologia liberal 
formalmente adotada (…)” 

 são de suma importância no processo de garantia de direitos e na 

inclusão de grupos sociais que durante a oligarquia estavam à margem. Tecnologicamente, 

é um momento de grande chegada de maquinário e invenções como o cinema e a imprensa, 

que alteram as formas de produção e divulgação de informação e arte. As vanguardas 

estéticas fizeram amplo uso das proposições do cinema – enquanto criador de um novo 

estatuto do olhar e do cinético e como arte tecnológica – nas suas proposições de inovação 

formal, temática e nos projetos modernizadores da América Latina. 

12 No Brasil, como em outros países latino-americanos, foi comum o uso de mão de obra semi-servil, muitas 
vezes usando-se como forma de pagamento fichas de troca fornecidas pelo próprio dono das terras. 
13 Destaco aqui os movimentos feministas, de afirmação racial, de classes, anarquistas, socialistas, etc. como 
colaboradores para essa discussão e para o alcance de algumas conquistas de inclusão social de setores 
minoritários da sociedade moderna. 
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Permito-me uma pequena digressão neste parágrafo para ressaltar que esta 

aplicação da modernidade e dos processos modernizadores, tais como foram realizados no 

continente americano deixaram uma herança de nefastas consequências ao menos pelos 

dois séculos seguintes, com desigualdades que estamos tentando combater até os dias 

atuais. Essa inadequação da aplicação das diretrizes de modernização nunca foi totalmente 

superada, mantendo a América Latina em uma posição ainda periférica no capitalismo 

mundial. Tal feito deixa claro que a democracia política, como foi proposta durante nossas 

repúblicas, nem sempre é sinônimo de democracia social, já que a instalação de um 

governo de caráter democrático e a diversificação das representações políticas não 

garantem a inclusão social de todos os cidadãos. Uma grande parte da população, 

principalmente a localizada nas regiões rurais, não tem acesso pleno, até os dias atuais, às 

instituições modernas: educação, saúde e cumprimento das leis (justiça), e nem mesmo têm 

seus direitos de sujeitos totalmente assegurados, principalmente se consideradas as 

questões sociais de gênero, classe, raciais e de etnia. 

Ainda assim, embora as primeiras elaborações do cinema estejam localizadas 

na Europa e nos Estados Unidos, os países latino-americanos rapidamente se apropriaram 

da nova arte e passaram a produzi-la. Não se pode desconsiderar o México, por exemplo, 

como um dos maiores polos produtores de filmes do último século, contando com 

produções desde 1889 e participando da história do cinema desde seu início, ou ainda a 

Argentina com sua proeminente produção fílmica. Friso ainda a continuação do alcance 

das imagens em movimento e da fotografia também no continente americano a partir da 

rápida proliferação dos aparelhos de televisão, imprensa, salas de cinema e, 

posteriormente, da internet. Por isso, a seguir, apresento algumas questões chaves da 

relação intrínseca entre a elaboração de uma modernidade e de uma arte, que se inter-

relacionaram enquanto projeto conjunto e que são aplicáveis em maior ou menor medida 

em ambos os continentes. 
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I. Cinema, representante da modernidade 
O moderno desdenha imaginar; mas, expert em se servir das artes, 
espera que cada [arte] o carregue até onde desponta uma potência 

especial de ilusão, em seguida consente.14

 

  

Este trabalho pretende tomar a experiência do cinema como paradigma e ponto 

de condensação das novas formas de organização do olhar, das relações com o tempo e o 

fragmento e com os efeitos de real, correlatos às transformações que definiram o que é 

denominado como modernidade, para fazer um diálogo com a literatura produzida por 

Roberto Bolaño. Ou seja, como pensar a função da imagem na sociedade, sua relação com 

o texto e as formas de organização do olhar, do tempo e da fragmentação em diálogo com a 

literatura do autor em questão? 

Para isso, nesta introdução traço, primeiramente, as proximidades entre o 

advento do cinema e das necessidades sociais e culturais da modernidade em seus inícios. 

Posteriormente, procuro estabelecer a relação entre o cinema e a literatura, a fim de 

esboçar uma proximidade e suas múltiplas influências, para finalmente, analisar, na obra 

de Roberto Bolaño, de que formas essas referências cinematográficas podem ser 

encontradas no aspecto temático e como as elaborações do olhar, do tempo e da montagem 

podem ser consideradas em suas técnicas narrativas. 

Ismail Xavier, na introdução de Cinema e invenção da vida moderna, afirma 

que o cinema, entre outras práticas de entretenimento, construiu um senso de identidade na 

sociedade de massas e, que, por isso, 

alteram-se os termos de sustentação simbólica de formação nacional, esta que, 
nos séculos XVIII e XIX, era tarefa do capitalismo editorial (jornalismo, 
literatura), polo fundamental na construção da ideia moderna de nação como 
“comunidade imaginada” (segundo fórmula de Benedict Anderson)15

 

.  

Este senso de identidade, a partir de então, se sustenta simbolicamente pelas 

imagens, através do cinema, da fotografia, dos museus etnográficos, entre outras práticas 

imagéticas. Nos séculos anteriores se contava com a literatura e os relatos jornalísticos e de 

                                                 
14 MALLARMÉ apud RANCIÈRE, 2012, p. 28. 
15 XAVIER in CHARNEY; SCHARTZ, 2004, p. 10. 



20 
 

viagem para uma construção simbólica de nação, ao mesmo tempo, que de apresentação e 

exposição do desconhecido. Durante todo o século XX e atualmente no início do XXI, as 

imagens, sob suas diversas formas, tentam cobrir esse lugar de sustentação simbólica, 

propondo, por exemplo, identidades coletivas em seus ditos “cinemas nacionais” ou 

mostras de outras paisagens culturais nos diversos documentários ou programas 

jornalísticos sobre países “distantes”, construindo um arcabouço de imaginários sob os 

mais diversos assuntos. Vide como exemplo um dos primeiros do gênero, A sexta parte do 

mundo, de Vertov. Como lembra Jacques Rancière, era a época em que se começou uma 

exaustão de vinhetas, cartazes, tiras cômicas em jornais, e a sociedade aprendia a 

reconhecer-se no “duplo espelho dos retratos significativos e anedotas insignificantes que 

traçam a metonímia de um mundo, transpondo para a negociação social das semelhanças as 

práticas artísticas da imagem/hieróglifo e da imagem suspensiva.”16

No final do século XIX e início do sec. XX, a ciência e o cotidiano urbano 

convergiam para definir um novo estatuto do olhar, que exigia no campo visual mais 

atenção, precisão e velocidade, reconhecendo sua instabilidade e a fixação de instantes, 

que pode ser conectada com o cinema dentro de sua problemática da continuidade e 

descontinuidade. Leo Charney e Vanessa Schwartz afirmam que: 

 

A “modernidade” como expressão de mudanças na chamada experiência 
subjetiva ou como fórmula abreviada para amplas transformações sociais, 
econômicas e culturais, tem sido em geral compreendida por meio da história de 
algumas inovações talismânicas: o telégrafo e o telefone, a estrada de ferro e o 
automóvel, a fotografia e o cinema. Desses emblemas da modernidade, nenhum 
personificou e ao mesmo tempo transcendeu esse período inicial com mais 
sucesso do que o cinema.17

 

  

Parece-me importante frisar que essa relação e elaboração da imagem seguem 

por todo o século, no cinema, na televisão, nos vídeos, jogos de videogame e outras formas 

de informação e entretenimento que têm nas imagens em movimento a sua linguagem. O 

cinema, de certa forma, pôde tornar visíveis movimentos de subjetividades, que já se 

verificavam na experiência do cotidiano urbano das ruas (quanto à velocidade e à 

necessidade do olhar atento), nas fotos de jornal (efeitos de realidade documentada 

imageticamente) e do entretenimento popular (coleção de atrações, carentes de uma 

                                                 
16 RANCIÈRE, 2012, p. 25. 
17 CHARNEY; SCHWARTZ. 2004, p. 17. Grifos meus. 
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narrativa). São conhecidos, por exemplo, os elogios dos surrealistas ao cinema, 

especialmente às comédias burlescas e sua fisicidade, sua liberação do gesto e da 

imaginação. Georg Simmel, ainda em 1903, define a sociedade de então como “a rápida 

convergência de imagens em mudança, a descontinuidade acentuada no alcance de um 

simples olhar e a imprevisibilidade de impressões súbitas”18. Tal definição social, de uma 

nova percepção do olhar e do tempo, em muito converge com a própria definição de 

cinema, se penso em sua composição por fotogramas: suas imagens em mudança, 

descontínuas, mas que montadas podem suscitar a sensação da continuidade geradora das 

impressões repentinas. Tal percepção de contiguidade e movimento é construída 

justamente pela diferença entre um fotograma e outro, em uma rápida sucessão. Assim, 

pela montagem cinematográfica, a cinese só é possível na diferença entre os fotogramas e 

em que, através da narrativa criada, transforma-se a sensação de “estar deslocado” em 

aparente “mobilidade”19 e a de “caos” em movimento. Deleuze, ainda sobre a montagem 

cinematográfica, complementa que esta “tem a propriedade de ‘tornar o presente passado’ 

de transformar nosso presente instável e incerto em ‘um passado claro, estável e 

descritível’, em suma, de realizar o tempo.”20

Considero que alguns elementos norteadores para a relação entre modernidade 

e cinema são também aplicáveis à literatura contemporânea, especialmente à de Roberto 

Bolaño: o surgimento de uma cultura urbana metropolitana que levou a novas formas de 

entretenimento e atividades de lazer

 Nesse sentido, em resposta ao “caos 

moderno”, o cinema tenta fixar distrações fugazes e impressões evanescentes, 

identificando momentos isolados da experiência “presente”, negociando entre a 

efemeridade e a suspensão do movimento, características definidoras da modernidade.  

21; a centralidade correspondente do corpo como local 

de visão, atenção e estimulação22

                                                 
18 SIMMEL apud CHARNEY; SCHARTZ, 2004, p. 20. 

; o reconhecimento de um público, multidão ou audiência 

19 CHARNEY; SCHWARTZ. 2004, p. 25. 
20 DELEUZE, imagem-tempo, 2007, p.49. 
21  O cenário urbano está expresso com recorrência na obra de Roberto Bolaño. E há uma constante tensão 
entre os espaços modernizados e urbanizados em contraposição àqueles que tiveram este processo 
precarizado, como o desértico norte do México. Abordo com mais detalhe essa questão no Capítulo 5. 
22 No capítulo II, sobre a imagem, explorarei com mais detalhe a relação da narração do autor com o 
escópico. 
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que subordinou a resposta individual à coletividade23; o impulso para definir, fixar e 

representar instantes isolados em face das distrações e sensações da modernidade24

É importante frisar que somente o avanço tecnológico não pode explicar 

satisfatoriamente o surgimento do cinema. Este deve ser pensado como um componente de 

uma cultura mais ampla da vida moderna, que abrangeu transformações políticas, sociais, 

econômicas e culturais. Ainda que com condições tecnológicas suficientes, não seria 

possível sua criação sem as necessidades culturais do momento. O cinema só é possível 

graças à formação de centros urbanos, a uma ciência que já elaborava o olhar – vide os 

registros médicos de Muybridge, o daguerreótipo de Louis Daguerre, o flip book de Barns 

Linnet, o Zootroscópio de Willian George Horner, entre outros – e de uma sociedade ávida 

pelo entretenimento e uma narrativa para as coleções de atrações. No entanto, o cinema 

não foi simplesmente “criado” por esse contexto, mas simultaneamente também sintetizou 

suas características e contribuiu na sua elaboração. Ao tratá-lo como um paradigma de 

organização da imagem, do tempo e do fragmento– e que ajudará na geração de outros 

aparatos como a TV e os vídeos, que por sua vez, continuarão na elaboração destes 

elementos –, posso reconsiderar a linhagem da modernidade e analisar como essas 

características podem ser elaboradas também em uma literatura que está atuante no 

contexto atual e sob as influências de uma cultura por sua vez criadora e também 

modificada pelo cinema, como a de Roberto Bolaño. 

. 

Anseios e questões que perpassaram o impressionismo e a fotografia e chegaram até o 

cinema, na indistinção cada vez maior da linha entre a realidade e suas representações. 

 

II. Roberto Bolaño e o cinema 

 

Roberto Bolaño, durante sua trajetória de escrita, apresentou grande variedade 

de gêneros discursivos, como manifestos, artigos, prólogos, entrevistas, contos, romances e 

poesias, em dois momentos diferentes e específicos: durante a década de 1970, na sua 

                                                 
23 Na obra de Roberto Bolaño, esta característica pode ser entendida pela insistência de falar de e por uma 
geração, que assim como o narrador, tem uma experiência coletiva de violência, desterro e vivências 
literárias, por exemplo, fazendo a passagem da narrativa da individualidade ao âmbito social. 
24 Roberto Bolaño, através de suas narrativas, “fixa” fragmentos de uma cotidianidade e de vivências de uma 
geração, com suas angústias e questionamentos. 
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juventude junto à neovanguarda no México, no Movimento Infrarrealista, e depois, na sua 

maturidade, a partir de 1996, quando pôde alcançar um grande número de leitores25

Algumas questões são recorrentes e comuns aos dois períodos de maior 

produção – a juventude no México e a maturidade dos últimos anos – tanto em sua obra 

literária como nas entrevistas que realizou: o inconformismo com o estabelecido, a 

marginalidade e sua relação com a literatura, entendida como forma de vida e de ligação 

com o mundo. Em uma das declarações publicadas, dá pistas sobre sua escrita e aponta que 

estrutura e discurso eram fundamentais em seu trabalho, e que na composição de um texto 

eram equivalentes ao tema, senão superiores, o que me ajudará a abordar suas técnicas 

narrativas como item importante de sua produção literária: 

. O 

escritor teve seu reconhecimento mundial tardio, a partir da publicação de La literatura 

nazi en América (1996) e condensou suas publicações ficcionais mais conhecidas em um 

período bastante curto e intenso, em somente 10 anos, até sua morte em 2003, aos 50 anos 

de idade. Publicou em 1996, além de Literatura nazi en América, Estrella distante; 

Llamadas telefónicas, em 1997; em 1998, Los detectives salvajes; em 1999, Amuleto e 

Monsieur Pain; em 2000, Nocturno de Chile; em 2001, Putas asesinas; em 2002, Amberes 

e Una novelita lumpen; em 2003, La pista de hielo, que havia sido anteriormente 

publicada, em 1993, pela Editorial Planeta. Postumamente, ainda foram publicados El 

gaucho insufrible, em 2003; 2666, em 2004; Last evenings on earth em 2006; El secreto 

del mal em 2007, além de El Tercer Reich em 2010. Com estes dados pode-se verificar a 

intensidade de suas publicações ficcionais concentradas em tão pouco tempo e seguidas de 

inúmeras traduções. Para este estudo me interessam especialmente seus romances e livros 

de contos publicados em vida, durante o interstício 1993-2003, além de 2666, como foi 

explicitado acima. 

La estructura jamás es un recurso superfluo. Si la historia que narras es inane o 
está muerta o es archisabida, una estructura adecuada puede salvarla (aunque no 
por mucho tiempo, eso también hay que reconocerlo), en tanto que una historia 
muy buena, si está contenida en una estructura, digamos periclitada, no la salva 
ni Dios.26

                                                 
25 Ressalto que Roberto Bolaño continuou sua produção escrita neste entretempo, embora sem poder contar 
com o reconhecimento frequente de público ou crítica e sem a segurança financeira para se empenhar com 
exclusividade à escrita. No entanto, os dois períodos destacados respondem aos momentos em que o autor 
pôde se dedicar de forma mais sistemática à literatura. 

  

26 BRAITHWAITE, 2006, p. 98. Tradução minha: “A estrutura jamais é um recurso supérfluo. Se a história 
que narra é inane ou está morta ou é muito conhecida, uma estrutura adequada pode salvá-la (ainda que não 
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Roberto Bolaño viveu nos séculos XX e XXI, sob as influências de seus fatos 

históricos, sociais, culturais e artísticos. Assim também, o cinema se configurou como um 

advento do século passado, que, obviamente não se limitou ao século XX, pois se firmou 

como linguagem e também como indústria, assumindo em si os questionamentos e 

influências desses últimos cento e vinte anos. Diversos foram os movimentos 

cinematográficos, que, ao longo desse período, tiveram lugar em sua história. Mas o 

cinema não se considera ainda como acabado ou esgotado; muito ao contrário, assume-se 

como um trabalho sempre em construção, in progress, assim como a literatura e, 

consequentemente, também o diálogo que nasce de seus parentescos e diferenças. Faço, 

aqui, uma tentativa de aproximar essas duas artes que, por mais de um século, se visitaram 

e se visitam mutuamente. Se, antes, era o cinema que buscava fontes de inspiração na 

literatura, mais tarde será essa que buscará, no sistema das imagens em movimento, 

recursos que alimentarão suas narrativas, com a elaboração de uma linguagem própria que 

passará a beber, também, da fonte dos códigos imagéticos. Dessa maneira, se, no início, era 

o cinema que buscava na literatura sua forma e inspiração narrativa, durante todo o século 

XX, a literatura também passa a tomar emprestado destes procedimentos e temas que 

modificariam sua própria estrutura narrativa.  

Mirian Gárate afirma que nas primeiras questões que surgiram para o cinema 

sobre sua relação com a literatura “o desenvolvimento da linguagem fílmica orientou-se de 

imediato predominantemente em direção ao narrativo, o qual implicou um intenso 

aproveitamento de fontes literárias”27 e em seguida gerou reflexões sobre “os gêneros 

escritos que possuem, em hipótese, uma afinidade maior com a estética da lente”28. Gárate 

assinala ainda uma questão mais global na qual “instaura-se uma reflexão sobre as 

possibilidades e impossibilidades ‘inerentes’ às linguagens visual e verbal, sobre suas 

respectivas propriedades específicas, limitações e potencialidades”29

                                                                                                                                                    
por muito tempo, isso também deve ser reconhecido), no entanto, uma história muito boa, se está contida em 
uma estrutura, digamos, fragilizada, nem Deus a salva.” 

, fazendo-se 

necessário refletir a respeito desses limites e encontros entre as duas artes. Nas primeiras 

aproximações do cinema com a literatura apresentam-se, como já assinalado, duas facetas 

27 GARATE, 2008, p. 197. 
28 GARATE, 2008, p. 197. 
29 GARATE, 2008, p. 197. 
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inter-relacionadas: por um lado, durante as primeiras décadas, o cinema busca suas 

histórias no manancial literário, por razões práticas – há nele um repertório pronto, testado, 

conhecido por uma parte do público – como exemplos, cito Mèliés, com o filme A 

maldição de Fausto (1903), baseado em romance de Goethe, e Viagem à lua (1902), 

claramente baseado nas histórias fantásticas de Júlio Verne. Rancière aponta que o cinema 

se distanciou das artes plásticas e se aproximou da literatura pela capacidade desta de 

“antecipar um efeito, para melhor deslocá-lo ou contradizê-lo”30

Atualmente, considerando-se que ambas as artes já têm suas linguagens 

fortemente estabelecidas e independentes (embora quase nunca separadas), trato das duas 

como lugares hierarquicamente igualitários de criação de sentidos e de aportes mútuos de 

significação. Justamente por considerar tão fortes a proximidade e a relação entre as duas 

para um leitor e um espectador dos séculos XX e XXI — que, de maneira alguma, estão 

isentos desses novos sistemas significantes — é que busco considerar nesse trabalho o 

cinema como um componente cultural e artístico que modificou o olhar da imagem e a 

relação com o tempo e a fragmentariedade dos que viveram e produziram sob sua 

influência. Interessa-me, também, verificar na literatura como essa pode ser entendida 

como um discurso que integra importantes referencialidades pictóricas e cinematográficas. 

Minha proposta é refletir não somente nas dívidas que uma linguagem tem com a outra, 

mas pensar em como as duas artes, em posições semelhantes de capacidade de 

significação, podem compartilhar recursos e temas e constituir uma à outra. Cabe a esse 

trabalho considerar as duas artes em diálogo entre si, mas principalmente na sua condição 

de produtos e agentes de um tempo e de um contexto sócio-cultural. Significa lidar com as 

relações da subjetividade e da representação, em contexto com as elaborações artísticas e 

culturais de uma época e que podem auxiliar na leitura das obras de Roberto Bolaño.  

, ou seja, dotando as 

imagens de narrativa. Por outro lado, são precisamente os escritores literários – embora 

não só eles – os responsáveis pelos primeiros tateios reflexivos sobre as características da 

nova arte e suas potencialidades.  

Como uma das maiores questões propostas pela sétima arte e tocante à 

literatura, pode-se destacar a educação do olhar para o movimento e para o imagético. 

Levando-se em consideração a etimologia da palavra cinematografia (do grego kínema-

ématos + gráphein, significando, literalmente, “escrita do movimento”), define-se já o que 
                                                 
30 RANCIÈRE, 2012, p. 14. 
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viria a ser o seu maior objeto de pesquisa. É a partir do cinema e no cinema que mais se 

elaborará a atenção sobre a cinética e as maneiras como essa acontece e, principalmente, 

como será representada. Desenvolveram-se, a partir deste, um estudo da imagem e do 

movimento e, consequentemente, experiências que passariam a educar o olhar para 

percebê-los. 

A literatura, dialogando com o mundo e com as outras artes, passará, também, 

a olhar para o objeto do cinema e a buscar, por meio de signos verbais, elaborar o 

movimento e a iconicidade na sua produção. Entre alguns dos autores que passarão a 

compartilhar com o cinema novas formas de narrar está Roberto Bolaño, que também usou 

de temas e recursos próprios desse em sua escrita, produzindo um discurso que integra 

importantes referencialidades pictóricas e cinematográficas.  

Roberto Bolaño, em entrevistas, declara sua cercania com o cinema, o que me 

parece interessante para propor a aproximação de alguns recursos dessa arte com sua 

produção literária. Embora não tenha deixado nenhum texto teórico sobre o cinema ou sua 

linguagem, confirma a influência da sétima arte na sua formação cultural. Em uma dessas 

entrevistas, atribui grande importância ao cinema e à literatura, dois discursos dos quais se 

valeu durante a infância e a juventude: “Seguramente porque era un niño, un adolescente 

muy sensible... entonces solo me quedaban el cine y los libros, y de niño me dediqué 

básicamente a ver mucho cine y a leer mucho”31. Em outras entrevistas, reafirma esse 

interesse pelo cinema, afirmando ser capaz de ver um mesmo filme mais de 30 vezes32

Ou seja, neste quesito, minha proposta é entender a repercussão do cinema 

como discurso de cultura ou um fenômeno de intertextualidade que se pôde perceber na 

literatura quando escritores começaram a se interessar por esta arte. Nos escritores latino-

. Na 

troca de cartas entre o autor e Waldo Rojas, reunidas no livro De Blanes a París, Bolaño 

reitera sua afeição pelas imagens em movimento e indica filmes para o poeta conterrâneo. 

E são vários os contos e romances que estão marcados por referências explícitas a filmes, 

videolocadoras, cinemas e cinegrafistas. 

                                                 
31 BRAITHWAITE, 2013, p. 35. Tradução minha: “Provavelmente porque era uma criança, um adolescente 
muito sensível… então somente me restavam o cinema e os livros, e de pequeno me dediquei basicamente a 
ver muitos filmes e a ler muito.” 
32 BRAITHWAITE, 2013, p. 32. Ao ser questionado sobre seus filmes favoritos, Bolaño responde: “Hay una 
de David Lynch que he visto más de treinta veces.” Tradução minha: “Há uma de David Lynch que assisti 
mais de trinta vezes.” 
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americanos, geralmente se pode encontrar uma enormidade de narrações recheadas de 

elementos populares e de referências cinematográficas: Manuel Puig, Juan Rulfo, García 

Márquez33, Julio Cortázar34, Horacio Quiroga etc. Na geração de escritores latino-

americanos nascidos nos anos 1950 e 1960, na qual se encontram, entre outros, Roberto 

Bolaño, Alberto Fuguet, Alan Pauls, pode-se perceber uma interiorização do meio 

cinematográfico em seus temas e recursos, como elemento fundamental de uma cultura 

popular que tais autores reconhecem como própria e essas afinidades com essa cultura 

criam relações complexas e autorreflexivas35

Nos textos de Roberto Bolaño há uma série de referências ao cinema, de forma 

recorrente e diversificada. Há, por exemplo, menção a personagens que trabalham 

diretamente com a produção ou veiculação de filmes, como Joanna Silvestri, do conto 

homônimo, uma atriz de filmes pornográficos que vai a Los Angeles gravar um filme junto 

com os colegas de elenco e produção. Também é recorrente que seus personagens vejam 

vídeos, vão ao cinema ou assistam a filmes pela televisão, indicando essas práticas como 

rotineiras. Não se pode esquecer o encontro decisivo entre Pierre Pain e Pleumeur-Bodou 

(Monsieur Pain), que acontece dentro de uma sala de cinema. Outra forma de referência 

são as citações diretas aos filmes, enquanto imaginário cultural e que servirão de 

comparação para explicar situações.  

. 

Nos livros Putas asesinas e Llamadas telefónicas em absolutamente todos os 

contos há pelo menos uma menção ao cinema ou aos filmes vistos pela televisão. E na 

novela Amberes há referências diretas à câmera, à projeção, a telas de cinema, a cortes, 

planos, enquadramentos e a outros termos, recursos e técnicas cinematográficas. O sistema 

das imagens em movimento é uma presença constante em todos os textos e estão 

apresentados de maneiras bastante distintas em cada um.  

Uma forma muito recorrente da presença do cinema nos contos é através de 

personagens cujas profissões estão diretamente relacionadas a ele. Um exemplo é o conto 

de “Lalo Cura”, de Putas asesinas, em que quase todos os personagens, inclusive a mãe do 

narrador, eram atores ou diretores de filmes pornográficos com os quais conviveu durante a 
                                                 
33 Parece-me importante destacar que García Márquez chegou inclusive a ser cofundador da Escola de 
Cinema de Cuba (Escuela Internacional de Cine y TV), uma das mais reconhecidas mundialmente, para a 
qual, por muito tempo, ofereceu cursos de roteiro. 
34 Julio Cortázar também auxiliava na elaboração de roteiros cinematográficos baseados em obras suas. 
35 GOIC, 2009, p. 99. 
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infância, assim como em “Joanna Silvestri”, de Llamadas Telefónicas, em que a narradora, 

como dito anteriormente, é atriz. Também em “Carnet de baile”, um dos personagens 

mencionados repetidas vezes é Alejandro Jodorowski, diretor de cinema não só da ficção, 

mas também real, amigo de Bolaño, personagem-narrador, homônimo ao autor, que 

inclusive tentou aprender a dirigir filmes: “Dos años después, en 1970, conocí a Alejandro 

Jodorowski, que para mí encarnaba al artista de prestigio (...) le dije que quería que me 

enseñara a dirigir películas y desde entonces me convertí en asiduo visitante de su casa.”36

Outra forma de tratar o cinema dentro de seus contos é considerando-o como 

referente para a construção de imaginários, capazes de explicar por associação as situações 

vividas pelos personagens. Frases como “y yo seguía contemplando como en el cine las 

ideas que pasaban por mi cabeza...”

 

37 ou ao descrever um personagem como “tan joven, un 

guapo, parece un actor de cine”38, ou ainda Joanna Silvestri descrevendo seu pensamento 

“como si estuviera viendo una de esas películas de dibujos animados”39

Em alguns momentos, essas marcas de imaginários cinematográficos se 

apresentam de forma tão forte a seus personagens que algumas vezes estes não conseguem 

mais distinguir entre suas vidas e suas lembranças de filmes. Um exemplo é o conto “Días 

de 1978” em que o narrador comenta um filme dizendo que “en su memoria esta película 

está marcada a fuego. Aún hoy la recuerda incluso en pequeños detalles”

. Essas frases, que 

são abundantes em suas narrativas, apontam essas imagens comparativas como referentes 

de um imaginário construído pelo cinema. Essa construção de imaginários pode se dar 

tanto nos videoclubes de cinema de arte como no caso de Jodorowsky, quanto nos filmes 

de Van Daime, ou de Walt Disney. São menções que passeiam por diversos gêneros 

cinematográficos, sem distinção clara de juízo de valor, mas como constituintes das 

referências de seus personagens.  

40

                                                 
36 BOLAÑO, Putas asesinas, p.208. Tradução de Eduardo Brandão: “Dois anos depois, em 1970, conheci 
Alejandro Jodorowski, que para mim encarnava o artista de prestígio (...) lhe disse que queria que me 
ensinasse a dirigir filmes e desde então me converti em assíduo visitante de sua casa.” 

 e que mais 

37 BOLAÑO, Llamadas telefónicas, p.168. Tradução minha: “e eu continuava contemplando, como no 
cinema, as ideias que passavam na minha cabeça.” 
38 BOLAÑO, Llamadas telefónicas, p. 198. Tradução minha: “Tão jovem, um gato, parecia um ator de 
cinema.”  
39 BOLAÑO, Llamadas telefóncas, p. 185. Tradução minha: “como se estivesse vendo um destes filmes de 
desenhos animados.” 
40 BOLAÑO, Putas asesinas, p. 75. Tradução de Eduardo Brandão: “na sua memória este filme está marcado 
a fogo. Ainda hoje o recorda, inclusive em pequenos detalhes”.  



29 
 

adiante, após contar o filme aos demais presentes da festa, “se da cuenta que no le contó a 

U la película, sino a si mismo”41. Ou ainda, ao contrário, o conto “Vagabundo en Francia y 

Bélgica”, em que o protagonista diz a si mesmo que “después piensa que tal vez esse 

recuerdo pertenezca efectivamente a una película y no a su vida real”42

Después todo siguió como lo explican en algunas películas (...) Como tantas 
personas yo también fui a ver Ghost, no sé si la recuerdan, un éxito de taquilla, 
aquella con Demi Moore y Whoopy Goldberg, esa donde a Patrick Swayze lo 
matan y el cuerpo queda tirado en una calle en Manhatan, tal vez en un 
callejón, en fin, una calle sucia, mientras el espíritu de Patrick Swayze se 
separa de su cuerpo, en un alarde de efectos especiales (sobre todo para la 
época), y contempla estupefacto su cadáver. Bueno, pues a mí (efectos 
especiales aparte) me pareció una estupidez. Una solución fácil, digna del cine 
americano, superficial y nada creíble.  

. Estas duas 

passagens explicitam uma interferência direta entre as vidas de seus personagens e os 

filmes assistidos, ora com a vida em direção ao filme, como no primeiro exemplo, ora com 

o filme exercendo influência sobre a vida, como no segundo. E, uma das comparações 

mais diretas, está explicitada em “El retorno”, no qual o personagem deve lidar com a 

morte, evento até então desconhecido, e descobre que esta está em tudo associada aos 

filmes que já assistiu:  

Cuando me llegó mi turno fue exactamente eso lo que sucedió. Me quedé de 
piedra. En primer lugar, por haberme muerto, algo que siempre resulta 
inesperado, excepto, supongo, en el caso de algunos suicidas y, después por 
estar interpretando involuntariamente una de las peores escenas de Ghost.43

 

  

Essa passagem evidencia a presença do cinema enquanto imaginário para lidar 

não só com o explícito e notório, mas inclusive com a morte. Com aquilo que nos é 

desconhecido, e que nesse conto se revela tal como as imagens construídas pelos filmes. 

Essa relação é novamente reafirmada no conto “Carnet de baile”, quando o narrador, ao se 
                                                 
41 BOLAÑO, Putas asesinas, p. 78. Tradução de Eduardo Brandão: “se dá conta que não contou a U o filme, 
mas sim a si mesmo.” 
42 BOLAÑO, Putas asesinas, p. 83. Tradução de Eduardo Brandão: “depois pensa que talvez essa recordação 
pertença efetivamente a um filme e não à sua vida real.” 
43 BOLAÑO, Putas asesinas, p. 129-130. Tradução de Eduardo Brandão: “Depois tudo continuou como 
explicado em alguns filmes. (...) Como tantas pessoas eu também fui ver Ghost, não sei se se recordam, um 
sucesso de bilheteria, aquela com Demi Moore e Whoopy Goldberg, essa em que matam Patrick Swayze e o 
corpo fica estendido numa rua em  Manhatan, talvez num beco, enfim, uma rua suja, enquanto o espírito de 
Patrick Swayze se separa de seu corpo, em um alarde de efeitos especiais (sobretudo para a época), e 
contempla estupefato seu cadáver. Bom, pois para mim (efeitos especiais à parte) me pareceu uma estupidez. 
Uma solução fácil, digna do cinema americano, superficial e nada crível.  
Quando chegou minha vez foi exatamente isso o que aconteceu. Fiquei petrificado. Em primeiro lugar, por 
ter morrido, algo que sempre é inesperado, exceto, suponho, no caso de alguns suicidas e, depois por estar 
interpretando involuntariamente uma das piores cenas de Ghost.” 
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referir aos revolucionários chilenos, esquerdistas e jovens, que ainda conheciam pouco da 

vida e afirma que “hablaban de la muerte como quien cuenta una película”44

O cinema também figura em seus contos como uma marca de cotidianidade e 

presença constante da vida contemporânea, com as diversas menções aos personagens que 

estão vendo filmes de videolocadoras ou pela televisão, como em “Buba”, “Los últimos 

atardeceres en la tierra”, “Clara”, “Lalo Cura” ou de “Putas asesinas” – o conto –, que tem 

o programa de televisão como referência constante, apontando que “la televisión no 

miente, ésa es su única virtud (ésa y las viejas películas que dan de madrugada)”

. 

45

O sistema das imagens em movimento, seja no cinema, na televisão ou na 

internet, tratou de rapidamente veicular e relacionar imagens aos nossos referentes de 

mundo. Não mais é possível pensar em Hitler sem associá-lo a sua imagem, sua fotografia, 

suas ilustrações ou ao icônico e sintético bigode. Ainda que o interlocutor nunca tenha 

estado em Paris, dificilmente não associará a cidade à imagem da torre Eiffel. E o mesmo 

para qualquer outro ícone da modernidade. A profusão de imagens e o crescimento de 

nosso repertório e imaginário sobre o mundo foram frutos dos meios de comunicação que 

usaram da imagem e, principalmente das imagens em movimento, para se firmar, 

rapidamente associando lugares, eventos, épocas e povos a referências imagéticas. 

 entre 

outros. Ou ainda como um fator de aproximação entre os personagens, pela cinefilia e o 

costume de frequentar videoclubes, por exemplo, em “Dentista” ou “Carnet de baile”.  

Da mesma maneira, um escritor que vive ou viveu em contato com esses meios 

também conta com este grande acervo e pode usá-lo para conseguir uma aproximação com 

o imaginário compartilhado de seu leitor e para se expressar dentro desse contexto e deste 

repertório, assumindo-o ou negando-o. Daí também a profusão de imagens e referências ao 

cinema ou à televisão dentro da obra de Roberto Bolaño. Um ponto a ser considerado na 

narrativa de Bolaño é a insistência da inserção de imagens na sua escrita. No romance Los 

detectives salvajes, há um recorrente uso destas. Parece-me importante lembrar que o 

poema de Cesárea Tinajero, o único deixado pela poetisa e que serve de força motora para 

a sua busca empreendida por Ulises e Belano, não utiliza de palavras além do título “Sión”, 

                                                 
44 BOLAÑO, Putas asesinas, p. 211. Tradução de Eduardo Brandão: “falavam da morte como quem conta 
um filme” 
45 BOLAÑO, Putas asesinas, p. 125. Tradução de Eduardo Brandão: “a televisão não mente, esta é sua única 
virtude (essa e os velhos filmes que passam de madrugada).” 
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mas sim de uma sequência de 3 linhas. Os desenhos também são largamente usados no 

jogo de adivinhação dos quatro integrantes da viagem ao deserto mexicano, a bordo do 

Impala. Importante ainda ressaltar o uso do último destes desenhos, quatro círculos ao 

redor de um retângulo preto, interpretado por Belano como quatro mexicanos velando um 

cadáver, possivelmente um prenúncio da morte de Cesárea Tinajero, que ocorrerá mais 

adiante na narração de García Madero. Em Monsieur Pain, há, ainda, a escolha de 

reprodução de um cartaz encontrado, com uma série de palavras escritas em letra cursiva. 

Muitas vezes, por outro lado, pode-se, também, perceber uma postura crítica do autor 

frente a essa profusão de imagens e imaginários construídos. É um olhar crítico de Bolaño 

que, longe de invalidar sua relação com as imagens, reafirma sua atenção voltada para a 

construção do imaginário pela via das produções imagéticas. Estas chegam à abundância e 

até mesmo ao excesso, expondo seus personagens a este sistema imagético. Em Una 

novelita lumpen, por exemplo, essa imoderação está presente na relação estabelecida pelos 

irmãos e a televisão. Nesta, usada como escape e ligação com o mundo, o casal de irmãos, 

na sua inércia, se dedica a ver os inúmeros programas de auditório (de fácil 

reconhecimento para o leitor, devido à proliferação destes nas redes televisivas de todo o 

mundo), em geral associados aos programas de baixa qualidade e pouco estímulo 

intelectual. Também figuram os programas pornográficos, assistidos pela dupla, que 

tomam o papel de educadores sexuais dos adolescentes e que, longe de provocar a 

excitação, se apresentam na sua esterilidade de emoções. No conto “Buba”, o personagem 

também lida com o excesso de televisão como uma maneira de gastar o tempo e a solidão, 

inundando sua rotina de imagens aleatórias e sem muito significado para sua vida.  

Ainda no hall dos excessos de imagens, ressalto Carlos Wieder, com sua 

coleção de fotografias, capaz de deixar até mesmo os cúmplices da ditadura e torturadores 

constrangidos com o visto. É interessante notar que mesmo os torturadores que viram 

situações semelhantes pessoalmente se sentem incomodados diante do horror registrado em 

imagens fotográficas. O excesso de fotos, que tomavam toda a parede do pequeno quarto 

de Wieder, explicita e satura o horror contido nos atos bárbaros das torturas e assassinatos. 

Este descomedimento, intragável até mesmo pelo regime violento, é responsável pela 

expulsão do outrora aplaudido poeta de suas funções repressivas no governo de Pinochet46

                                                 
46 Esta cena será novamente retomada no capítulo 5, para diferentes análises. 

. 

Após o ocorrido, novamente Wieder se dedicará ao excesso das imagens através da 
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produção de filmes pornográficos. O pornográfico é o desnudamento do ato sexual, 

privando-o dos adereços de um romantismo e exibindo-o em sua crueza. Wieder, mais uma 

vez, opta pelas imagens do explícito para seu fazer dito artístico, primeiramente da 

manifestação da violência e posteriormente para a visível e não estetizada sexualidade. 

Mais uma vez, as imagens são demasiadas para nosso narrador: “não aguento assistir tantos 

filmes pornográficos”, que longe de causar excitação em nosso personagem, são estafantes. 

O exagero destas imagens, na sua esterilização do estético e imoderação do explícito, 

assusta, afasta os personagens, satura e perde sua função. Os filmes pornográficos não 

excitam e fatigam o personagem detetive de Estrella distante, assim como a overdose de 

programas televisivos e filmes adultos em Una novelita lumpen são indicativos e motivos 

de prostração dos irmãos, que apáticos, gastam suas abundantes horas ociosas frente ao 

aparelho. 

Todas essas declaradas referências às produções e veiculações 

cinematográficas – constantes em seus contos e romances, e construtoras de imaginários, 

que comparam, explicam e relacionam elementos da sua narração – permitem supor na 

literatura de Bolaño uma grande confluência do cinema com sua escrita. No entanto, não 

serão somente suas referências a filmes e diretores de cinema que podem ser associadas ao 

sistema das imagens em movimento. Algumas questões estéticas também podem servir 

para analisar essa aproximação entre as duas linguagens, literária e cinematográfica, na 

composição da escrita de Roberto Bolaño, tentando-se revelar algumas estratégias 

discursivas que relacionem as duas artes enquanto conformadoras de um contexto de 

modernidade. O trabalho com o olhar, a elasticidade do tempo e a fragmentariedade do 

discurso me serão muito caros nesse trabalho para analisar a escrita de Roberto Bolaño na 

sua relação com seu contexto social, cultural e político. Escolhi, portanto, esses três 

elementos tão importantes para a construção da arte moderna e que foram explicitamente 

tratados e elaborados no cinema para analisar a obra de Bolaño: a imagem, o tempo e o 

fragmento. 

Para entrar nesse universo e entender a montagem desta obra, proponho nos 

dois primeiros capítulos, analisar, primeiramente, o contexto de formação de escritor 

Bolaño, bem como indicar sua relação com a marginalidade e o cânone literário. Roberto 

Bolaño tem sua literatura marcada por reiteradas referências aos contextos vividos pelo 

autor e por sua geração, nascida na década de 50 do século XX, na América Latina. Uma 
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geração que viu a ascensão de projetos utópicos, seguidos de uma violenta reação da 

direita neoliberal latino-americana, que instalou ditaduras pautadas no uso da força e do 

silenciamento. É também uma geração herdeira de um mundialmente reconhecido cenário 

literário, através de suas vanguardas, mas que percebe um esgotamento dos temas e da 

estética abordados até então, provavelmente devido, entre outras razões, aos esgotamentos 

no campo político. Uma frequência nos seus livros é a presença de escritores e críticos, 

assim como as referências diretas a uma biblioteca de autores que dialogam com o escritor 

estudado positiva ou negativamente. Também me parece importante figurar como Roberto 

Bolaño se apresenta atualmente para esse mesmo campo literário ao qual se refere.  

É importante ressaltar que os dois contextos, político e literário, se inter-

relacionam fortemente, e se, aqui, estão separados é por uma questão muito mais didática 

que prática, embora por repetidas vezes sejam associados nos capítulos a seguir. Parece-me 

importante, portanto, analisar esses dois contextos que formam o autor e sua geração, para 

discutir como lidam com as duas catastróficas heranças recebidas, no campo político e 

estético. 

Os dois primeiros capítulos foram escritos durante o período de estágio do 

Doutoramento Sanduíche, realizado no Centro de Estudios Culturales Latinoamericanos 

(CECLA), da Faculdade de Filosofia e Humanidades da Universidad de Chile. O centro, de 

excelência nos estudos latino-americanos interdisciplinares, foi de suma importância para 

as reflexões desta tese. A partir do inestimável apoio do professor Titular Grínor Rojo, dos 

cursos oferecidos, do acesso às bibliotecas e ao Museo de la Memoria y los Derechos 

Humanos, pude me aprofundar nas questões próprias do contexto político e sócio-cultural 

chileno e latino-americano. Além disso, a possibilidade de diálogo e vivência com um 

território e uma população que mantêm suas memórias ainda muito presentes foi de grande 

relevância para este estudo. Ao permitir-me estar à deriva pelas ruas de Santiago, tal como 

um detetive de Bolaño, um pouco na busca e um pouco pelo acaso, ao entrar em uma 

livraria de edições usadas, deparo-me com uma Coletânea de Cuentos contemporáneos 

chilenos, um livro já gasto pelo tempo e pelas prováveis péssimas condições de 

armazenamento. Uma antologia na qual reina a amenidade, em contraste com a conjuntura 

política e social do Chile daquele momento (1987). Nas páginas manchadas, figuravam 

entre os vários autores do livro, Mariana Callejas e Carlos Ruiz-Tagle. A primeira, se sabe, 

foi ficcionalizada por Bolaño em Nocturno de Chile como María Canales. E o segundo, 
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acredito eu, seja o correspondente do poeta-assassino Alberto Ruiz-Tagle, o Carlos 

Wieder, de Estrella distante47

No terceiro capítulo, pretendo discutir como a relação com a palavra e a 

imagem se faz na obra do escritor estudado, analisando como a escrita pode ser imagética e 

quais os recursos utilizados para tal. O cinema é um sistema sígnico no qual sua matéria 

não é mais a do contar e, sim, a do mostrar, sugerir. Sua função não é descrever, mas 

imprimir sentidos, iconicamente. Epstein assim define o fazer do cinema: 

. Achar as pistas desses dois personagens da literatura chilena 

fez-me ter em mãos uma prova física de quando a literatura se encontra com o horror, 

como Bolaño tanto insistiu em denunciar. Ao procurar por pistas que me levassem a 

Bolaño, encontrei seus personagens, antes da sua ficcionalização. Tal feito, associado aos 

demais encontros teóricos propiciados no Chile, creio, me levaram a entendê-lo como 

nunca antes: havia eu mesma me encontrado nesse lugar de detetive, que quer compreender 

qual o limite da literatura em tempos de barbárie e como esse mesmo veneno pode ser 

também seu bálsamo e sua elaboração, ao encontrar-se nas mãos de um autor como 

Bolaño. 

Não olhamos a vida, nós a penetramos. Esta penetração nos permite todas as 
intimidades. Um rosto sob a lupa, rodopia, exibe uma geografia febril (...) é o 
milagre da presença real, a vida manifesta, aberta como uma bela granada; liberta 
da sua capa, assimilável, bárbara.48

 

 

A literatura elabora com o cinema a narração por imagens e por movimentos. 

Buscando no verbal o que mais se assemelhe ao icônico para mostrar algo, não mais para 

descrevê-lo, e propondo narrativas que possam ser construídas sobre os intervalos; isto é, 

não mais pela descrição explícita de algo, mas pela sugestão dada sobre o movimento entre 

as imagens, sobre a correlação visual das mesmas geradas por seus signos verbais, umas 

em relação às outras, unindo visibilidade e significação, sobre a transição de um impulso 

ao seguinte, já que, analogamente, “o principal, o essencial é a cine-sensação do 

mundo”.49

                                                 
47 Mais detalhes sobre a Coletânea se encontram no capítulo 5. 

. Ainda nesse capítulo, me parece interessante, analisar quais imagens são 

criadas e recorrentes em seus textos e o que elas revelam e o que ocultam. 

48 EPSTEIN, 1983, p. 270. 
49 VERTOV, 1983, p. 264. 
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No quarto capítulo, pretendo analisar como se dão os jogos de perspectiva 

temporal e o trabalho com o tempo, bem como analisar os tempos de referência e de 

experiência presentes na sua obra. Umberto Eco, em “Cine y literatura: la estructura de la 

trama”, afirma que: 

El tratamiento de la temporalidad que el film introduce no carece, ciertamente, 
de efectos en la cultura contemporánea: ha propuesto de una forma tan violenta 
un nuevo modo de entender la sucesión y la contemporaneidad de los 
acontecimientos que incluso las demás artes han reaccionado ante esta 
provocación50

 

.  

Analisar o tratamento dado ao tempo na literatura de Bolaño se faz de sumo 

interesse nesse trabalho. Um mérito do cinema é elaborar e multiplicar os jogos de 

perspectiva temporal, passando do tempo absoluto ao condicional da cena. Este recurso 

propõe uma lógica própria de entendimento do tempo, proporcionando uma relativização 

da duração dos instantes, agora retomados não a partir da objetividade do relógio, mas das 

necessidades subjetivas da narrativa e dos personagens. Através da proposição de “câmeras 

lentas” ou movimentos “acelerados”, da distensão da duração da ação, ou da ruptura com o 

tempo da produção, privilegiando a descrição espacial e relacional entre personagem e 

narrativa, o cinema desconstrói e reconstrói as relações temporais da vida cotidiana e as 

põe a serviço da significação estética. Assim, todas as estimativas da dimensão tempo só 

têm um valor particular; ou seja, só fazem sentido para criar a significação de um momento 

específico de uma narrativa. É um tempo próprio do filme ou do texto, que servirá para 

criar as devidas tensões e distensões planejadas pelo autor. Proponho também, nesse 

capítulo, trabalhar os conceitos de sincronismo51 e de anacronismo52

                                                 
50 ECO, 1962, s/p. Tradução minha: “O tratamento da temporalidade que o filme introduz não carece, 
certamente, de efeitos na cultura contemporânea: propôs uma forma tão violenta, um novo modo de entender 
a sucessão e a contemporaneidade dos acontecimentos que inclusive as demais artes reagiram frente a esta 
provocação.”  

 dos relatos presentes 

em seus contos e romances, analisados nesse trabalho. Para isso, tomo principalmente as 

teorizações de Paul Ricoeur, para quem a experiência só se torna humana a partir da 

narração, e de Raúl Antelo, que destaca a importância de considerar o tempo nas relações 

entre o presente, o passado e o futuro. 

51 Entendo aqui o anacronismo como a possibilidade de lidar com um tempo tendo como referência 
enunciativa outro, como o olhar retrospectivo feito pelos personagens de Roberto Bolaño de suas próprias 
vivências. 
52 Como sincronismo, entendo a possibilidade de construção de uma mesma imagem a partir de diferentes 
temporalidades simultaneamente. Mais informações sobre estes dois conceitos se encontram no Capítulo 4. 
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Advogo que, após a invenção do cinema e da elaboração das imagens na 

fotografia, imprensa e demais meios, não mais é possível pensar imagem e tempo 

separadamente. Toda imagem está inserida em um tempo, de produção e de leitura, e nele 

se inscreve não mais estaticamente, mas sim em diálogo com esse contexto temporal e com 

as imagens que lhes são predecessoras e sucessoras. Por outro lado, não mais, na sociedade 

do registro e representação, há um tempo sem sua associação imagética, sem sua imagem 

em nosso imaginário, como assinalado anteriormente. Dessa forma, a separação entre 

imagem e tempo é meramente didática, sendo inviável na prática. Portanto, proponho a 

leitura dos capítulos 3 e 4 como uma análise inter-relacionada entre as temporalidades, 

suas representações e as maneiras de lidar com as perdas e derrotas na literatura de Roberto 

Bolaño. A escrita fragmentada e interligada sugere um movimento de montagem de 

diferentes tempos e de diferentes imagens, assim como deixa entrever os fotogramas 

literários, ou seja, as imagens recorrentes, que, como estandartes, reaparecem e se fixam 

como uma constante na sua literatura. Proponho discutir, então, como os fragmentos de 

tempos e de imagens podem juntar-se de modo a formar mosaicos ícono-temporais que 

deixarão em sua imagem final os rastros de um outro tempo e de um outro relato, de uma 

outra imagem. Literatura funcionando como rede, como constelação. O olhar fragmentado, 

que se faz na junção de suas partes para criar o movimento, pelos cortes, passagens de 

tempo, concatenação de ideias etc., será de suma importância para lidar com a literatura de 

Roberto Bolaño, que se constrói de forma constelar através de toda sua obra. Friso a 

importância da leitura da sua obra narrativa como um só projeto, visto que, para perceber 

essas questões, é necessário ler de forma encadeada todos os seus livros. Não por acaso, 

esta análise aqui presente, faz uso frequente de palavras como reiteração, recorrência, 

constância e afins, por entender que uma importante escolha estética de Roberto Bolaño é a 

retomada de temas e estratégias narrativas comuns a todos os fragmentos, provocando um 

alinhavo entre toda a sua obra. 

O discurso fragmentado pode ser relacionado tanto com a proliferação de 

personagens e pontos de vista, o que quebra uma pretensa unicidade, como na segunda 

parte de Los detectives salvajes, quanto nas interrupções de discursos, provocados pelos 

titubeios dos personagens frente uma situação. Ao mesmo tempo, esta característica remete 

a que toda sua obra tenha constantes que não se esgotam em um único livro de contos ou 

um romance, mas que retornam a sua continuidade fragmentada e modificada, como 
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ocorre, por exemplo, com a insistência nos personagens poetas, errantes, boêmios, a 

ameaça latente, a violência etc. Por tal característica, no capítulo 5, pretendo discutir como 

essas constantes assinaladas anteriormente reaparecem sob diversas formas nos vários 

livros aqui analisados, indicando uma costura temática de toda a obra. Para isso, trato de 

algumas constantes móveis53

Dessa forma, pretendo, no conjunto da tese, tratar este projeto por três vias. A 

primeira na construção de um lugar para este, posicionando-o no contexto sócio-político e 

de produção de Roberto Bolaño e sua localização na literatura de língua hispânica atual. A 

segunda, levando em consideração as questões formais, tão caras ao autor. E a terceira, 

tratando de temáticas recorrentes, nas suas diferentes maneiras de se apresentarem, nas 

suas implicações estéticas e políticas. 

, que são reiteradas, porém de formas distintas em cada um 

destes fragmentos das obras analisadas. São elas: a violência e o deslocamento, ambos 

marcados pela insistência das referencialidades literária, biográfica e histórica, como foi 

destacado nos capítulos anteriores.  

  

                                                 
53 Conceito que crio nesta tese, para dizer de alguns elementos que se fazem presentes em toda a obra, mas 
que em cada uma toma proporções e formas distintas.  
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1. CENA POLÍTICA: DO SONHO AO PESADELO 

 

A América Latina, entre as décadas de 1950 e 1990, foi palco de uma 

efervescência de projetos políticos de diversas naturezas. Entre eles, a revolução cubana, 

de 1959, que rapidamente se transforma em uma revolução socialista e suas várias 

reverberações nos demais países que optaram por governos de esquerda nas décadas 

seguintes e, como resposta, as mais drásticas ditaduras militares, que impunham uma 

repressão a estes projetos, reprimindo os planos de mudanças, seguidas de respectivas 

tentativas de resistência por parte da população. O Chile, especialmente, vive uma etapa 

histórica de contrastes na década de 1970. Primeiramente, o País foi tomado por um 

projeto de construção coletiva e popular, de enorme adesão de sua população, e depois 

vivenciou uma das mais violentas ditaduras já registradas na América Latina. Uma época 

de utopia, seguida de 17 anos de violência extrema. O resultado desse processo, junto aos 

milhares de mortos, presos, desaparecidos e exilados, foi um legado de grande desilusão 

política e social.  

Esses eventos estão presentes em praticamente todas as obras54

                                                 
54 O único romance que não apresenta relações diretas com o 11 de setembro de 1973 é Una novelita lumpen, 
um livro encomendado, que tinha como exigência a ambientação em Roma, na Itália. 

 de Roberto 

Bolaño, que, ainda que em graus diferentes, situam os personagens ou relatos dentro deste 

contexto político, em diferentes tempos: anterior ao 11 de setembro, durante o golpe e o 

governo pinochetista ou ainda vários anos após a violenta quebra democrática, mas ainda 

motivados por esta. Seja em Nocturno de Chile, uma de suas novelas com mais detalhes da 

época (com dados históricos verídicos e personagens-chave de declarada transparência 

com o não ficcional), seja até mesmo em outros romances que distam temporal e 

geograficamente desse contexto chileno. Tal marco histórico persegue os personagens e os 

constitui na sua própria identidade, principalmente aqueles descritos como chilenos 

deslocados de sua terra natal. Remo Morán, personagem de Pista de hielo (uma das 

novelas com mais distância desse momento político), em que pese toda a vida construída 

na cidade de Z, ainda traz marcas do evento em suas memórias e na maneira de se localizar 

temporal e identitariamente. E, no momento crucial em que encontra o cadáver resultante 

do assassinato estopim da narrativa, a primeira memória de morte que lhe assalta está 

relacionada ao presídio político improvisado de Concepción, no Chile, em 1973. 
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Estabelecem-se assim, neste evento, relações diretas entre a distante e pacata Z e a 

violência da história chilena. 

Em 1970, com uma vitória da esquerda sem precedentes, há a eleição do 

primeiro governo socialista de forma democrática no Chile. Em outubro desse ano, 

Salvador Allende recebe a maioria dos votos, nos pleitos diretos55. Obteve 36,6%56 dos 

votos nas eleições presidenciais e, seis meses depois, a Unidad Popular (UP)57

No âmbito econômico, a UP promoveu diversas nacionalizações, entre elas a 

da exploração do cobre, do salitre, do carvão e do ferro. É importante salientar que a 

extração do cobre é uma das principais fontes de recursos financeiros do país. Por muito 

tempo, essa atividade esteve atrelada à iniciativa privada, principalmente pelas empresas 

norte-americanas Anaconda e 

 obtém 

50,3% nos pleitos municipais, tornando-se o primeiro bloco político que propunha o 

socialismo a conseguir a maioria absoluta, sendo eleito e mantendo-se democraticamente 

no governo no decorrer de toda sua vigência. Esse apoio, que permaneceu fiel durante todo 

o período do governo de Allende, inclusive em épocas de escassez de comida provocada 

pelas sabotagens da direita, traduz a adesão a uma proposta popular de sociedade e 

demonstra a comoção e o esforço de coletividade na defesa de um projeto social e do bem 

comum. O Chile viveu um período de intensa utopia e mudanças sociais no triênio em que 

Allende e a Unidade Popular estiveram no poder e a UP foi responsável por uma série de 

reformas sociais, políticas, econômicas e culturais. 

Kennecott. E, no governo anterior à UP, era realizada uma 

parceria privado-estatal, que não gerava grandes ganhos aos cofres públicos, mas enormes 

remessas para os interesses privados. Essa medida pôde sustentar um crescimento 

econômico para o País e foi uma das maiores bases de financiamento dos direitos sociais 

                                                 
55 Pablo Neruda, ganhador do prêmio Nobel de Literatura em 1971, também foi pré-candidato pelo Partido 
Comunista, mas retirou sua candidatura em favor de Salvador Allende e foi seu apoiador até o final de seu 
governo. 
56 Os demais votos estavam divididos entre o partido Democracia Cristiana (DC), com 28,11% e a coligação 
de Direita com 35,27%. A DC, neste período, começa a perder seu eleitorado de esquerda, que passa a apoiar 
a UP de Allende, e se converte gradativamente em um partido de direita, que mais tarde apoiará o golpe. No 
ano seguinte, em nova consulta nacional, a Coligação de Esquerda alcança 50,29%, a DC 26,07% e a 
Coligação de Direita 22,78% dos votos. 
57 A Unidad Popular foi uma coalizão de grupos e partidos de esquerda, que defendia a “via chilena para o 
socialismo” e que lançou Salvador Allende como candidato a presidente da república chilena em 1970.  

http://es.wikipedia.org/wiki/Kennecott_Corporation�
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daquele momento e da atualidade58

Rockefeller

. A estatização do cobre gerou uma série de resistências 

por parte das empresas que antes exploravam o metal e do governo norte americano, com a 

negação de apoios financeiros e o embargo do metal entre seus aliados. Após o golpe de 

Pinochet, o governo chileno pagou uma indenização de 250 milhões de dólares à Anaconda 

Copper Mining Company, propriedade das famílias  e Rothschild, 

restabelecendo os laços com os Estados Unidos. 

Outra medida de estatização e diminuição das disparidades sociais foi a 

realização de reformas agrárias. A UP transformou mais de 4.400 latifúndios em 

propriedades cooperativas. Também foi responsável por programas de redistribuição de 

renda, reajustando os salários das classes menos favorecidas e diminuindo a desigualdade 

social e controlando, em um primeiro momento, a inflação.  

No âmbito social, a UP propunha uma maior participação popular nas decisões, 

o que provocou uma adesão e um apoio da população de grandes dimensões nos projetos 

do governo e nas resistências às estratégias dos opositores para sua derrubada, como será 

apresentado mais à frente, por exemplo, na grande greve de outubro de 1972.  

Politicamente, houve ainda uma grande reforma educacional, propondo a 

priorização da educação gratuita e de qualidade, diversos projetos de lei, com alterações 

em ministérios (por exemplo, Ministério da Mulher e Ministério do Mar), e uma nova 

política internacional de pluralismo e não engajamento com as diretrizes norte-americanas 

da Guerra Fria. Desde 1943, a política exterior chilena estava alinhada com a Casa Branca 

no que diz respeito às fronteiras da Guerra Fria. O governo de então aceitou abaixar o 

preço do cobre para contribuir com a guerra e fez do Pentágono o principal provedor das 

forças armadas chilenas, através de armamentos e instrução militar e ideológica. O governo 

chileno anterior à UP também rompeu com a URSS e com Cuba59

                                                 
58 MAGASICH, 2013, p.30. Em fevereiro de 2013, o presidente da Corporação Nacional do Cobre anunciou 
que entre a nacionalização de 1971 e 2012, a arrecadação do país com a extração de cobre havia superado os 
100 bilhões de dólares. 

. Por sua vez, o governo 

da UP inicia uma nova política exterior independente e baseada na autodeterminação dos 

povos e na não intervenção, no desarme e não incentivo a armas nucleares. Ao mesmo 

tempo, apoia os povos do ‘terceiro mundo’ que estavam lutando contra o colonialismo. 

Continentalmente, a UP propôs uma integração latino-americana, sem os EUA, e 

59 MAGASICH, 2013, p.15. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Rockefeller�
http://es.wikipedia.org/wiki/Rothschild�
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incentivava o desenvolvimento de um mercado comum entre as nações do Pacto Andino60, 

ademais de apoiar a “Decisión 24”61, que limitava a competição entre os países. Além 

disso, tentou manter boas relações fronteiriças, com acordos com Argentina e Bolívia no 

que diz respeito às demandas marítimas. Em discurso proferido na Argentina, em uma 

manifestação oferecida pelo presidente Lanusse, em Salta, em 23 de julho de 1971, 

Allende afirma que os chilenos queriam “contribuir decididamente a proyectar la América 

Latina hacia el mundo, con personalidad propia, dignidad e independencia, lo que requiere 

profundas transformaciones en su estructura interna, social y política”.62 Ainda nesse 

discurso, mencionou sua intenção de criação de um sistema comum de proteção social, 

geográfica e econômica, que estabelecessem medidas de união dos povos: uniformizar o 

ensino de história na América Latina, criar empresas bilaterais e multilaterais e organizar 

um regime comum de segurança nacional. Todas estas ações sob o marco de, nas palavras 

do presidente chileno, “sin subordinarnos a directrices extrañas, con absoluto respeto a la 

autodeterminación, a la no intervención y al diálogo sin fronteras”63

                                                 
60 Fazem parte do Pacto Andino: Bolívia, Peru, Equador e Colômbia. São, ainda, países associados: 
Brasil, Argentina, Chile, Paraguai e Uruguai. 

. Durante o governo de 

Allende, o Chile se retira do grupo dos países adscritos à Guerra Fria e se associa ao 

movimento dos “no-alineados”, uma decisão sem precedentes na América Latina e 

estabelece relações com sete países africanos, três europeus e oito asiáticos. É importante 

ressaltar que o contexto latino-americano não era muito favorável para as relações 

exteriores chilenas: Brasil, Argentina e Bolívia estão sob ditaduras militares; e Uruguai, 

Equador, Colômbia e Venezuela têm governos direitistas. Somente no Peru e no México há 

governos com políticas e alusões de apoio à esquerda. No entanto, Allende consegue 

manter relações diplomáticas com seus vizinhos e realizar transações comerciais, sem 

deixar de receber abertamente os exilados dos países que estavam em ditadura, como 

Brasil e Argentina.   

61 A “Decisión 24” foi um acordo de regulamentação comum sobre o tratamento do capital estrangeiro e de 
comércio exterior, que objetivava um maior respeito e ganho aos países andinos na comercialização com 
grandes potências mundiais, decidida na Comisión del Acuerdo de Cartagena, de 31 de dezembro de 1970. 
62 MODAK, 2008, p. 318. Tradução minha: “Contribuir decididamente a projetar a América Latina para o 
mundo, com personalidade própria, dignidade e independência, o que requer profundas transformações na 
sua estrutura interna, social e política.” 
63 MODAK, 2008, p. 318. Tradução minha: “sem nos subordinarmos a diretrizes alheias, con absoluto 
respeito à autodeterminação, à não intervenção e ao diálogo sem fronteiras” 
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Socialmente, ainda, fomentou-se uma consciência de protagonismo das classes 

mais populares na construção dos projetos nacionais, a acolhida de milhares de 

estrangeiros exilados, principalmente provenientes de países latino-americanos sob regime 

ditatorial, inclusive Brasil, e de estrangeiros que vieram apoiar64 e participar dessa 

experiência inédita. Estima-se que havia, pelo menos, 12 mil refugiados políticos 

oficialmente reconhecidos vivendo no Chile naquele momento65. Este número é ainda 

maior se considero aqueles que optaram por não serem registrados como refugiados ou 

perseguidos políticos. Existiu, nesse momento, uma grande preocupação em inserir setores 

sociais que até então estavam à margem das decisões políticas, do atendimento aos 

serviços e à cultura. Houve ainda um avanço nas questões de emancipação feminina, 

quanto à sua participação política e pública nos mercados de trabalho e nas tomadas de 

decisão nas comunidades, além da criação do já mencionado ministério. Allende, em 

entrevistas, sinaliza para o papel das mulheres na revolução em curso e para questões que 

necessitavam de mudanças: a despenalização do aborto, a supressão das diferenças 

salariais, a inferioridade jurídica feminina (para a qual enviou um projeto de lei ao 

congresso, que igualava juridicamente as mulheres aos homens), a regulamentação da 

prostituição e a eliminação das diferenças legais entre filhos naturais, legítimos e 

ilegítimos. Allende afirmava ainda que o capitalismo e a inferiorização das mulheres estão 

intimamente relacionados; portanto, ao apontar uma discussão específica de gênero, 

salientava que “la mujer, en un proceso revolucionario es la que más tiene a ganar”66

Além disso, a UP também investiu em novos espaços de fomento das artes e da 

cultura de forma não elitista. Um exemplo foi a editora Quimantú, responsável pela 

editoração e impressão de pequenos livros baratos, que fez circular 12.000.093 volumes 

   

                                                 
64 Ainda sobre o apoio externo ao governo da Unidade Popular, destaco a criação do Museo de Solidariedad 
Salvador Allende. Em 1971, foi realizado em Santiago um encontro internacional de intelectuais, o “operação 
Verdade”, do qual surge o projeto da criação de um museu de artes plásticas em apoio ao governo de 
Allende. Entre 1971 e 1973, são recebidas mais de 500 obras (pinturas, gravuras, esculturas, fotografias etc.), 
doados por reconhecidos artistas de todo o mundo, entre eles Joan Miró e Lygia Clarck, que expressam, desta 
maneira, seu apoio ao projeto da Unidade Popular. Após o Golpe de 1973, o museu foi desativado e as obras 
ocultadas. Em 1991, com o retorno da democracia, se reinaugura o Museo de la Solidariedad Salvador 
Allende, que, após uma estadia no Museo Nacional de Bellas Artes, hoje conta com um edifício próprio, uma 
coleção de mais de 2600 obras, sendo considerado um dos acervos mais representativos da América Latina. 
Esta cifra atual foi alcançada graças à adesão também de artistas contemporâneos, que mesmo após o término 
da UP, continuam apoiando simbolicamente o projeto social e político desenvolvido na década de 1970. 
Dados disponíveis na página oficial do museu: http://www.mssa.cl/sobre-el-museo/#sthash.AScx4Xdz.dpuf 
65 SMITH, 2013. Os refugiados provinham principalmente do Brasil, Bolívia, Argentina e Uruguai. 
66 MODAK, 2008. p. 250. Tradução minha: “a mulher, em um processo revolucionário é a que mais tem a 
ganhar” 
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com 247 títulos diferentes, de autores de várias nacionalidades, em um período de dois 

anos, dos quais se venderam 11.164.00067

los pobladores de esta tierra entendieran y sintieran que las universidades, los 
museos, las bibliotecas, los medios de comunicación, etc., eran suyos, y que lo 
eran por el solo hecho de ser ellos a quienes el capítulo segundo de la 
Constitución de 1925 definía como los ciudadanos chilenos.

. Houve, ainda, uma abertura anunciada das 

instituições culturais à democratização do acesso às mesmas, de modo a incentivar que.  

68

 

  

Um exemplo emblemático dessas mudanças sociais, políticas e culturais foi a 

construção do prédio que hoje abriga o centro cultural Gabriela Mistral (GAM). O edifício, 

construído para ser a sede da Terceira Conferência Mundial de Comércio e 

Desenvolvimento (UNCTAD), que se realizou na capital em 1972, foi erguido em tempo 

recorde e contou com intenso apoio dos operários que nele trabalharam, para que pudesse 

estar pronto a tempo do evento, fazendo horas extras sob o apelo presidencial. Após o 

evento, o espaço foi destinado a ser um complexo cultural, no centro de Santiago, que 

abrigou, além de exposições e salas de teatro, um restaurante popular. Esse prédio consistia 

em uma proposta de construção de um espaço artístico e cultural de cunho popular e 

acessível. A própria arquitetura do edifício, com grandes vãos e no centro da cidade, 

propiciava o uso menos elitista e de integração com o ambiente urbano, estando localizado 

em uma área de intenso movimento. Após o golpe, o local foi saqueado e parcialmente 

destruído. Posteriormente a uma reforma, e devido aos grandes estragos causados no 

Palacio de la Moneda durante o golpe, foi utilizado como sede do governo da ditadura, 

recebendo o nome de Edificio Diego Portales, uma homenagem a um violento político 

chileno, responsável por desterros e fuzilamentos durante a guerra civil de 1829. Essa 

construção, primeiramente de um espaço de trocas culturais e de uso popular, que foi 

usurpada pelo governo da ditadura e usada como sede da violenta barbárie que destruiu 

esses projetos, é, desde meu ponto de vista, um símbolo do que significou a violência da 

ditadura pinochetista diante de um sonho que estava sendo edificado no país69

                                                 
67 Dados retirados de ROJO, 2010, p. 42. 

. 

68 ROJO, 2010, p. 42. Tradução minha: “os habitantes desta terra entendessem e sentissem que as 
universidades, os museus, as bibliotecas, os meios de comunicação, etc., eram seus, e que o eram pelo 
simples fato de serem eles aqueles a quem o capítulo segundo da Constituição de 1925 definia como os 
cidadãos chilenos.” 
69 O edifício foi recuperado para voltar a ser um centro cultural durante o governo de Lagos, tendo sido 
reformado durante o primeiro mandato de Michelle Bachelet, mas inaugurado pelo governo direitista do 
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Ironicamente, uma das áreas que sofreu menos reformas foram as forças 

armadas. Após o “Tratado interamericano de asistencia recíproco”, assinado em 1947, no 

Rio de Janeiro, as forças armadas chilenas passaram a ser tuteladas pelo Pentágono. Esse 

documento explica que o objetivo da tutela era “la estandarización completa de la 

organización, entrenamiento, doctrina y equipamiento militar de América Latina conforme 

las líneas de Estados Unidos”70

No início de 1972, o cenário econômico do Chile começa a ter algumas quedas. 

Alimentos e outros produtos escasseiam nas prateleiras dos supermercados por dias ou até 

meses, como farinha, óleo, café, entre outros. Isso gera um crescente mercado paralelo, 

com preços bastante mais altos para a população. A inflação também começa a crescer, 

chegando a quase 100% em um ano. Embora houvesse significativo reajuste salarial, o 

poder de compra da população sofre perdas. Em outubro desse mesmo ano, a oposição, 

depois de uma longa preparação, consegue lançar uma insurreição de grandes proporções, 

com estratégias de sabotagem e criação de terror e medo. Desde 1971, há um conchavo 

empresarial na Sofofa

. Os militares chilenos, em alinhamento com o treinamento 

fornecido pelo Pentágono, tinham como inimigos os comunistas e os “miristas”, militantes 

pertencentes ao MIR (Movimiento de Izquierda Revolucionaria). Durante os anos 1960, o 

Chile é o país mais militarizado da América Latina, com exceção de Cuba, contando com 

46.000 militares e 24.000 policiais, o que equivalia a sete oficiais armados para cada mil 

habitantes. As forças armadas dependiam dos Estados Unidos em seu orçamento anual, 

com um compromisso de pelo menos 10%, e dos armamentos e tanques, que estavam 

emprestados com restritas condições de uso, o que demonstra o alinhamento e a grande 

dependência do exército chileno aos comandos do governo norte-americano. Durante o 

triênio de Allende (1970-1973), embora essa relação tão estreita com os Estados Unidos 

não fosse encorajada, não houve significativas mudanças para democratizar ou 

desierarquizar as forças armadas, que se mantiveram estruturalmente muito parecidas ao 

período anterior ao da sua eleição.  

71

                                                                                                                                                    
Piñera. Desde sua inauguração, abriga, além de galerias de arte, livrarias e teatros, a loja da bilionária marca 
de calçados e roupas Puma. Esses dados ressaltam o papel ainda icônico desse espaço, que explicita a atual 
política de conciliação entre políticas esquerdistas e direitistas chilenas. 

, que se organiza com o propósito de, nas palavras de seu então 

70 MAGASICH, 2013, p. 53. Tradução minha: “a estandarização completa da organização, treino, doutrina e 
equipamento militar da América Latina conforme as diretrizes dos Estados Unidos.” 
71 Sociedad de Fomento Fabril: é uma Federação Gremial, sem fins lucrativos, que reúne empresas e grêmios 
vinculados ao setor industrial chileno. (Definição da própria Sofofa, disponível no site www.sofofa.cl). 
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presidente, promover “el derrocamiento del régimen del señor Allende”72

A greve tem início após uma proposta do governo de criação de um serviço 

público de transporte na província de Aysen, na região sul. Os transportadores locais se 

opuseram e iniciaram uma paralisação no dia primeiro de outubro. São seguidos pelos 

caminhoneiros, que param mais de doze mil caminhões, bloqueando várias estradas. A 

Sofofa dá instruções para paralisar as indústrias e a Confederación de Comercio define o 

mesmo para o setor comercial. Somam-se ao movimento uma série de categorias que 

estavam descontentes com a política da UP: engenheiros, donos de empresas de ônibus, 

médicos etc. Os conselhos regionais dos colégios médicos mantiveram uma greve de 

período indefinido e se retiraram do atendimento de urgência, deixando a responsabilidade 

para os médicos que não aderiram ao pedido de renúncia do presidente. Nesse momento, 

também são registrados atentados contra torres elétricas, vias férreas e empresas estatais. 

No dia 24 de outubro, é declarado o “día del silencio”, um chamado para que a população 

permaneça em casa e não trabalhe. Senadores e representantes do Sofofa pedem a renúncia 

de Salvador Allende. 

. A Sofofa 

contava com recursos financeiros abundantes aportados pelos empresários associados e por 

fundos da CIA. Essa reserva permitiu que em outubro de 1972, preparassem uma greve 

que, coincidindo com o embargo de uma significativa remessa de cobre para a Europa, 

ocasionasse uma grande crise no país.  

A greve é acompanhada por uma série de outras ações, exigindo a abdicação do 

presidente: manifestações, atentados a prédios públicos, sabotagens, processos no exterior, 

destituição de ministros, campanhas nos meios de comunicação. No entanto, a partir do dia 

20 de outubro, a greve começa a retroceder e alguns trabalhadores voltam aos seus postos. 

Inicia-se uma reação popular de grandes proporções para evitar uma situação calamitosa, 

que pudesse “justificar” uma intervenção militar ou a derrocada da UP. Através de trabalho 

voluntário, ocupações de indústrias e criação de novas organizações, os apoiadores do 

governo começam a contornar a situação.  

Milhares de estudantes passam a assumir cotidianamente o trabalho de carga e 

descarga de trens e a condução de transportes públicos. Mais de cinco mil outros cidadãos 

se prontificam a dirigir os caminhões parados e a manter o abastecimento através das JAP 

                                                 
72 MAGASICH, 2013, p. 45. Tradução minha: “a derrocada do regime do senhor Allende.” 
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(Juntas de Abastecimiento y Precios), unidades criadas para sanar os problemas de 

provimento de alimentos e outros artigos anteriormente mencionados, e inibir o mercado 

paralelo, garantindo o fornecimento dos artigos a preços oficiais. Foram criadas cerca de 

mil e duzentas JAPs em 1972, que conseguiram diminuir os efeitos do desabastecimento 

do país. Algumas fábricas têxteis também começam a boicotar os comerciantes em greve e 

vários operários, embora liberados pelos patrões, decidem voltar ao trabalho nas fábricas.  

Essa resistência popular explicita uma construção coletiva, na qual o país 

estava imerso, mostrando que a população se identificava com o projeto socialista em 

desenvolvimento, manifestando-se disposta até mesmo a sacrifícios pessoais para tal. A 

construção coletiva e popular contrasta fortemente com as repressões que se realizam no 

ano seguinte. A oposição ao governo da UP, que nunca deixou de questionar e forçar a 

saída de Allende, marca cada vez mais a presença nos meios de comunicação, que 

promovem abundantes campanhas, de direita e de esquerda, polarizando o debate político. 

É importante ressaltar que, devido ao caráter democrático do governo de Allende, era 

defendida e mantida a liberdade de expressão e dos meios de comunicação. Havia, 

portanto, diversos jornais, rádios e redes de televisão de oposição ao projeto político 

vigente, que se manifestavam livremente. Também há grande articulação entre as forças 

armadas, os empresários nacionais, o governo norte-americano e empresas transnacionais 

para pressionar pela renúncia do presidente. 

Em 1973, as forças armadas começam a articular o golpe, apoiada pelo setor 

privado e pelos Estados Unidos, que nesse momento, com a Guerra Fria, haviam declarado 

o combate a propostas e projetos ligados ao comunismo e ao socialismo. A insurreição da 

burguesia – e sua decisão pelo golpe – é posta em marcha definitivamente depois das 

eleições parlamentarias de março de 1973, nas quais a UP obteve 44,03% dos votos, 

contrariando as expectativas de queda de apoio devido aos incidentes anteriores. Tal 

resultado significava, por um lado, que a direita não teria, no congresso, o apoio dos 2/3 

que constitucionalmente lhe permitiriam destituir o presidente, e, por outro lado, que a 

coalizão governante estava avançando e poderia chegar brevemente a ter mais de 50% do 

apoio dos congressistas. Com esse resultado, a via legal para a derrubada do governo da 

UP e do presidente democraticamente eleito e mantido, Salvador Allende¸ foi 

inviabilizada. O golpe de 11 de setembro já havia sido precedido por outras tentativas de 
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insurreições, como o exemplo mais proeminente o Tanquetazo73

A chance de golpe já era de conhecimento da população. No dia 1 de setembro 

de 1973, o Partido Comunista chileno publica um chamado, convocando a deter o provável 

golpe e a respaldar o governo popular no dia do seu terceiro aniversário, o que gerou uma 

marcha de mais de um milhão de pessoas em apoio ao governo

 em junho de 1973, e por 

ataques terroristas, que tentavam desestabilizar a UP. Em julho do mesmo ano houve mais 

de mil atentados que provocaram destruições e vítimas fatais; em agosto, foram 21 

atentados contra caminhões, 77 contra ônibus, 37 a linhas férreas, 10 contra pontes e outros 

contra serviços públicos, cortes de abastecimento de água e energia elétrica, casas 

particulares e meios de comunicação que apoiavam o governo. Essa série de atentados 

ocasionou um grande dano econômico, mas principalmente a morte de 10 pessoas e outros 

117 feridos.  

74

Mesmo dentro das forças armadas, um golpe já se anunciava e alguns oficiais 

tentaram evitá-lo. O comandante general Carlos Prats se viu obrigado a renunciar ao cargo 

por não aceitar o golpe, quando assumiu Augusto Pinochet, que a princípio não 

demonstrou sua posição política, mas que mais tarde veio a liderar a violenta tomada do 

poder. Na manhã de 11 de setembro, as forças armadas, lideradas pelo General Augusto 

Pinochet, bombardeiam o Palacio de la Moneda e tomam as ruas do Chile. Em uma ação 

. Em 4 de setembro, na 

celebração do terceiro aniversário do mandato da UP, jornais fizeram balanços desse 

período da administração socialista e acirraram suas posições. La Prensa e El Mercurio 

atacam o racionamento e a insegurança que o país vive devido aos ataques terroristas. El 

Siglo aponta para a celebração do que já havia sido alcançado no período. Os meios de 

comunicação cada vez mais polarizam o debate. Os jornais também publicaram 

seguidamente durante o mês de setembro, nos dias que precederam o golpe, que grupos de 

esquerda e ultra direita estavam se organizando com armas e arsenal de guerra, como 

granadas e explosivos. Essas sucessivas declarações, tanto em meios abertamente 

associados a grupos direitistas quanto esquerdistas, aumentavam a sensação de caos e de 

limitação do governo para controlar o terrorismo e manter a ordem, abrindo caminho para 

a justificação de uma interferência militar. 

                                                 
73 O ataque recebeu este nome pelo uso de tanques e outros veículos pesados das forças armadas, que 
desfilaram pela cidade até a sede do governo, contra a qual dispararam diversos tiros. Foi reprimido pelo 
então Comandante Chefe do Exército, Carlos Prats, e soldados apoiadores do governo de Allende. 
74 PINO & TALAVERAS, 1997, p. 861. 
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ostensiva, que utilizou tanques, aviões, e todo o aparato militar, os oficiais ocupam as ruas 

e o governo. O então chefe do governo, Salvador Allende, morre em um suposto suicídio 

dentro do Palacio de la Moneda. O presidente se recusa a renunciar e a se exilar, 

mantendo-se corajosamente dentro do edifício governamental, mesmo sabendo da 

probabilidade de um golpe. Salvador Allende é encontrado morto, com dois tiros na 

cabeça, ao lado do fuzil AK-47, presente de Fidel Castro. O Palacio de la Moneda sofre um 

incêndio, logo após o último pronunciamento do presidente pela Radio Magallanes, uma 

das poucas emissoras que ainda funcionavam nesse momento. Rádios são impedidas de 

funcionar e centenas de pessoas são presas. A insurreição foi televisionada massivamente, 

tendo sido o ataque ao Palacio de la Moneda filmado e transmitido ao vivo, ostentando-se 

o poder militar e o bombardeio da sede do governo. Foi o primeiro golpe de estado do 

mundo a ser televisionado e, portanto, conseguiu uma divulgação imediata das ações dos 

militares, instaurando-se uma nova ordem pautada pelo medo e pela contenção da 

oposição. Desde os primeiros pronunciamentos, os militares já anunciaram as ameaças de 

prisão e fuzilamento de quem tentasse alguma ação contra o novo governo e instalaram o 

toque de recolher. 

Interrompendo o período de construção coletiva, a partir de então, o país 

vivenciou uma ditadura das mais violentas do século XX. Os meios de comunicação, que 

até o governo de Allende, gozavam de liberdade de expressão, passaram a ser controlados 

pelo governo de Pinochet, sendo que a maioria foi fechada no mesmo dia do golpe, e 

iniciou-se, desde o 11 de setembro, uma perseguição massiva aos apoiadores da UP. É 

importante ressaltar o importante papel dos meios de comunicação nesse período e, 

principalmente, das imagens produzidas para documentários e programas de televisão (que 

já naquele momento contavam com lugar de destaque no cotidiano da população como um 

meio de informação). Como ferramenta de resistência ou de propaganda do novo regime, 

as imagens produzidas durante o golpe e o governo de Pinochet foram abundantes e 

imediatas e contribuíram para a construção da imagem interna e externa do momento, além 

de serem um importante instrumento de memória para a atualidade. Já na era das imagens 

em movimento, esse evento histórico foi televisionado e divulgado dentro do Chile e em 

outros países. Essas imagens e os meios de comunicação foram utilizados externamente ao 

país para tornar notório o horror que estava sendo realizado no Chile e, internamente, se 
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tornaram um importante instrumento de legitimação e de institucionalização do governo 

empresarial-militar.  

De acordo com os dados da Comisión Valech75 (Comissão nacional sobre 

prisão política e tortura), que investigou o período compreendido entre 11 de setembro de 

1973 e 10 de março de 1990, o Chile teve mais de 38.000 presos e torturados, sendo que 

mais de 20.00076 dos encarceramentos ocorreram já no primeiro ano da ditadura militar de 

Pinochet, além de pelo menos 1200 desaparecidos. Não há números oficiais do total de 

exilados, no entanto, estima-se que 450.000 chilenos deixaram o país por acordos via 

embaixadas e outros um milhão por meios próprios, totalizando uma estimativa de quase 

1,5 milhão de exilados no período entre 1973 e 199077

Mais de 1.132 recintos foram utilizados como lugares de detenção, alguns de 

prisão massiva como o Estadio Nacional. Algumas propriedades de partidários de Allende 

foram tomadas e usadas como sítios de tortura. Outros aliados da ditadura ofereceram suas 

casas ou fazendas para esta prática (no romance Nocturno de Chile, ela é explicitada na 

casa de María Canales/Mariana Callejas). Entre as violências que foram perpetradas contra 

pessoas de todas as idades, desde crianças a idosos, havia práticas de aplicação de 

correntes elétricas, golpes repetitivos, lesões corporais, enforcamentos, posições forçadas, 

privação do sono, asfixia, exposição a temperaturas extremas, ameaças, simulações de 

fuzilamento, humilhações, como o de comer restos orgânicos e nudez, privação de água e 

alimentos, confinamento com ratos, aranhas e insetos, violências sexuais, imposição aos 

presos de presenciar torturas de outros, roleta russa (jogo que consiste em tiros com uma só 

bala no tambor do revolver, que lida com o acaso, sendo ademais uma tortura psicológica), 

prisão solitária, desaparição de filhos e abortos induzidos. 

. Contabiliza-se também, que 45.000 

chilenos retornaram ao país após o fim da ditadura e com os decretos de anistia. Esses são 

números alarmantes para uma população de 8.884.768 habitantes, significando que, entre 

presos, mortos, desaparecidos e exilados, o regime militar levou à condição de vítimas 

diretas, a quase um quinto de sua população.  

                                                 
75 A comissão atuou entre novembro de 2003 e junho de 2005. 
76 Entre estas prisões, consta a de Victor Jara, músico popular e apoiador de Allende, preso na noite de 11 de 
setembro, junto a outros 600 companheiros, e morto com 44 tiros.  
77 Dados informados pelo Museo de la Memoria y los Derechos Humanos, com sede em Santiago-Chile. 
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A perseguição, que no início era massiva, passa a se propor mais seletiva com a 

criação de órgãos de persecução e tortura que foram instituídos no país, como a Dirección 

de Inteligencia Nacional (DINA)78

Por outro lado, a resistência ao regime militar também foi extensa e 

manifestações políticas e artísticas foram realizadas, sendo que alguns grupos se destacam. 

No campo político, o Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR), que tinha sido 

reconhecido como partido durante o governo de Allende e passou à clandestinidade 

durante a ditadura de Pinochet, realizou uma resistência ao regime, utilizando estratégias 

de guerrilha urbana e rural, e fazendo uso da luta armada. Também se destacam como 

grupos de resistência

, com oficiais treinados pela inteligência norte-

americana, que tinham total liberdade para vigiar, investigar e prender cidadãos que 

estabeleciam alguma relação com a esquerda. A DINA tinha atuação também em outros 

países, para investigar exilados e foi responsável por um grande número de 

desaparecimentos, torturas e mortes de cidadãos dentro e fora do território chileno. Mais 

tarde, em 1977, foi substituída pela CNI (Central Nacional de Informaciones), que tentou 

desvincular o órgão da imagem do General Pinochet, mantendo, entretanto, uma atuação 

sob os mesmos moldes.  

79 o Movimiento de Acción Popular (MAPU), o Movimiento Juvenil 

Lautaro e o Frente Patriótico Manuel Rodríguez (FPMR), que conseguiu realizar um 

atentado contra Augusto Pinochet e sua comitiva em setembro de 198680

                                                 
78 A DINA foi criada oficialmente em 1974, mas já atuava desde 1973. Posteriormente, foi substituída pela 
Central Nacional de Informaciones, em 1977.  

. Roberto Bolaño 

também participa dessa resistência, ainda que brevemente, nos dias posteriores ao golpe. É 

importante ressaltar também o papel das mulheres nesse processo de reação, visto que, 

além das participações diretas na articulação de grupos e de militância, foram motivadoras 

de uma significativa parte da cobrança das autoridades pelos desaparecidos. Ao buscar 

seus filhos e filhas, maridos e outros parentes, as mulheres enfrentavam humilhações e 

resistência das delegacias e dos oficiais do exército, mas foram responsáveis pela 

manutenção da memória desses desaparecidos e pela denúncia do seu desaparecimento. 

Tornaram-se uma oposição persistente, numerosa e de muita credibilidade dentro do país. 

79 As articulações dos grupos de resistência se realizavam tanto internamente no Chile quanto entre os 
diversos grupos de exilados que preparavam seu retorno ao país natal para fortalecer a oposição ao regime 
ditatorial. Entre outros que ajudavam na divulgação da violência perpetrada pela Junta Militar e fazendo 
pressões externas pelo seu fim. 
80 Augusto Pinochet teve ferimentos leves e morreram cinco escoltas do então ditador. 
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Essas mulheres que, a princípio não estavam relacionadas com a luta contra a ditadura 

estabelecida, se organizaram e passaram a cobrar do governo uma postura e uma prestação 

de contas quanto ao uso da violência, não deixando que a população chilena se negasse a 

ver o horror provocado pelos militares81. Dessa resistência surge também, por exemplo, a 

Cueca Sola, uma manifestação que mesclava a dança popular com a denúncia. Senhoras da 

Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos, apresentaram pela primeira vez, no 

dia 08 de março de 1978, na comemoração do dia da mulher, a música de igual título, de 

autoria de Gala Torres, junto a um baile solitário, carregando no peito, a foto do familiar 

desaparecido e agitando um lenço branco. A manifestação, que dispensava discursos 

verbais, teve um potente papel de construção da memória e denúncia desses 

desaparecimentos sem explicação82

O regime militar destruiu o projeto socialista e democrático que vinha sendo 

instaurado no Chile e instalou uma ditadura de 17 anos, que funcionou como um 

“laboratorio en la aplicación de políticas neoliberales en el mundo, reduciendo el rol del 

Estado, privatizando lo más posible, haciendo hasta de la educación y de la salud simples 

mercancías.”

.   

83

                                                 
81 Essa participação das mulheres na manutenção de uma memória permanece até os dias atuais, sendo que 
grupos e associações de desaparecidos ainda é composto em sua maioria pelo público feminino. 

 O governo de Pinochet foi responsável por, além da grande violência física 

contra sua oposição e da instalação da cultura do medo, impor uma série de privatizações e 

a intensificação das desigualdades sociais no país, favorecendo o capital privado e a 

influência norte-americana no mercado chileno. É preciso ainda considerar que uma 

ditadura como essa não saqueia de sua população somente o que já tinha sido conquistado, 

mas também o que poderia ter sido, seus projetos e planos. A perda é maior ainda do que o 

que se tinha conquistado, é uma perda de projetos, projeções e utopias. A revolução 

iniciada pela UP, e que levava à frente a figura do presidente Salvador Allende, era a 

experiência mais moderna nos quesitos sociais, políticos e econômicos, feita sob uma plena 

democracia. Para Joan Garcés, o processo chileno evidenciou graves lacunas da prática 

revolucionária e sua queda era, ao mesmo tempo, a queda da última tentativa socialista e 

82 Parece-me importante também ressaltar o papel determinante desempenhado pelos coletivos artísticos e 
pelos grupos afirmativos, como o das feministas, na organização e expressão de resistência ao violento 
governo de Pinochet.  
83 FUENTE, set de 2013, p. 3. Tradução minha: “laboratório de aplicação de políticas neoliberais no mundo, 
reduzindo o papel do Estado, privatizando o máximo possível, transformando até mesmo a educação e a 
saúde em simples mercadorias.” 
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revolucionária na América Latina, de cunho democrático e não violento84, opção que não 

tinha se realizado nem mesmo em Cuba, que já havia perdido grande parte do apoio85

As ditaduras latino-americanas rompem com um crescente de posicionamento 

inovador político e estético que os países latino-americanos estavam conseguindo marcar 

no contexto mundial. Com a derrubada dos projetos políticos até então inéditos no mundo, 

e com o silenciamento das produções artísticas e culturais que estavam conseguindo um 

lugar de destaque e inovação, a América Latina perde o seu lugar, que era ascendente, 

como de continente produtor de novas propostas políticas e estéticas. Esse projeto de 

entendimento da América Latina como lugar de produção intelectual e artístico e de novas 

alternativas políticas, que emancipassem o subcontinente dos caminhos modernizadores 

antes apoiados em uma Europa modelar, que também havia se mostrado falha com as 

guerras do início do século XX, somente foi retomado após a redemocratização dos países 

do subcontinente.  

 com 

que inicialmente contava.  

É esse o contexto social e político que Roberto Bolaño encontra ao chegar ao 

seu país natal, dos últimos momentos de ascensão do projeto socialista antes de sua 

violenta derrubada. Movido por um interesse beatnik por viagens e pelo desejo de 

contribuir com a construção socialista proposta por Allende, o autor, aos vinte anos, decide 

empreender uma viagem por vias terrestres por toda a América Latina, descrito por 

Auxilio, sua personagem de Los detectives salvajes, como “el viaje iniciático de todos los 

pobres muchachos latinoamericanos, recorrer este continente absurdo”86

                                                 
84 GARCÉS, 1991.  

. Do México ao 

85 Cuba perde grande parte de seu apoio externo e se desconfigura como uma alternativa não violenta após as 
várias denúncias de violação da liberdade de expressão e dos direitos humanos. O caso mais emblemático foi 
do escritor Padilla, que custou ao governo de Fidel Castro a perda do apoio de vários intelectuais europeus e 
latino-americanos, como Sartre, Juan Rulfo e Octavio Paz. Em outubro de 1968 o Comité Director de la 
Unión de Escritores de Cuba desaprovou dois livros premiados por seus jurados (Fuera de Juego, de Heberto 
Padilla, e Los Siete contra Tebas, de Antón Arrufat), sendo que somente poderiam ser publicados com a 
condição de incluírem um prólogo que desqualificasse as supostas metáforas contrárias à revolução.Um dos 
autores premiados, Heberto Padilla, não aceitando as condições impostas pelo governo, se posicionou, 
abertamente, contra as medidas, sendo, por isso, preso e acusado de realizar atividades 
contrarrevolucionárias. Frente a sua prisão, a imprensa divulgou o caso, internacionalmente, e os intelectuais 
radicados na Europa novamente exigiram explicações do governo cubano, cortando, mais tarde, suas ligações 
com o País. Algumas semanas depois, Herberto Padilla e outros escritores acusados de traição assumiram, 
publicamente, a culpa por tais atos, por meio de cartas supostamente escritas por eles mesmos. Esse episódio 
tornou o caso ainda mais obscuro, diante dos olhos dos intelectuais ligados ao regime. 
86 BOLAÑO, Los detectives salvajes, p. 205. Esta é a descrição de Auxilio sobre a viagem de Arturo Belano. 
Tradução minha: “a viagem iniciática de todos os pobres meninos latino-americanos, percorrer este 
continente absurdo.” 
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Chile, o escritor utiliza caronas e ônibus e, após essa longa viagem de (re)conhecimento 

latino-americano, chega a Santiago. Essa viagem é um retorno da que havia feito aos 

quinze anos com seus pais, ao mudar-se do sul do Chile para o México, e Bolaño chega ao 

país natal nos últimos dias que antecedem o golpe. Decidido a lutar contra a ditadura, 

encontrou uma resistência que julgou despreparada e ineficaz. No ímpeto da juventude e 

com simpatia pelas tendências trotskistas, criticou as palavras de Allende durante seu 

último pronunciamento, que pedia para que a população não se arriscasse e priorizasse sua 

segurança: 

El pueblo debe defenderse, pero no sacrificarse. El pueblo no debe dejarse 
arrasar ni acribillar, pero tampoco puede humillarse. 

Trabajadores de mi Patria, tengo fe en Chile y su destino. Superarán otros 
hombres este momento gris y amargo en el que la traición pretende imponerse. 
Sigan ustedes sabiendo que, mucho más temprano que tarde, de nuevo abrirán 
las grandes alamedas por donde pase el hombre libre, para construir una sociedad 
mejor. 

¡Viva Chile! ¡Viva el pueblo! ¡Vivan los trabajadores! 

Estas son mis últimas palabras y tengo la certeza de que mi sacrificio no será en 
vano, tengo la certeza de que, por lo menos, será una lección moral que castigará 
la felonía, la cobardía y la traición.87

 

 

Bolaño declara em uma das entrevistas recompiladas em Bolaño por si mismo, 

que, nos seus rompantes de jovem utópico, se decepcionou com este discurso de Salvador 

Allende: 

Cuando volví a Chile, poco antes del golpe, creía en la lucha armada, creía en la 
revolución permanente y creía que eso estaba ya. Volví dispuesto a luchar en 
Chile y después seguir luchando en Perú y Bolivia. (…) Allende, para nosotros, 
en aquellos años era más bien conservador. Recuerdo que el 11 de septiembre, en 
un momento, estoy esperando que me den armas para ir a luchar y escucho que 
Allende dice en su discurso poco menos, entre líneas, váyanse a sus casas (…). A 
mí en ese momento me pareció algo horrible, casi una traición que nos hacía 
Allende cuando los jóvenes estábamos dispuestos a pelear por él.88

                                                 
87 Tradução minha: “O povo deve se defender, mas não se sacrificar. O povo não deve deixar se arrasar nem 
se crivar, tampouco pode se humilhar.Trabalhadores da minha Pátria, tenho fé no Chile e em seu destino. 
Superarão outros homens este momento cinza e amargo no qual a traição pretende se impor. Continuem 
vocês sabendo que, muito mais cedo do que tarde, de novo abrirão as grandes alamedas por onde passe o 
homem livre, para construir uma sociedade melhor. Viva Chile! Viva o povo! Vivam os trabalhadores! Estas 
são minhas últimas palavras e tenho a certeza de que meu sacrifício não será em vão, tenho a certeza de que, 
pelo menos, será uma lição moral que castigará a felonia, a covardia e a traição.” 

 

88 BRAITHWAITE, 2013, p.37. Tradução minha: “Quando voltei ao Chile, pouco antes do golpe, acreditava 
na luta armada, acreditava na revolução permanente e acreditava que isso já estava acontecendo. Voltei 
disposto a lutar no Chile e depois continuar lutando no Peru e na Bolívia. (…) Allende, para nós, naqueles 
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Mais tarde, Bolaño reconhece que esta declaração de Allende foi nobre e generosa: “Con el 

tiempo, ésa es una de las cosas que han enoblecido a Allende: evitarnos la muerte, aceptar 

la muerte para él mismo pero evitárnosla a nosotros. Yo creo que lo ha agigantado de una 

manera inmensa.”89

Após desistir da luta armada contra o regime militar, o autor decide 

empreender uma viagem ao sul do país. Nesse momento, durante o trajeto, alguns oficiais 

detêm o ônibus em que ele se encontra e, devido ao seu sotaque, o prendem como um 

terrorista mexicano. Bolaño é estrangeirizado em seu próprio país natal, assim como era 

estrangeirizado no México por ser chileno, tendo sido preso sem uma acusação que 

pudesse ser comprovada. A detenção do autor e o testemunho das atrocidades vividas 

durante a prisão foram ficcionalizados nos livros Estrella distante e La literatura nazi en 

América, além do conto “Los detectives”, que consta em Llamadas telefónicas e do conto 

“Carnet de baile”, de Putas asesinas. Também há uma menção à prisão política do então 

jovem personagem Remo Morán, de Pista de hielo. Após a sua detenção, os narradores 

desses textos contam que foram libertados por dois oficiais que os reconheceram como 

colegas de colégio da adolescência e os deixaram escapar, o que coincide com sua 

biografia. Passa oito dias na prisão e, após ser libertado, regressa ao México. 

  

Mas Grínor Rojo recorda que o 11 de setembro é uma segunda derrota para 

Bolaño. A primeira é o massacre de Tlatelolco, que ele conhece no ano em que chega ao 

México e que fissura o caráter democrático esquerdista do governo mexicano90

                                                                                                                                                    
anos era um conservador. Recordo que no 11 de setembro, em um momento, estou esperando que me deem 
armas para ir lutar e escuto que Allende diz no seu discurso pouco menos, entre linhas: vão para suas casas 
(…). Esse momento me pareceu horrível, quase uma traição que Allende fez a nós que, como jovens, 
estávamos dispostos a lutar por ele”. 

. O México, 

nas décadas de 1960 e 1970, contava com um governo de controverso caráter democrático. 

Após a sangrenta Revolução Mexicana, responsável pelo rompimento mais radical com a 

oligarquia da América Latina, o Partido Revolucionario Institucional (PRI), manteve seu 

poder político hegemonicamente entre 1929 e 1989, quando detinha a totalidade dos 

governos dos estados do México, além do poder no congresso, na presidência da república 

ininterruptamente até 2000 e no poder judicial. A revolução mexicana (1910-1917), que 

89 BRAITHWAITE, 2013, p.37. Tradução minha: “Com o tempo, essa é uma das coisas que enobreceram 
Allende: evitar nossa morte, aceitar a morte para ele mesmo, mas evitando a nossa. Eu acredito que este ato o 
agigantou de uma maneira imensa.” 
90 ROJO, 2014, p. 124. 
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tentou amenizar as desigualdades do início do processo modernizatório começado e 

mantido pela oligarquia e simbolizado pela ditadura de Porfirio Díaz que durou 34 anos, 

teve, como um dos seus resultados, o Partido Revolucionário Institucional (nome que já 

assinalava o paradoxo entre a revolução e a institucionalização da mesma). O PRI terminou 

por repetir a concentração de poder e o monopólio da política no México pelos seguintes 

70 anos ininterruptos. Esse feito não foi capaz de manter a democracia real e muito menos 

de provocar uma inclusão social de grupos minoritários e resolver os problemas de 

desigualdade social e econômica de sua população. Embora de filiação socialista e com 

grande apoio dos sindicatos, essa hegemonia foi criticada pela utilização de estratégias 

eleitorais questionáveis e uso de grande violência contra a oposição, sendo as mais 

destacadas o Golpe a Excelsior (1976), e o Massacre de Tlatelolco em 1968.  

Excelsior era um jornal de grande circulação no México e que, em 1976, tinha 

à frente da edição Julio Scherer. O jornal, a partir do massacre de Tlatelolco, em 1968, 

começou uma série de reportagens denunciando a pobreza no país, com agudas críticas ao 

governo. Em 1976, por pressão do presidente Echeverría, Julio Scherer deixa a casa 

editorial sob ameaças de morte junto com outros 250 colaboradores, convertendo-se assim 

em um símbolo da liberdade de expressão jornalística. Este caso, que à época tornou-se um 

escândalo contra a administração supostamente democrática de Echeverría, voltou a ser 

discutido recentemente, quando a Wikileaks divulgou documentos secretos do episódio e 

que reafirmam o caráter autoritário do governo no episódio. 

O Massacre de Tlatelolco por sua vez foi um ataque militar direcionado ao 

movimento estudantil começado no mesmo ano, ao qual Roberto Bolaño faz referência no 

romance Amuleto, narrando as investigações na UNAM, que precederam a chacina e que 

fizeram com que Auxilio Lacouture ficasse presa no banheiro da universidade91

                                                 
91 BOLAÑO, Amuleto, p. 66. 

. Sobre o 

Massacre de Tlatelolco, há referências explícitas na literatura de Bolaño. A geração de 

Arturo Belano, apesar de não estar presente por ser muito jovem, é marcada como herdeira 

direta dessa política de silenciamento que havia dilacerado a democracia aparente. No 

discurso, Auxilio, personagem de Los detectives salvajes e Amuleto, que se denomina a 

mãe desses jovens poetas, afirma que ela estava presente, e que embora a geração de seus 

“filhos” poetas não estivesse, estes são construídos a partir dessa experiência, marcando 

novamente o caráter de legado da violência que se instaurou: “una generación salida 
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directamente de la herida abierta de Tlatelolco, como hormigas o como cigarras o como 

pus, pero que no había estado en Tlatelolco ni en las luchas del 68.”92 É importante 

ressaltar que 1968 é o ano de chegada de Roberto Bolaño, aos quinze anos de idade, na 

capital Mexicana. O autor, embora muito jovem, já se encontrava no Distrito Federal e se 

inteirou da repressão aos estudantes, da desproporcionalidade da ação violenta e de seu 

subsequente encobrimento pelas forças oficiais. O governo, à época, divulgou somente 20 

mortes; no entanto, este número é confrontado por historiadores que chegam a afirmar que 

houve mais de 250 mortos e outras centenas de presos. Com uso de ostensiva força militar 

e de agentes infiltrados, o exército disparou contra os milhares de manifestantes reunidos 

na Plaza de las tres Culturas de Tlatelolco. Testemunhas afirmam o uso de estratégias de 

ágil remoção dos corpos e aprisionamento de manifestantes, de forma a ocultar 

rapidamente a violência estatal contra a manifestação. O massacre, apesar da forte censura 

à imprensa, chegou ao conhecimento nacional e internacional, gerando uma série de 

protestos em vários países e a retirada do apoio ao governo por parte de intelectuais latino-

americanos, como Octavio Paz. Esse período de hegemonia política do PRI foi chamado 

por Mario Vargas Llosa de “una dictadura perfecta”, devido à sua aparência de democracia 

sustentada pela repressão aos opositores e pela propaganda de medo a um levante fascista. 

Em Amuleto, como em Los detectives salvajes, nota-se a instauração do medo através dos 

repetidos relatos de Auxílio, personagem inspirado em Alcira93

Em meados dos anos 1970, sob a administração de um dos presidentes do PRI, 

Luis Echeverría Alves (entre 1970 e 1976), visando uma retomada da simpatia ao governo 

de estudantes e intelectuais, o México viveu um momento de grande aproximação entre a 

política e a produção literária. Foi outorgada nesse período uma significativa quantidade de 

, poeta uruguaia, que 

passou pela mesma situação de cárcere no banheiro da universidade. O medo da morte e a 

repressão de um estado aparentemente democrático são reiterados por ela e herdados – na 

relação filial estabelecida pela narradora – pelos jovens poetas mexicanos: a geração de 

Bolaño e os demais infrarrealistas no mundo extra-ficcional, e pelos real-visceralistas no 

mundo ficcional.  

                                                 
92 BOLAÑO, Amuleto, p.69. Tradução minha: “uma geração saída diretamente da ferida aberta de Tlatelolco, 
como formigas ou como cigarras ou como pus, mas que não tinha estado em Tlatelolco nem nas lutas de 68.” 
93 Alcira, poeta uruguaia que inspirou Auxilio, deambulava pelos corredores da universidade relatando seu 
tempo encarcerada no banheiro da instituição e frequentava os encontros dos jovens poetas mexicanos. A 
poetisa é mencionada por Carmen Boullosa no seu texto dedicado a Bolaño “El agitador de las fiestas”, in: 
BOULLOSA, 2013, p. 434. 



57 
 

bolsas e subsídios aos escritores apoiadores do governo. Disso resulta, por exemplo, a 

cobiçada nomeação de Carlos Fuentes como embaixador da França. O autor, além de 

apoiar publicamente o PRI, lança Echeverría o el Fascismo, frase-slogan que acompanhou 

o presidente na sua turnê pela América Latina em busca de apoio e que visava convencer a 

oposição de que o presidente era a melhor opção para evitar um levante fascista 

oligárquico. O PRI, que mantinha seu poder político hegemônico, através dessa estratégia 

de aproximação com a literatura se torna, assim, também detentor de uma produção 

intelectual que o apoiava e que era fomentada pelo governo. Escritores comprometidos 

com os propósitos políticos do partido conseguiam lugar de destaque e apoio financeiro 

para se dedicar à escrita, constituindo-se este laço entre a política e a literatura em um dos 

lugares de construção da hegemonia da produção editorial da época. Essa hegemonia 

política e literária, a aparência de democracia e a pobreza mexicana serão alvos das críticas 

de Bolaño e dos demais infrarrealistas. 

Por outro lado, o campo literário mexicano do momento também já possuía 

escritores consagrados o suficiente para abdicar dos apoios governamentais. Porém, 

formavam outra força de monopólio das revistas especializadas e publicações de livros, na 

visão dos infrarrealistas94

                                                 
94 Sobre o Infrarrealismo, conferir mais adiante, a partir da página 65, no Capítulo 3. 

. Carlos Monsiváis (que também renunciou ao Excelsior em 

1976) e, principalmente, Octavio Paz eram alguns dos seus representantes. Octavio Paz, 

que futuramente ganharia o prêmio Nobel de literatura em 1990, na década de 1970 já 

contava com uma carreira consolidada como um dos mais reconhecidos críticos e poetas, 

além do trabalho como diplomata na Índia, França e Japão. O autor, em desacordo com a 

política adotada pelo PRI, retirou seu apoio ao governo em 1968, após o Massacre de 

Tlatelolco, e, após três anos, retornou ao México e criou e dirigiu a revista Plural (1971-

1976), dedicada à literatura e à política. Posteriormente fundou a revista Vuelta (1976-

1998, ano da morte do autor), que contava com a participação de outros escritores latino-

americanos e que mantinha uma linha editorial próxima à adotada na Plural. Monsiváis 

dirigiu de 1972 a 1987 o suplemento La cultura em México, da revista Siempre!. Os 

escritores ainda pouco publicados ou iniciantes podiam conseguir algum espaço de 

divulgação nessas revistas desde que contassem com o apoio de Octavio Paz e, em menor 

medida, de Monsiváis. Diante desse panorama, para conseguir publicações, os escritores 

encontravam dois polos de hegemonia e monopólio: PRI ou Paz, devendo estar associados 
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a um ou a outro. E eram esses, portanto, os maiores alvos das críticas ao mercado editorial 

feitas por Roberto Bolaño naquele momento. Em entrevista a Eliseo Álvarez, o autor 

afirma que, nessa disputa de campos, embora estivesse mais próximo da posição de 

Octavio Paz que da de Fuentes (que nesse momento apoiava o governo), não estava ao lado 

de nenhum dos dois.95

Em 1977, Bolaño se muda para a Espanha, após algumas peregrinações pela 

América, Europa e África. Na Espanha, o contexto encontrado pelo autor é bastante 

diferente ao deixado no México ou no Chile. O país, recém-saído da ditadura pautada pelo 

fascismo, após a morte do General Franco em 1975, estava em uma reconstrução da 

democracia, abrindo-se para um novo projeto social, que tentava responder aos 37 anos do 

regime totalitário instalado logo após uma sangrenta guerra civil

  

96. Bolaño anuncia em 

entrevistas a diferença de tratamento dado à população entre a Europa e a América Latina 

no tocante à violência. Na sua primeira noite em Barcelona, o autor recorda a abordagem 

policial a uma mulher que caminhava nua pelas ruas, falando sozinha: “Yo pensé que la 

iban a detener. Pero en vez de detenerla lo único que hizo fue cubrirla con una especie de 

manta. En ese momento me di cuenta de que estaba en Europa. Yo he vivido en países 

latinoamericanos donde la violencia es horrible.”97

Bolaño, que tem sua vida pautada pelo deslocamento geográfico, vivenciou o 

sonho utópico do Chile e, ao ir em busca da construção socialista nesse país, encontrou um 

dos cenários de maior violência institucionalizada que já houve na América Latina. E, ao 

regressar ao México, o cenário, embora menos explícito, não era de total democracia e 

respeito às condições dignas de vida da sua população. Pelo contrário, o Estado, ao lidar 

com sua oposição e com as demandas sociais, utilizava-se de violentas ações de 

 Parece-me oportuno lembrar ainda que 

o autor falece antes da crise econômica espanhola, que abre espaço para grandes 

descontentamentos com o tratamento dado à sua população, seguida de grandes 

manifestações, como da Puerta del Sol, em 2011.   

                                                 
95 BRAITHWAITE, 2013, p. 40-41. 
96 A guerra civil espanhola, tratada por historiadores como prenúncio da segunda guerra mundial, durou três 
anos, entre 1936 e 1939, e foi vencida pelo fascismo e seguida de uma ditadura até 1979. A ditadura 
franquista foi responsável por mortes, desaparecimentos e exílios.  
A novela Monsieur Pain está ambientada no período da Guerra Civil Espanhola e um de seus personagens é 
César Vallejo, escritor real, que viaja à Espanha para atuar pelo projeto da esquerda durante o conflito. 
97 BRAITHWAITE, 2013, p. 120. Tradução minha: “Eu pensei que iam prendê-la. Mas em vez de prendê-la 
a única coisa que fizeram foi cobri-la com uma espécie de manta. Nesse momento me dei conta de que estava 
na Europa. Eu vivi em países latino-americanos nos quais a violência é horrível.” 
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silenciamento, simbólicas ou físicas. Bolaño, assim como sua geração, os nascidos na 

década de 1950 na América latina, é herdeiro de uma possibilidade utópica violentamente 

fissurada pelo poder instituído e pelos interesses do capital. Uma violência disseminada, 

por vezes explícita, no caso do Chile, por vezes dissimulada como no México, mas sempre 

presente.   
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2. CENA LITERÁRIA: DA MARGEM AO CENTRO 

 

Roberto Bolaño se encontra, hoje, entre os autores latino-americanos mais lidos 

e estudados no mundo e com uma vendagem crescente. No fim da vida, e no auge da 

carreira de escritor, já contava com relativo sucesso, publicando pelo menos um livro 

anualmente e sendo convidado para palestras, lançamentos, e para escrever colunas críticas 

em jornais. O interesse pela sua obra, que já se manifestava com mais intensidade antes de 

sua morte e já permitia ao autor contar com a aceitação crítica e editorial, aumenta ainda 

mais após o seu falecimento em 2003. Novos livros são lançados, utilizando materiais 

guardados pelo autor, e novos produtos começam a surgir em torno de sua obra. Foi 

ganhador de diversos prêmios, com destaques para o Premio Rómulo Gallegos (1999) e o 

Premio Herralde (1998), por Los detectives salvajes, que lhe conferiram maior notoriedade 

a partir de então. Sua produção continua a ser premiada, inclusive postumamente, sendo 

vencedor, por exemplo, do Premio Altazor (2005), por 2666 e a recente Copa do Mundo de 

Literatura (2014), realizada pela universidade estadunidense Rochester. Além disso, como 

homenagem, desde 2006, o Consejo Nacional del Libro y la Lectura do Chile instaurou o 

Prêmio Roberto Bolaño, outorgado como forma de estímulo à criação literária jovem. 

Sua obra atualmente consta como leitura frequente nos programas de escolas 

secundárias em vários países, inclusive Chile e México. Também figura ao lado, na seção 

de sucessos de vendas das prateleiras de livrarias, de outros escritores anteriormente tão 

criticados por Roberto Bolaño, como os bestsellers Paulo Coelho e Isabel Allende, que 

conheceram os “mieles de los millones”98

                                                 
98 BRAITHWAITE, 2013, p.34. Tradução minha: “Os méis dos milhões” 

. O autor já foi homenageado por músicos, como 

Patti Smith, que lhe dedicou a canção "Beneath the Southern Cross", no Palau de la Música 

en Barcelona em 2012. Artistas plásticos, como a brasileira Marilá Dardot ou a francesa 

Dominique González-Foerster declararam se inspirar na literatura de Roberto Bolaño para 

compor suas obras “Intervenções IV” (Belo Horizonte, 2013) e “ShortStories” (Berlim, 

2008), respectivamente. Há ainda referências a Bolaño em variadas obras pop, como a 

presença em close de 2666, livro lido pelo estereotipado personagem mexicano e matador 

de aluguel do filme de comédia Los amantes pasajeros (2013), de Almodóvar. O autor 

também se tornou referência na cidade de Blanes, Espanha, que, a partir de 2013, em 
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memória aos dez anos de sua morte, conta com uma rota turística que apresenta dezessete 

pontos de interesse dos mais variados tipos, desde a casa onde o escritor viveu, e até 

mesmo a farmácia onde comprava seus remédios após a descoberta da doença hepática. 

Alguns desses sítios, como a barraca de jornais, nem mais existem, porém são 

mencionados e incorporados em dito trajeto. Parece-me importante salientar que os lugares 

de interesse desta rota fazem menção principalmente à vida do autor, à sua biografia, 

mostrando espaços frequentados por ele em suas tarefas rotineiras, extrapolando assim, sua 

obra e entrando no terreno do interesse turístico, pessoal e financeiro. Bolaño, nesse caso, 

mais do que um autor, se converte em uma figura pública de interesse popular, que está 

exposto em suas ações mais cotidianas, como comprar jornais ou remédios, e gera interesse 

em locais da cidade, como o banco onde esperava seu filho sair da escola. Ironicamente, 

em muito se assemelha à curiosidade despertada por Pablo Neruda e suas diversas casas, 

faceta da memória do poeta tão criticada por Roberto Bolaño.  

No Brasil, a obra de Bolaño consegue maior notoriedade após sua publicação e 

êxito comercial e de críticas nos Estados Unidos, gerando um pequeno boom de vendas. 

Publicado pela Companhia das Letras, já se encontram disponíveis pelo menos onze títulos 

do autor traduzidos ao português por Eduardo Brandão. Embora já constasse nas ementas 

de disciplinas de universidades brasileiras há mais tempo, e já tivesse um êxito 

considerável nos demais países de fala hispânica, esse interesse editorial por Bolaño no 

Brasil respeitou a agenda norte-americana, sistema correlato realizado durante o Boom 

latino-americano de meados do século XX. Concordando com Marcos Natali, de que 

embora suscite algumas desconfianças em relação a este “surto” quanto à obra de Roberto 

Bolaño ter passado antes pelos Estados Unidos, isto nos diz mais sobre o Brasil e seus 

interesses editoriais do que sobre a obra do autor99

No entanto, é de suma importância considerar o caráter tardio e, na sua 

maioria, póstumo, desse reconhecimento, que contrasta fortemente com a pouco exitosa 

juventude do autor. Perguntado sobre este prestígio “atrasado” de sua obra, Roberto 

Bolaño, que somente dispôs das facilidades do reconhecimento no fim da vida, passando a 

maior parte de sua existência à margem do cânone e lutando por sua sobrevivência material 

, visto que este já tinha conseguido 

notoriedade crítica e editorial nos demais territórios hispânicos, antes mesmo de atingir a 

América do Norte.  

                                                 
99 NATALI, 2010. 
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e literária, responde a Carlos Franz: “levantó la cabeza de la sopa que cuchareaba en el 

restaurante Venecia de Santiago (pero por su gesto de amargura tanto podría haber estado 

en la crujía comedor de una prisión en Los Ángeles de La Frontera) y me espetó: ‘me llegó 

demasiado tarde’”100

Além das questões sociais e políticas que conformam o contexto do autor, 

apresentados anteriormente, também me parece importante reconhecer seu contexto 

literário, localizando politicamente os inícios de Roberto Bolaño enquanto escritor ainda na 

década de 1970, por ser uma época de grande referência para sua escrita e por ter 

contribuído na construção de seu posicionamento no campo literário latino-americano. O 

intento de entender a formação e a contextualização do autor pode ajudar a esclarecer seu 

projeto literário enquanto uma discussão mais ampla com a política e a arte que se 

produziu no continente no século XX. 

. 

Roberto Bolaño, como já anunciado na introdução, nasce no Chile, mas muda-

se com a família para o México em 1968, ainda em sua adolescência. Ao trocar o interior 

sulista do Chile pelo Distrito Federal mexicano, o autor se depara com um campo político 

em grande convulsão, e consequente discussão do campo literário, que em meados do 

século XX, contava com escritores que se posicionavam abertamente sobre seus apoios ou 

rechaços ao governo vigente. Esse contexto político ajuda, portanto, a construir também as 

referências literárias e sociais experienciadas por Roberto Bolaño no seu início, ainda 

como estudante e posteriormente como escritor de poesia. 

Além dos já mencionados apoiadores do PRI de um lado e de Octavio Paz e 

Carlos Monsiváis do outro no contexto mexicano, outro escritor alvo das críticas de Bolaño 

era Pablo Neruda, por toda a significação que este teve para a esquerda chilena e por sua 

posição hegemônica de poeta no Chile, com uma aceitação crítica e editorial garantidas. 

Pablo Neruda configura-se, portanto, em mais um polo de hegemonia, associada neste caso 

ao seu país natal. Há, nessas críticas de um Bolaño jovem, dois polos literários, cada um 

deles associado a uma "nacionalidade” do autor: pelo lado chileno, Pablo Neruda e, no 

mexicano, Octavio Paz, dois poetas-astros, como eram chamados por Bolaño. 

                                                 
100 FRANZ, 2013, p. 110. Tradução minha: “Ergueu a cabeça da sopa que tomava no restaurante Venecia de 
Santiago (mas que pelo seu gesto de amargura bem que poderia estar no refeitório de uma prisão em Los 
Ángeles de La Frontera) e me espetou: ‘me chegou demasiado tarde.’” 
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Ao ser questionado sobre a figura central da literatura chilena ser Pablo 

Neruda, Roberto Bolaño afirma que assim o pensava. Embora, em sua opinião, o melhor 

escritor chileno fosse Nicanor Parra, ironicamente afirma que Neruda representava o seu 

desejo, aos 20 anos, de viver como poeta sem escrever. Afirma ainda que Neruda escreveu 

três livros muito bons, mas que a maioria é formada por obras muito ruins e que, apesar 

disso, “él vivía como poeta y no solo como poeta: ejercía como poeta sol, como poeta 

rey”101

Ressalto que Neruda

. Esta posição de Pablo Neruda como parte do cânone da poesia chilena incomodava 

a Bolaño, que, nesse momento, tecia muitas críticas ao ganhador do Premio Nobel de 

Literatura de 1971. 

102 deve ser visto também como símbolo da negação por 

parte do autor de sua história chilena, pela revolução frustrada e por uma política utópica 

que não foi capaz de salvar a vida daqueles que se entregaram a ela. Neruda é um escritor-

chave no momento Allende, foi filiado ao Partido Comunista e apoiou o governo do 

presidente socialista até o fim de seus dias103. Allende, no prólogo da edição especial para 

a UP, Pablo Neruda: Antologia Popular 1972104

                                                 
101 BRAITHWAITE, 2013, p. 40. Tradução minha: “ele vivia como poeta e não só como poeta: exercia como 
poeta sol, como poeta rei.” 

, do ganhador do Nobel, afirma que, pela 

poesia de Neruda, “pasa Chile entero, con sus ríos, montañas, nieves eternas y tórridos 

desiertos. Pero, por sobre todas las cosas, por ella están el hombre y la mujer. Por eso está 

102 Sobre a relação com Neruda, conferir o artigo “Bolaño y Chile” de Grínor Rojo. Nesse estudo, o autor 
aponta para a crítica de Bolaño em relação a Neruda por questões pessoais, literárias e políticas, como a 
negação de uma herança: “La figura de Pablo Neruda, que es esencial en ‘Carnet de Baile’, acabará 
transformándose, con el despliegue de esa narración (y en mi criterio de nuevo injustamente), en el emblema 
de una rebeldía antigua, literariamente impostada, moralmente culpable y políticamente inefectiva (más, 
mucho más sobre el antinerudismo de Bolaño en Nocturno de Chile). (...) No puede dejar de reconocer que 
Neruda es de todos modos el que suministra la sopa intelectual e imaginística con que se alimentó la 
sensibilidad de una época completa de la historia de Chile: su madre era nerudiana, Allende era nerudiano, él 
mismo fue nerudiano en su prehistoria de escritor y de hombre.” (ROJO, 2004, p. 206).  Tradução minha: “A 
figura de Pablo Neruda, que é essencial em ‘Carnet de Baile’, acabou se transformando, com o 
desdobramento dessa narração (e, no meu critério, de novo injustamente), no emblema de uma rebeldia 
antiga, literariamente impostada, moralmente culpada e politicamente ineficaz (mais, muito mais sobre o 
anti-nerudismo de Bolaño em Nocturno de Chile). (...) Não pode deixar de reconhecer que Neruda é de todos 
modos o que abastece a sopa intelectual e do imaginário com a qual se alimentou a sensibilidade de uma 
época completa da história do Chile: sua mãe era nerudiana, Allende era nerudiano, ele mesmo foi nerudiano 
em sua pré-história de escritor e de homem.” 
103 Pablo Neruda foi, conforme afirmado anteriormente, pré-candidato a Presidente, pelo Partido Comunista 
chileno. Renuncia em favor de Salvador Allende, quando este é escolhido como candidato único dos partidos 
populares. Pablo Neruda apoiou declaradamente o governo de Salvador Allende e da UP nos anos seguintes, 
até sua morte em 23 de setembro de 1973. 
104 Essa antologia foi impressa por ordem do presidente Salvador Allende, para ser distribuída gratuitamente 
para a população chilena. Para tal, o autor cedeu os direitos. A publicação não tinha fins lucrativos e realizou-
se como celebração pelo recebimento do prêmio Nobel de literatura no ano anterior. 
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presente el amor y la lucha social”; por fim, termina afirmando o caráter popular e político 

de Neruda, já que “los versos del poeta caían en el corazón y la conciencia de las 

multitudes chilenas105

Diante dos três “impérios” da poesia – Neruda, Paz e apoiadores do PRI –, 

Bolaño afirma que: 

.” Em “Carnet de Baile”, conto de Putas asesinas, o narrador-autor 

Bolaño explicita sua relação recorrente e familiar com Neruda – que começa com o volume 

de 20 poemas de amor y una canción desesperada, herdado de sua mãe –, no intento de 

“matar o pai” e alcançar a orfandade necessária para se tornar um poeta emancipado. Nesse 

conto, enumera todos os antepassados e referências (avós, tios, mestres, etc.) que em sua 

debilidade são qualificados como “nerudianos” e a figura de Pablo Neruda paira como uma 

fantasmal, mas constante, presença. Nesse relato, ao mesmo tempo em que, jocosa e 

repetidamente, tenta matá-lo simbolicamente, o autor explicita a importância da poesia de 

Neruda para sua formação, ainda que seja de forma denegada. 

para mi generación, o para algunos poetas de mi generación, la disyuntiva estaba 
entre una poesía comprometida con la lucha social, que nos llevaba directos a la 
afasia, a la catatonía, como era la poesía de Neruda, de la que realmente 
abominábamos, o la de Octavio Paz, que era una poesía o una actitud con la que 
tampoco comulgábamos, como de torre de marfil, o torre de algo, por la que no 
sentíamos el menor interés. Y lo que buscábamos era una tercera vía estética, 
algo que no fuera ni el realismo socialista al que nos abocaba Neruda, ni ‘la 
otredad’ paciana.106

Nesta mesma entrevista, o autor aponta que a saída encontrada foi inspirada em Nicanor 

Parra, adepto da antipoesia, através do uso do “humor negro”

  

107

El que sea valiente que siga a Parra. (…) Un apunte político: Parra ha 
conseguido sobrevivir. No es gran cosa, pero algo es. No han podido con él ni la 
izquierda chilena de convicciones profundamente derechistas ni la derecha 

. Na não filiação tanto à 

esquerda quanto à direita, Parra se ergue para Bolaño como uma alternativa aos 

posicionamentos políticos e literários hegemônicos do momento que, há muito, haviam 

desiludido o autor. Em “Ocho segundos con Nicanor Parra”, afirma:  

                                                 
105 NERUDA, 1972, p. 6. Tradução minha: “passa Chile inteiro, com seus rios, montanhas, neves eternas e 
tórridos desertos. Mas, por sobre todas as coisas, por ela estão o homem e a mulher. Por isso está presente o 
amor e a luta social” (…) “os versos do poeta caíam no coração e na consciência das multidões chilenas.” 
106 BRAITHWAITE, 2013, p. 49. Tradução minha: “para minha geração, ou para alguns poetas da minha 
geração, a disjuntiva estava entre uma poesia comprometida com a luta social, que nos levava diretamente à 
afasia, à catatonia, como era a poesia de Neruda, à qual realmente abominávamos, ou a de Octavio Paz, que 
era uma poesia ou uma atitude com a qual tãopouco comungávamos, como de torre de marfim, ou torre de 
algo, pela qual não sentíamos o menor interesse. E o que buscávamos era uma terceira via estética, algo que 
não fosse nem o realismo socialista que nos abocava Neruda, nem ‘la otredad’ paciana.” 
107 Optei por utilizar a mesma nomenclatura escolhida pelo autor na referida entrevista. 
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chilena neonazi y ahora desmemoriada. No han podido con él la izquierda 
latinoamericana neoestalinista ni la derecha latinoamericana ahora globalizada y 
hasta hace poco cómplice silenciosa de la represión y el genocidio.108

Outros dois merecedores do seu profundo apreço nos anos 1960 foram Borges e Julio 

Cortázar. De acordo com Bolaño, sua geração se “enamoró de Rayuela porque eso era lo 

justo y lo necesario”

 

109

Nesse contexto, que para Roberto Bolaño era, em geral, de infertilidades 

utópicas e estéticas, surge um grupo de jovens escritores autodenominado como 

Movimento Infrarrealista. Roberto Bolaño, depois de seu retorno frustrado do Chile após o 

intento revolucionário, começa a reunir outros poetas, que, como ele, estavam à margem 

do sistema social e político, e que tinham na poesia sua forma de resistência e negação de 

pertencimento ao campo da produção literária hegemônica mexicana e, por extensão 

latino-americana, de meados dos 1970. O Movimento Infrarrealista, de declarada 

influência do movimento Hora Zero

 e designa ao argentino, não menos, que o título de o melhor 

escritor. Cortázar, a meu ver, conseguiu reunir três características-chave na valorização de 

Bolaño: a coerência ética, a proposição estética e o cultivo do humor.  

110 peruano, tratava de “hacer la revolución por medio 

de la palabra y encontrar la libertad suprema en el lirismo, o como dice el manifiesto 

infrarrealista: ‘nuestra ética es la Revolución, nuestra estética la Vida: una-sola-cosa.’”111

                                                 
108 BOLAÑO, Entre paréntesis, p. 92. Tradução minha: “Os que sejam valentes que sigam Parra. (…) Um 
apontamento político: Parra conseguiu sobreviver. Não é grande coisa, mas algo é. Não puderam com ele 
nem a esquerda chilena de convicções profundamente direitistas nem a direita chilena neonazi e agora 
desmemoriada. Não puderam com ele a esquerda latino-americana neo-estalinista nem a direita latino-
americana agora globalizada e até faz pouco tempo cúmplice silenciosa da repressão e do genocídio.” 

 

Os cenários de busca e reunião desse grupo são as oficinas literárias oferecidas pela 

universidade ou por outros escritores e alguns bares, em especial o café La Habana, da rua 

Bucarelli. O Café La Habana é constantemente citado em suas obras que têm como cenário 

o DF/México, principalmente no conto “Ojo Silva” e em Los detectives salvajes, figurando 

como um lugar de encontro sempre aberto e receptivo para os poetas e boêmios do grupo. 

O estabelecimento também é conhecido como o bar onde se reuniram Che Guevara e os 

109 BOLAÑO, Entre paréntesis¸ p. 293. Tradução minha: “se apaixonou por Rayuela porque isso era o justo e 
o necessário.” 
110 O manifesto Infrarrealista “Déjenlo todo, nuevamente”, assinado por Roberto Bolaño, afirma “Nos 
antecede Hora Zero”. Provavelmente esta influência foi intermediada por Mario Santiago, que mantinha 
estreita relação com o Peru e com Ramírez Ruiz, além de Rosas Rybeiro, que também participou do 
movimento peruano e viveu no México.  
111 MADARIAGA CARO, 2010, p.26. Tradução minha: “fazer a revolução por meio da palavra e encontrar a 
liberdade suprema no lirismo, ou como diz o manifesto infrarrealista: ‘nossa ética é a Revolução, nossa 
estética a Vida: uma-só-coisa.’” 
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irmãos Castro para planejar a revolução Cubana, embora sem confirmações oficiais, mas 

tendo, por isso, se convertido em um local simbolicamente importante para a política 

latino-americana. Anaya, um dos infras em entrevista a Montserrat Madariaga Caro, afirma 

que Bolaño “de alguna manera fue entretejiendo a poetas que habían expresado en cierto 

momento una marginalidad crítica.”112 Chegaram a ser vinte integrantes, a maioria figura, 

de forma alegorizada, na obra Los detectives salvajes. Foram eles: Mario Santiago (Ulises 

Lima), Roberto Bolaño (Arturo Belano), José Vicente Anaya, Juan Esteban Harrigton113, 

Jorge Hernández “Piel Divina” (Piel Divina), Rubén Medina (Rafael Barrios), Ramón e 

Cuauhtémoc Méndez (Pancho e Moctezuma Rodríguez), Lisa Johnson (Laura Jáuregui), 

Mara e Vera Larrosa (María e Angélica Font), Gelles Lebrija, Pedro Damián, Víctor 

Monkarás-Ruiz, Bruno Montané (Felipe Müller), Guadalupe Ochoa (Xóchitl García), José 

Peguero (Jacinto Requena), Estela Ramírez, Lorena de la Rocha e José Rosas Rybeiro, que 

era peruno e ex-integrante do movimento Hora Zero.114

Bolaño, Mario Santiago e os demais do grupo criticavam o mercado editorial 

do país, assim como da América Latina, por sua configuração como campo de disputa 

desleal, com duas forças bastante evidentes no momento, conforme antecipado neste 

capítulo. Os “Infras”, conhecidos por sabotar recitais de poesia e lançamentos, assumiram 

com Bolaño um lugar de crítica e de resistência aos poderes estabelecidos dos 

apadrinhados pelo cânone de Paz e pelo governo do PRI, ou a qualquer outro escritor que 

julgavam não corresponder à ruptura necessária para a escrita de uma poesia ou narrativa 

não acomodada ou não pautada nas hierarquias sociais e culturais vigentes.  

 Além desses nomes, havia outros 

colaboradores que não se intitulavam Infrarrealistas, mas frequentavam alguns encontros e 

festas promovidos pelo grupo. 

O Infrarrealismo, que figura em seu livro Los detectives salvajes com o 

codinome de Realismo Visceral, propunha uma escrita que se assemelhasse à vida, em que 

a “percepción se abre mediante una ética-estética llevada hasta lo último”115

                                                 
112 MADARIAGA CARO, 2010, p. 18. Tradução minha: “de alguma maneira foi entretecendo a poetas que 
tinham expressado em certo momento uma marginalidade crítica.” 

 . Publicaram o 

113 De acordo com Madariaga, Juan Esteban Harrigton se reconheceu em Los detectives salavajes como Juan 
Madero, mas não houve confirmação por Roberto Bolaño. In: MADARIAGA CARO, 2010, p. 51. 
114 MADARIAGA CARO, 2010, p. 51. 
115 Manifiesto “Déjenlo todo nuevamente: pimer manifiesto del movimiento Infrarrealista”, In: 
MADARIAGA CARO, 2010, p. 149. Tradução minha: “percepção se abre mediante uma ética-estética 
levada até o limite” 
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manifesto “Déjenlo todo nuevamente: primer manifiesto del movimiento Infrarrealista”, 

escrito por Roberto Bolaño, em 1977 em Correspondencia Infra, revista menstrual del 

movimiento infrarrealista (houve dois outros manifestos, escritos por Santiago e Anaya, 

mas que não chegaram a ser publicados). Nesse manifesto, o movimento se inscreve na 

tradição das vanguardas, critica a produção hegemônica, explicita as influências, elogia o 

cinético e anuncia o desejo de radicalização de todas essas características. Nas entrevistas 

realizadas por Madariaga Caro para o livro Bolaño infra, seus colegas de movimento o 

definiram como um escritor disciplinado, mas em alguns momentos bastante autoritário e 

como fundador do movimento, que declarou seu início, seu manifesto e depois o seu fim, 

quando ele e Mario Santiago deixaram o México. Roberto Bolaño, através do 

Infrarrealismo, havia feito sua tentativa última de se inscrever na linhagem dos 

movimentos vanguardistas. 

O movimento Infrarrealista contou com três publicações: Pájaros de calor, 

Seis jóvenes infrarrealistas mexicanos, da qual Bolaño foi excluído por ser chileno, e a 

revista que lançaram Correspondencia infra, revista menstrual del movimiento 

Infrarrealista, que teve um único número (outubro/novembro de 1977), e não apresentou 

continuidade devido a ter surgido no momento em que os “Infras” já tinham começado a 

deixar o México. Bolaño, Montané e Mario Santiago já não estavam mais residindo no país 

na ocasião do seu lançamento. Ademais, Roberto Bolaño assinou contratos, antes de deixar 

o México, para a publicação de Muchachos desnudos bajo el arco-íris de fuego, once 

jóvenes poetas latinoamericanos, que contou com sua organização, seleção e poemas 

próprios, além de poesias de Mario Santiago e Bruno Montané, entre outros. 

Nesse momento, Bolaño ainda se dedicava à poesia, sem muito sucesso 

editorial e afirma que, neste então, seus maiores questionamentos sobre seguir ou não a 

profissão de escritor se centravam nas questões econômicas. Desde a adolescência se 

declarava escritor – primeiramente se dedicando a peças teatrais e romances e após o 

encontro com poetas mexicanos, começou a se concentrar na produção poética – e decidiu 

abandonar a escola para se ocupar do fomento da escrita, através de leituras, passeios pela 

cidade e idas ao cinema – de fato, o autor nunca frequentou a universidade como aluno e 

não chegou a terminar o segundo grau. A marginalidade, em Bolaño, ultrapassa as questões 

editoriais e também se apresenta nas suas escolhas e acessos educacionais, laborais e 

sociais. A falta de estudos formais, a precariedade da maior parte de seus empregos após 
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deixar o México e o envolvimento com as drogas etc. são, também, fatores que o alijaram 

da aceitação social. No entanto, embora escrevesse, o que queria era “viver como poeta”. 

Importa ressaltar que vários são os personagens em sua obra que vivem como poetas 

embora não publiquem ou que escrevam com escassez e não se tenha acesso às suas 

produções literárias e que recebam a alcunha de “poeta” devido mais ao modo de vida que 

à obra em si. Assim o são Cesárea Tinajero, Arturo Belano, Ulises Lima, entre tantos 

outros. O autor afirma: “para mí, ser poeta era, al mismo tiempo, ser revolucionario y estar 

totalmente abierto a cualquier manifestación cultural, cualquier expresión sexual, en fin, 

abierto a todo, a cualquier experiencia con drogas, (…) era hermandad universal, algo 

totalmente utópico.”116

A literatura aparece na obra de Roberto Bolaño como um lugar de desejo, 

como exposto nas declarações acima, mas ao mesmo tempo como campo de disputas. O 

interesse de publicar e de se fazer lido se somava à crítica ao monopólio editorial praticado 

pelos escritores renomados ou pelo governo que se dizia democrático ou de esquerda, mas 

que mantinha uma conduta de somente publicar seus correlacionados. Ao referir-se ao 

campo literário, Roberto Bolaño geralmente utiliza um léxico próprio de um campo de 

batalhas. Palavras como coragem, guerra, luta e combatentes são frequentemente 

associadas ao ato de escrever e de publicar, indicando que a escrita passa pelo combate 

 

117: 

“la literatura se parece mucho a las peleas de los samuráis, pero un samurái no pelea contra 

otro samurái: pelea contra un monstruo”118. Associadas a estas palavras, geralmente vem 

também a consciência da perda e do fracasso: “[o escritor] generalmente sabe, además, que 

va a ser derrotado. Tener el valor, sabiendo previamente que vas a ser derrotado, y salir a 

pelear: eso es la literatura.”119

                                                 
116 BRAITHWAITE, 2013, p. 38. Tradução minha: “para mim, ser poeta era, ao mesmo tempo, ser 
revolucionário e estar totalmente aberto a qualquer manifestação cultural, qualquer expressão sexual, enfim, 
aberto a tudo, a qualquer experiência com drogas, (…) era irmandade universal, algo totalmente utópico.” 

 Em entrevista a Gabriel Agosin, Roberto Bolaño o confirma 

e afirma que a única experiência necessária para escrever é a do fenômeno estético e “un 

compromiso o, mejor dicho, a una apuesta, en donde el artista pone sobre la mesa su vida, 

117 Em entrevista a Mónica Maristain, afirma ainda sobre as críticas negativas recebidas: “Las malas críticas 
que ha recibido [Amberes] son mis medallas ganadas en el combate”. BRAITHWAITE, 2013, p. 78. 
Tradução minha: “As críticas negativas que recebi são minhas medalhas ganhas em combate.” 
118 BRAITHWAITE, 2013, p. 98. Tradução minha: “A literatura se parece muito às lutas dos samurais, mas 
um samurai não luta contra outro samurai: luta contra um monstro.” 
119 BRAITHWAITE, 2013, p. 98. Tradução minha: “[o escritor] geralmente sabe, ademais, que vai ser 
derrotado. Ter a coragem, sabendo previamente que vai ser derrotado, e sair para lutar: isso é a literatura.” 



69 
 

sabiendo de antemano, además, que va a salir derrotado.”120

Após deixar o México definitivamente e se mudar para a Europa, Bolaño 

participa de inúmeros concursos literários, inclusive usando uma estratégia ensinada pelo 

amigo e também escritor, Di Benedetto, (nesse momento exilado na Espanha e a quem 

dedica o conto “Sensini”, de Llamadas telefónicas e no qual explicita a referida tática), de 

apresentar o mesmo texto a vários concursos, mudando apenas o seu título. Feito realizado 

com o romance posteriormente publicado como Monsieur Pain em 1999, que antes recebia 

o nome de Senda de los elefantes, de 1984, e que foi apresentado a dois concursos 

diferentes na Espanha, resultando em dois prêmios distintos e pelo menos uma 

publicação

. A maior parte de seus 

personagens enfrenta justamente esta busca pela literatura, a vida de poeta e o fracasso da 

escrita. Até mesmo na sua enciclopédia do horror, La literatura nazi en América, seus 

personagens, em que pese toda abominação que podem praticar, sofrem por não conseguir 

um reconhecimento enquanto escritores, pela dificuldade de escrever e obter o respeito no 

campo literário. 

121. Bolaño também era um duro crítico de tais concursos, apontando 

favorecimentos ou mesmo a incompetência de um jurado, que em geral costumava repetir-

se em diferentes editais, mas que era incapaz de perceber a referida estratégia, chegando 

até mesmo a sugerir que o jurado não lesse todos os textos inscritos. Estes concursos 

ajudaram no sustento de Roberto Bolaño, mas ele não tinha alcançado ainda um êxito de 

crítica ou de público. O autor, não se sabe se a sério ou ironicamente, declarou que 

começou a se dedicar à narrativa por questões estratégicas de rentabilidade, pois, 

percebendo sua pouca aceitação na poesia, decide se ater à prosa como uma maneira de 

sustentar sua família, embora se possa notar nas suas poesias uma tendência à 

narratividade122

Apesar de somente ter conseguido atingir uma segurança financeira como 

escritor tardiamente, Bolaño dá mostras de que conhece os mecanismos da editoração e da 

crítica. Era conhecedor e crítico dos trâmites da “indústria” literária, das relações com 

 e tenha seguido publicando livros de poesia, ainda que sem o mesmo 

reconhecimento de crítica. 

                                                 
120 BRAITHWAITE, 2013, p. 25. Tradução minha: “um compromisso ou, melhor dito, a uma aposta, na qual 
o artista põe sobre a mesa sua vida, sabendo de antemão, ademais, que vai sair derrotado.” 
121 No prólogo de Monsieur Pain, Bolaño explica o ocorrido e afirma não saber se o romance foi publicado 
nos dois concursos ou se somente no segundo. 
122 PROMIS. In: ESPINOSA, 2003, p. 53. 
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editoras e dos mecanismos que fazem com que um escritor ou uma obra ganhem 

notoriedade. Este é um tema recorrente nos seus textos ficcionais e poéticos, que fazem 

menções à dificuldade de publicar ou aos necessários conchavos e contatos para 

publicação. No poema “Mi carrerra literaria", de La universidad desconocida, expõe a 

questão e enfatiza as dificuldades de aceitação de sua poesia no mercado editorial:  

Rechazos de Anagrama, Grijalbo, Planeta, con toda seguridad/ también de 
Alfaguara, Mondadori. Un no de Muchnik,/Seix Barral, Destino… Todas las 
editoriales… todos los lectores…/ Todos los gerentes de ventas…/ Bajo el 
puente, mientras llueve, una oportunidad de oro para verme a mí mismo:/ como 
una culebra en el Polo Norte, pero escribiendo./ Escribiendo poesía en el país de 
los imbéciles./ Escribiendo con mi hijo en las rodillas./ Escribiendo hasta que cae 
la noche/ con un estruendo de los mil demonios./ Los demonios que han de 
llevarme al infierno,/ pero escribiendo. 123

 

 

É um autor conhecido por criticar o meio editorial nas suas entrevistas, 

atacando os privilégios da publicação comercial, das relações entre a política e a 

publicação literária – por exemplo, no início dos anos 1970 no México – e dos canônicos e 

detentores de revistas, como Octavio Paz e Neruda. Isto, a meu ver, motiva o autor a 

ovacionar na sua obra crítica e ficcional a poetas que nunca ou raramente conseguiram 

reconhecimento editorial, inclusive alçando alguns que nunca conseguiram publicar como 

“os melhores poetas” de sua geração. Essa alcunha é dedicada, por exemplo, aos escritores 

reais Mario Santiago – que em vida publicou somente em edições independentes, custeadas 

pela própria família – e no enaltecimento de Pezoa Véliz, além dos ficcionais Arturo 

Belano (o personagem de clara afinidade com a biografia do autor) e Cesárea Tinajero, dos 

quais somente são reveladas mostras incipientes de produção poética. Tal feito desloca a 

pretensa incompetência e o fracasso para os editores e o mercado, incapazes de reconhecer 

a verdadeira qualidade literária, o que isenta o poeta dessa derrota editorial. Isto serve, 

claro, para atenuar ou desmerecer os rechaços que o próprio Bolaño sofrera e que tiveram 

                                                 
123 Bolaño, La universidad desconocida, p. 7-8, “Mi carrera literaria”, de 1990. Tradução minha: “Rejeições 
de Anagrama, Grijalbo, Planeta, com toda segurança/ também de Alfaguara, Mondadori. Um não de 
Muchnik,/ Seix Barral, Destino… Todas as editoras… todos os leitores…/ Todos os gerentes de vendas…/ 
Sob a ponte, enquanto chove, uma oportunidade de ouro para me ver a mim mesmo:/ como uma cobra no 
Polo Norte, mas escrevendo./ Escrevendo poesia no país dos imbecis./ Escrevendo com meu filho sobre os 
joelhos./ Escrevendo até o cair da noite/ com um estrondo dos mil demônios./ Os demônios que hão de levar-
me ao inferno,/ mas escrevendo.” 
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que ser revistos devido ao seu posterior êxito124, além de questionar as motivações 

estritamente mercantis de escolha dos autores a serem publicados pelas editoras. 

Justamente por este conhecimento da máquina editorial e por seu caráter crítico, Bolaño 

fez-se notável no meio literário pelos duros ataques públicos a vários escritores que haviam 

conseguido grande reconhecimento no âmbito comercial, sendo especialmente mais 

questionador com os autores chilenos. Essa prática já se manifestava desde a juventude 

junto aos outros infrarrealistas – que chegavam a invadir e interromper leituras e 

lançamentos de livros – e que lhe rendeu várias inimizades, como também uma grande 

quantidade de admiradores. É conhecida a sua discussão com sua conterrânea e autora de 

bestsellers Isabel Allende, ao criticar a qualidade literária de suas obras, afirmando que, 

além de conter imitações de García Márquez, é ruim, anêmica, perene e que seu exercício 

de literatura vai do kitsch ao patético125. Em resposta, Allende chama-o de desagradável126

O autor era ferrenho crítico do campo literário mercadológico repleto de 

repetição de formas, mais pautado na capacidade de venda de uma obra do que em suas 

questões estéticas. Sem muitas cerimônias, questionava os autores que faziam concessões 

ao mercado e que, em suas palavras, se portavam como “bons funcionários” da indústria 

editorial. Ao criar inimigos, se posicionar e atacar outros escritores, Bolaño, estava 

também questionando o lugar cômodo e acomodado que grande parte dos autores assumiu 

a partir dos anos 1990, de conformação com a indústria literária. As práticas poéticas 

foram cooptadas por um mercado e a indústria editorial tentou silenciar qualquer caráter 

contestador ou subversivo dos seus escritores. A literatura e os autores, em sua maioria, 

longe de questionar o sistema, acabam por corroborá-lo e reafirmá-lo em suas práticas de 

empresariado da editoração. Bolaño, com sua postura contestadora, por vezes até mesmo 

agressiva, adquire inimigos, mas também se coloca como uma voz dissonante desse 

mecanismo editorial, angariando simpatia entre os escritores e leitores não acomodados a 

ele. Não obstante, em um processo recorrente de fagia, o mercado por fim também 

. 

Diante do grande êxito editorial da autora, e consequente rejeição de outros, não seria de se 

estranhar que tantos aplaudissem a atitude de Bolaño.  

                                                 
124 No texto “Herralde” (BOLAÑO, Entre parêntesis, p. 190), dedicado a seu editor e ao mercado editorial, 
ele chega até mesmo a mencionar o editor que recusou primeiramente a publicação do notório romance Cien 
años de soledad.  
125 BOLAÑO, Entre paréntesis, p. 102. 
126 HERRALDE, 2005, p. 21. Herralde comenta ainda que, diante de uma crítica literária de Roberto Bolaño, 
Isabel Allende respondeu com uma crítica de cunho pessoal. 
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conseguiu se apropriar da própria marginalidade de Bolaño para capitalizá-la e vendê-la. 

Sua inconformidade e marginalidade, por fim, serviram a essa mesma indústria editorial 

para ajudar a motivar a venda de seus livros e dos produtos relacionados à sua obra. 

A relação crítico/arte é muito cara para Bolaño. A figura do crítico aparece em 

sua literatura e nas entrevistas concedidas como elemento essencial para o autor e a 

literatura, tanto pelo lado comercial e de legitimação, mas também para criar o lugar do 

autor dentro de um campo e estabelecer as relações de sua obra com as demais. Em 

entrevista afirma que “para mí, la crítica literaria es una disciplina más de la literatura. La 

literatura es la prosa (novela, cuento), la dramaturgia, la poesía, y el ensayo literario y la 

crítica literaria”127

                                                 
127 BRAITHWAITE, 2013, p. 43. Tradução minha: “para mim, a crítica literária é uma disciplina a mais da 
literatura. A literatura é a prosa (romance, conto), a dramaturgia, a poesia, e o ensaio literário e a crítica 
literária.” 

. Roberto Bolaño considerava a crítica como uma importante disciplina 

para a construção da obra literária. Conhecedor dos processos que formam um autor na 

atualidade, além de ter sido ele mesmo um crítico literário, valoriza essa construção 

conjunta à literatura para a elaboração da imagem de uma obra e de garantia do espaço e 

constituição do autor no campo. Concedeu inúmeras entrevistas, onde fomentava ainda 

mais sua imagem e sua proximidade entre a vida e a obra e alimentava discussões com 

outros escritores. E, como narrador metaliterário, também usou referencialidades a autores 

reais, para criticá-los ou enaltecê-los.  Esses posicionamentos quanto às obras dos outros 

autores deixam entrever, claro, os posicionamentos do próprio Roberto Bolaño enquanto 

autor nos caminhos escolhidos para sua produção literária. Bolaño se insere, 

propositalmente, neste campo de batalha e luta com e contra as heranças recebidas pela 

historiografia literária latino-americana. Tanto na narrativa quanto em textos que escreveu 

para jornais, o autor está constantemente pensando sobre a literatura e expondo-se neste 

campo de quase guerra. Está discutindo o ofício do escritor em paralelo ao labor do crítico, 

ambos, inclusive, ocupando muitas vezes o mesmo personagem. E nestes momentos de 

questionamento e exposição destas figuras, seu foco está em lidar com a tradição e a 

ruptura e demonstra preocupação em definir e descobrir em que medida ele mesmo pode 

gerar uma escrita que seja diferente da tradicional, do campo de infertilidade estética que 

ele mesmo denunciava. Bolaño joga, por tanto, em um lugar explicitamente duplo, de 

crítico e de romancista em cada texto literário que escreve. Vejo o espaço da literatura 

deste autor como um projeto contínuo entre crítica e ficção, entremescladas e de intensa 
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porosidade entre os dois registros. A insistência de personagens poetas e críticos permite 

que Bolaño também faça uma revisão da história da literatura e que o narrador ou 

personagem descreva como se insere nela, seja pela margem ou pelo centro, se no lugar de 

prestígio ou de maldito. Ao usar personagens críticos e autores. Sua escrita traz, dessa 

forma, o autor e a literatura como sujeitos e objetos principais das suas narrativas. A crítica 

está presente nos textos ficcionais de Roberto Bolaño assim como a presença de relatos é 

insistente em seus textos críticos, o que muitas vezes torna difícil diferenciar um gênero do 

outro. Alguns textos passeiam propositalmente entre os dois universos siameses – crítica e 

ficção128

 O próprio Roberto Bolaño atuou como crítico de jornal e ocupa, em seus 

escritos, este lugar duplo. Este feito desenha o seu campo literário, exibindo dentro de sua 

própria narrativa o jogo duplo entre escritor e crítico, delineando quais seriam seus aliados 

e quais os que deviam ser combatidos, o que, portanto, lhe confere uma repercussão destes 

conflitos, carreando-lhe simpatias ou aversões de seus leitores, como exposto acima.  

.  

Para além dos narradores que citam outros escritores, a presença da crítica e do 

meio editorial se faz presente de diversas maneiras em suas novelas e contos. Um exemplo 

são os notórios críticos Norton, Morini, Espinoza e Pelletier, personagens de 2666, que 

buscam o escritor estudado Archimboldi. Outros exemplos, ainda, são Sebastián Urrutia 

Lacroix e Farewell, em Nocturno de Chile, que ocupam lugares de destaque social e 

literário. O quarteto de 2666 parte, literalmente, em busca de um autor para os textos 

estudados. Esse autor que carece de um corpo, sem sujeito (re)conhecido, serve de motivo 

de deslocamento para nossos críticos, que tentam, em vão, encontrar as pistas do sujeito-

escritor por trás dos textos. Se em Los detectives salvajes os escritores são colocados 

diante de um espelho, ao se deparar com o jovem grupo de poetas iniciantes – 

principalmente Ulises Lima, Arturo Belano e García Madero –, em 2666 nós, críticos 

literários, temos que confrontar nosso espelhamento nos temas e questões de críticos e 

                                                 
128 Assim como “Carnet de baile”, anteriormente mencionado, aborda a influência de Neruda para a formação 
literária dos chilenos e a necessidade de matar essa referência totalizadora para que novos poetas possam 
encontrar sua autonomia na orfandade necessária, o texto ‘Playa’, publicada no jornal El Mundo, de Madri 
em 2000, e recolhido em Entre Paréntesis, versa sobre seus períodos perto do mar enquanto se tratava com 
metadona para o vício em heroína e poderia facilmente ser encontrado em um livro de contos. Estes dois 
textos, o primeiro compilado em um livro de caráter explicitamente ficcional e o segundo em uma coletânea 
de textos críticos, deixam clara essa dissolução de fronteiras entre suas produções críticas e ficcionais e 
alguns temas e estratégias narrativas se encontram nos seus mais diversos textos, independente do gênero. 
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acadêmicos: congressos, buscas infindas por um autor, discussões entre pesquisadores de 

um mesmo objeto e trocas de textos inundam as páginas da “Parte de los críticos” e nos 

fazem ver a construção de um autor na perspectiva de Moretti, Norton, Pelletier e 

Espinoza. Somos nós, críticos, que nesse relato, devemos nos confrontar com nossa própria 

imagem refletida nas suas angústias, buscas frustradas, descobertas e escolhas pessoais e 

acadêmicas dos personagens. 

Esses dois tipos de detetives, autor e crítico, são paralelamente colocados em 

destaque na obra de Roberto Bolaño e expõem, literariamente, como a recepção dos 

especialistas é importante na construção de um autor. Outro exemplo deste feito é a 

enciclopédia dos escritores americanos que assumiram ou flertaram com o nazismo neste 

continente (La literatura nazi em América). Nela, o narrador se faz de crítico literário e 

constrói uma antologia que traz à tona um rol de autores talvez esquecidos, na busca de 

Carlos Ramirez Hoffman. Sua investigação resulta assim em um bestiário que os reúne e 

relembra. Esse poeta-crítico cria toda uma antologia das nefastas relações entre a poesia e 

o horror, estabelecendo as biobibliografias dos variados autores de que trata e instituindo, a 

partir dessa enciclopédia, aos moldes de História universal de la infamia, de Borges, uma 

unidade literária. Também na recompilação posterior da obra de Wieder, personagem 

continuação do primeiro, que se dá em Estrella distante, reunindo suas diferentes 

produções de fotografias, filmes pornográficos, torturas e poesias aéreas de fumaça, o 

narrador apresenta a seus interlocutores esse autor com uma obra de múltiplas linguagens. 

Ainda que Wieder já tivesse caído no esquecimento, o detetive-crítico reúne suas 

produções de modo a fazer com que elas constituam uma obra, costurando-as até obter 

uma coerência e um estilo próprios e reconhecíveis nos seus trabalhos “artísticos”. Ao 

mesmo tempo em que revela o horror de Wieder, também o alça à categoria de autor de 

uma obra complexa. O narrador de Estrella distante é, ao mesmo tempo, responsável pela 

apreensão e pela compreensão do poeta-monstro. Captura-o para uma provável morte de 

vingança, mas também o lança à imortalidade como autor de uma obra. Outro personagem 

crítico que ajuda Wieder é o narrador de Nocturno de Chile, que, enquanto crítico 

reconhecido, lhe atesta legitimidade em seus tempos de poeta aéreo. Ambos garantem a 

Wieder um lugar na literatura, ainda que este seja o da literatura sem ética. 

O mesmo é feito com Cesárea Tinajero, da qual só há uma mostra incipiente e 

já esquecida de sua poesia, mas que nas mãos de Ulises e Arturo, que jogam no lugar duplo 
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de autor e crítico, tem a possibilidade de ver sua importância recuperada para o movimento 

vanguardista atual da trama e é alçada ao lugar de melhor poetisa do México. Esse trabalho 

detetivesco de Los detectives salvajes, que se repete em 2666, de busca física do sujeito-

autor, levará ambos os grupos – real-visceralistas e críticos – ao desértico norte do México.  

Mas, a meu ver, uma das maiores obras críticas dentro da literatura de Roberto 

Bolaño é o lugar alcançado pelo Infrarrealismo na historiografia das vanguardas 

mexicanas. O movimento do qual o autor participou enquanto jovem veio a ser conhecido 

mundialmente a partir da sua alegoria em Los detectives salvajes. A partir do romance, 

seus leitores tiveram acesso aos preceitos do movimento e a alguns trechos do manifesto 

citados nas falas de seus personagens, que também foram alegorizados a partir dos 

participantes do grupo original. O romance, através da ficção, interfere na crítica do mundo 

extraficcional e garante um espaço para o incipiente movimento já olvidado na 

historiografia dos movimentos literários latino-americanos. Esse feito de recuperação do 

Infrarrealismo foi antecipado pelo romance, ironicamente, na entrevista de Ernesto García 

Grajales, professor da Universidad de Pachuca, o único estudioso do movimento e que, em 

meio a algumas informações perdidas e outras recuperadas, pensa em publicar um livro 

sobre o grupo, ainda que quase ninguém o recorde. Se consegue a publicação, tem a 

convicção de que “en el peor de los casos voy a traer la modernidad a Pachuca”129. Juan 

Villoro, testemunha de algumas intervenções dos infrarrealistas e contemporâneo do 

movimento, afirma que “si no fuera por Los detectives salvajes no se sabría absolutamente 

nada [sobre el Infrarrealismo] y muchos los recordarían como un episodio folklórico donde 

unos locos lanzaban petardos en mitad de la fiesta nacional.”130

                                                 
129 É interessante notar que, novamente, a modernidade vem associada ao movimento de vanguarda, aqui 
representado pelo Real Visceralismo. BOLAÑO, Los detectives salvajes¸ p. 550. Tradução minha: “no pior 
dos casos vou trazer a modernidade a Pachuca.” 

 A obra de Roberto Bolaño 

e seu reconhecimento foram diretamente responsáveis pela valorização também do 

movimento de vanguarda do qual participou, alimentado pela estreita e porosa relação que 

o autor estabelece entre vida e obra. Hoje, o Infrarrealismo está sendo pesquisado 

academicamente e já se conta com significativa bibliografia sobre o movimento. Ademais, 

alguns membros do grupo voltaram a cobrar importância literária, como Mario Santiago, 

130Villoro apud: MADARIAGA CARO, 2010, p. 99. Tradução minha: “Se não fosse por Los detectives 
salvajes não se saberia absolutamente nada e muitos os recordariam como um episódio folclórico em que uns 
loucos lançavam bombas em meio à festa nacional.” 
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cuja obra, mesmo após sua morte, se tornou de interesse de editoras e críticos131

Na obra ficcional de Roberto Bolaño, também são comuns as apresentações 

dos “bastidores” da produção literária, como oficinas de escrita, organização de antologias 

e disputas por publicações, amizades entre escritores, críticas a outros autores, relação 

política de alguns escritores participantes da hegemonia, como pode ser obervado 

principalmente em Amuleto, Los detectives Salvajes e Nocturno de Chile. Este último, 

especialmente, traz de maneira ficcionalizada, personagens que, durante a ditadura 

pinochetista, atuavam no cenário literário apoiando o regime totalitário. São personagens 

como Urrutia Lacroix, referente a José Miguel Ibánez Laglois – que monopolizou a crítica 

literária no Chile nesse momento, publicando no jornal direitista El Mercurio – ou María 

Canales (Mariana Callejas), ambos preferindo se isentar do horror. Também figuram em 

sua obra os concursos literários, que ao mesmo tempo em que são procurados e almejados, 

são questionados na sua seriedade, como no conto “Sensini”, referido anteriormente. 

. Nesse 

evento, a literatura demonstra sua potência para alterar a crítica e modificar o mundo 

extraliterário, exibindo-se, dessa forma, a permeabilidade da relação entre literatura e 

crítica. 

Todos esses exemplos ajudam a configurar o caráter metaliterário de sua 

literatura, que além das citações diretas a outras obras ou autores, configura também um 

campo literário de disputas, esforços e alianças, revelando por detrás da narrativa ficcional 

os mecanismos mercadológicos ou políticos que fazem com que um escritor seja lido ou 

não atualmente. Como nos afirma Grinor Rojo,  

En el caso de Bolaño eso [o desejo de não repetir seus antecessores literários] es 
típico, porque además de ser un gran narrador era un crítico. En la misma 
narrativa de Bolaño o en artículos que escribió para periódicos, está 
constantemente pensando en la literatura. Está pensando sobre el oficio, y 
cuando lo hace, lo que le importa sobre todas las cosas es esta relación de 
tradición y ruptura, y en qué medida él puede generar un tipo de escritura que es 
diferente a la tradicional. Para Bolaño, en definitiva, matar a los padres es una 
necesidad.132

                                                 
131 Em 2008 foi lançado Jeta de santo: Antologia poética, 1974-1977, editado pelo Fondo de Cultura 
Económico. No ano seguinte, Beso eterno foi reeditado pelo selo independente Lanzallamas. 

 

132 ROJO, 2009. Tradução minha: “No caso de Bolaño isso [o desejo de não repetir seus antecessores 
literários] é típico, porque além de ser um grande narrador era um crítico. Na mesma narrativa de Bolaño ou 
em artigos que escreveu para jornais, está constantemente pensando na literatura. Está pensando sobre o 
ofício, e quando o faz, o que lhe importa é, sobretudo, esta relação de tradição e ruptura, e em que medida ele 
pode gerar um tipo de escrita que é diferente da tradicional. Para Bolaño, definitivamente, matar os pais é 
uma necessidade.” 
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Como centro dessa metaliteratura, se encontram as vanguardas, tema recorrente 

em sua obra, ora celebrada, ora problematizada. Assumidas pelo próprio autor em sua 

juventude, ao criar um movimento vanguardista, constarão em muitas das suas obras, 

alegorizadas, encenadas e questionadas. Seus personagens, e sua escrita, se relacionam 

explicitamente com elas, produzindo-se uma obra metaliterária e localizando-se dentro de 

uma tradição latino-americana. Parece-me importante, portanto, historicizar e analisar 

algumas questões próprias desses movimentos na obra de Roberto Bolaño.  

 

2.1 As vanguardas latino-americanas 

 

Nas primeiras décadas do século XX, a literatura latino-americana contou com 

abundantes movimentos literários e com tendências de ruptura e de proposição de uma 

nova poesia. Nesse campo marcado pela pluralidade, as vanguardas lançaram seus 

movimentos, manifestos, revistas, antologias e pautaram uma produção literária que 

resultou em várias “escolas” com características próprias. Embora com franca influência 

dos movimentos europeus, em especial o surrealismo, o futurismo e o ultraísmo, os poetas 

latino-americanos advogavam por uma escrita própria, com propostas estéticas e temáticas 

que fossem condizentes com suas respectivas questões contextuais e filosóficas, com 

apostas de renovações radicais e rupturas com o cânone anteriormente estabelecido na 

região. Com forte apego ao “novo”, as vanguardas, em geral, se propunham utópicas nos 

caminhos filosóficos e estéticos, mas também, em alguns casos, políticos. Surgem em um 

contexto de inovações tecnológicas e de modos de produção (proeminência das máquinas 

na arte, como o cinema e a fotografia; nos meios de transporte, como trens e aviões; e no 

trabalho, a partir da automação de alguns processos nas fábricas), da maior concentração 

populacional nas áreas urbanas, da remodelação de algumas cidades, como Buenos Aires e 

Santiago, e das várias perspectivas ideológicas em disputa (socialismo, comunismo, 

anarquismo e fascismo). Esse cenário que está fortemente estabelecido na Europa, também 

se percebe em diferentes graus na América Latina, e é respondido com a procura da 

liberdade estética e a busca de características próprias locais, revolucionando a forma 

poética e propondo novos olhares para o mundo. Foram expoentes escritores hispano-
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americanos vanguardistas Jorge Luis Borges (Criollismo), Vicente Huidobro 

(Creacionismo), César Vallejo, Octavio Paz, Pablo Neruda, Manuel Maples Arce 

(Estridentismo), além dos brasileiros Mário de Andrade e Oswald de Andrade 

(Antropofagia). Destes, vários são os escritores e movimentos vanguardistas que aparecem 

na obra de Roberto Bolaño, dos quais destaco Manuel Maples Arce e outros membros do 

Estridentismo, mencionados por Belano e Ulises Lima nas suas buscas por Cesárea 

Tinajero, e Octavio Paz, que também figura na mesma novela, como será mencionado mais 

à frente.  

Há uma grande heterogeneidade das vanguardas latino-americanas, a depender 

de cada movimento, cada país e momento em que ocorrem, se manifestando de maneiras 

distintas. Essas diferenças estão, em muito, relacionadas com as conjunturas sociais e 

políticas em que estão inseridas, principalmente na sua relação com a questão colonial, 

onde convivem o prestígio dos modelos metropolitanos e a busca de uma identidade 

“original” e “originária”. O Criollismo, criado em uma argentina pós-Sarmiento, na sua 

relação com as culturas dos povos autóctones em muito se dista do Amautismo133

                                                 
133 Amauta era o nome da revista dirigida por José Carlos Mariátegui, que deu nome ao amautismo. Seu 
fundador também era conhecido pelo mesmo nome que, em quéchua, significa “professor”, denotando desde 
o título do movimento a relação direta com os povos originários. 

 peruano, 

país que tinha uma população rural e indígena consideravelmente maior que a população 

urbana, e ambas são muito diferentes ainda da abordagem do brasileiro Mario de Andrade 

para o mesmo tema, por exemplo. As vanguardas tensionam as perspectivas de 

modernidade central e periférica, configurando-se como uma proposta de escrever e 

inscrever a experiência da modernidade desde a periferia. A partir de uma busca de 

influências externas e cosmopolitas na Europa e/ou das influências dos povos originários 

que haviam sido silenciadas pelas forças oligárquicas, provocam a leitura do próprio 

contexto, a partir de uma perspectiva mais identitária. Os vanguardistas, em consonância 

com a modernidade defendida, confrontam o velho e o novo, o alheio e o próprio. 

Observam a modernidade central e europeia, mas se expressam desde e sobre sua própria 

experiência de modernidade marginal (seja esta real ou projetada). E nessa busca pelo novo 

mundo e por uma identidade própria, assumiram a liberdade como princípio. Como afirma 

Alfredo Bosi, “nosotros no inventamos la teoría de la autonomía delante, es verdad, pero 

pudimos trabajar su presupuesto general más fecundo: el principio de la libertad, tanto en 
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la dimensión constructiva cuanto en la expresiva (…) la libertad estética constituye el a 

priori de todas las vanguardias literarias.”134

As vanguardas artísticas e políticas deram o tom das discussões literárias na 

América Latina durante o século XX. Lançaram um novo paradigma para as artes, seja 

assumindo alguma de suas diferentes vertentes ou em sua negação, e os autores se 

inscreviam sob suas demandas. Parece-me interessante, portanto, traçar alguns momentos 

desses movimentos, para discutir o lugar ocupado por Roberto Bolaño e sua literatura na 

sua relação com as vanguardas, tema tão recorrente em seus textos. 

 

As primeiras menções às vanguardas na América Latina se deram poucos 

meses após a divulgação do manifesto futurista de Marinetti, em 1909, ganhando uma 

rápida repercussão no continente. Rubén Darío divulgou uma tradução ao espanhol e uma 

resenha na Argentina e Almacchio Diniz publica um artigo sobre o manifesto em Salvador, 

Brasil. Mas a primeira manifestação vanguardista propriamente da América Latina foi feita 

por Vicente Huidobro, no Chile em 1914135, com a leitura do manifesto “Non Serviam”. 

Jorge Schwartz aponta que “los presupuestos estéticos de este texto, base teórica del 

creacionismo, aliados a la táctica de la lectura pública del manifiesto, hacen de él un 

ejemplo primero de lo que, convencionalmente, se llamaría vanguardia en América 

Latina.”136

                                                 
134 Alfredo Bosi in: SCHWARTZ, 1991, p. 18. Tradução minha: “nós não inventamos a teoria da autonomia, 
é verdade, mas pudemos trabalhar seu pressuposto geral mais fecundo: o princípio da libertade, tanto na 
dimensão construtiva quanto na expressiva (…) a liberdade estética constitui o a priori de todas as 
vanguardas literárias.” 

 O autor também considera o ano de 1922 como o annus mirabilis (expressão de 

Hugo Verani), para indicar um marco de predominância dos poetas vanguardistas no 

cenário literário, um fenômeno internacional e com diversos marcos importantes 

(publicação de Trilce, de César Vallejo, Semana de Arte Moderna, no Brasil, início da 

revista Proa em Buenos Aires e do Estridentismo no México). 

135 Ainda que haja consideráveis discordâncias da data do início das vanguardas na América Latina, com 
datações de 1916 a 1939 (Federico Schopf); 1919 a 1929 (Nelson Osorio) ou ainda com marcas de início em 
1905 (Miklos Szabolscsi). Schwartz considera o ano de 1914, devido ao manifesto de Huidobro, com o qual 
concordo neste estudo. 
136 SCHWARTZ, 1991, p. 28. Tradução minha: “os pressupostos estéticos deste texto, base teórica do 
creacionismo, aliados à tática da leitura pública do manifesto, fazem dele um exemplo primeiro do que, 
convencionalmente, se chamaria vanguarda na América Latina.”. 
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Há, de acordo com Schwartz, um primeiro momento das vanguardas, a “etapa 

heróica”137

 

 marcada por uma grande efervescência de movimentos e propostas de 

liberdade, principalmente estéticas. Essa primeira etapa, que começa em 1914 e termina no 

final dos anos 1920, está marcada pelo já mencionado Creacionismo, no Chile, cujo maior 

expoente foi Vicente Huidobro. Na Argentina, Jorge Luis Borges propõe em um primeiro 

momento o Ultraísmo trazido da Espanha. No México, em 1922, tem início o 

Estridentismo, Los contemporâneos, grupo reunido na revista de mesmo nome, além do 

Muralismo no campo das artes plásticas, representado por Diego Rivera. No Peru, o 

Amautismo, lançado e representado pela revista Amauta, de Mariátegui, além do 

lançamento de Trilce, de Vallejo, que neste momento ainda defendia os movimentos 

estéticos vanguardistas (César Vallejo figura na novela Monsieur Pain, como será 

abordado mais adiante). No Brasil, normalmente se demarca o início do Modernismo com 

a semana de 1922 e o Manifesto da poesia Pau Brasil, de 1924, e o Manifesto Antropófago, 

de 1928. Schwartz considera ainda que a partir do fim dos anos 1920 começaria o ocaso 

das vanguardas no continente, sendo o Movimiento de Vanguardia de Nicaragua, de 1931, 

a última proposta consistente de corrente rupturista. Marcando este ocaso, está a morte de 

Mariátegui em 1930 e a consequente finalização da revista Amauta. Também nesse 

momento, são fechadas outras revistas, como o Boletín Titikaka, na região rural de Puno, 

no Peru, e a Revista Avance, em Cuba. Nesse mesmo período, há uma importante guinada 

em direção às questões políticas e sociais, esmaecendo-se as experimentações estéticas. 

Oswald de Andrade, por exemplo, um dos grandes representantes do modernismo 

brasileiro, a partir dos anos 1930 declara a importância de estar atento aos movimentos 

sociais e dirige sua escrita para temáticas mais declaradamente políticas.  

2.1.1 Os dois lados do oceano 

 

É inegável a influência dos movimentos vanguardistas europeus nas 

vanguardas latino-americanas. Os movimentos de ruptura que tomaram toda a Europa, em 

suas diferentes vertentes, chegam à América pelos manifestos e, principalmente, pelos 
                                                 
137 Termo também defendido por Bernardo Subercaseaux, para designar o enfrentamento de Vicente 
Huidobro com a produção da sua época, que primava por uma escrita nacionalista e esteticamente 
conservadora. Vide “Vanguardia Heroica y trama nacionalista”, de Bernardo Subercaseaux In: LIZAMA & 
ZALDIVAR, 2009. 
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intelectuais que cruzam o oceano, especialmente em direção a Paris. A partir de 

contribuições do Futurismo italiano de Marinetti, do Cubismo, do Dadaísmo de Tristan 

Tzara, na Suíça, do Surrealismo de Bretón e Dalí138

No começo do século XX, vale salientar, a América Latina também se torna 

propositiva para as construções literárias em ambos os continentes. Huidobro atuou nessas 

inter-relações com o creacionismo no Chile e na Espanha e as diversas colaborações em 

revistas europeias; assim como Borges com o Ultraísmo na Argentina e na Espanha. Por 

outro lado, García Lorca também manteve estreitas relações com Cuba, Espanha, 

Argentina e Uruguai. Um ponto a se considerar é a vivência de artistas e intelectuais latino-

americanos no velho continente: a título de exemplo, Mariategui na Itália; Borges, com sua 

infância na Suíça; além de Carpentier, Huidobro, Oswald de Andrade e Vallejo, que 

tiveram estadias na França. E o contrário também se deu. García Lorca em Nova Iorque, 

além de vários surrealistas, entre eles Bretón no México. Os surrealistas, em especial, 

exerceram grande influência na América Latina, principalmente nos países por onde seus 

representantes passaram ou viveram. Robert Desnos, em Havana (1928), Henri Michaux, 

no Equador e Benjamin Péret, no Brasil. O México, especialmente, teve um aporte 

surrealista maior, sendo considerado por Bretón como “o lugar surrealista por 

excelência”

, são formadas as bases dos 

movimentos latino-americanos, em suas apropriações e rechaços. Através de viagens e 

correspondências intercontinentais, vanguardistas de ambos os lados do oceano 

contribuíram na construção dos movimentos de ruptura nos espaços europeus e 

americanos.  

139

                                                 
138 É importante ressaltar que o Expressionismo teve pouco impacto na América Latina, provavelmente 
porque nossos contatos com as vanguardas europeias em muito eram intermediadas principalmente pela 
França, local de destino da maior parte dos intelectuais latino-americanos que embarcavam rumo à Europa. 
Exceção: Anita Malfatti. 

. Estiveram no país Artaud, D.H. Laurence, Aldous Huxley, Alejo 

Carpentier, Miguel Angel Asturias (estes últimos buscavam, principalmente, um encontro 

e (re)conhecimento das culturas pré-colombianas), além, é claro, de Bretón, que esteve no 

país para se encontrar com Trotsky. Bretón, Diego Rivera e Trotsky redataram, no México, 

em 1938, o Manifiesto por un arte revolucionário independiente. Em 1942, Benjamin 

Péret também vai ao México e em 1945, Paul Eluard se encontra no país para participar do 

Congreso de Intelectuales. Buñuel permanece em terras mexicanas entre 1946 e 1969. 

139 SCHWARTZ, 1991, p. 415. 
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Um exemplo dessas trocas e influências intercontinentais está no grande 

número de surrealistas que estiveram no México durante a primeira metade do século XX. 

A expressão que mais fortemente estabeleceu relações com a presença dos surrealistas 

neste momento foi a pintura e, a partir de 1950, a poesia surrealista volta a cobrar força no 

México, com Octavio Paz. Na Argentina, também são encontradas recorrências de 

influência surrealista, que se manifestam principalmente em Aldo Pellegrini, Olga Orozco 

e Enrique Molina. Em Cuba, Alejo Carpentier também faz elogios ao movimento. E, no 

Chile, chegou a existir um surrealismo próprio, sob nome de Mandrágora, que manteve 

uma revista homônima entre 1938 e 1943.140

Mais uma vez, é importante ressaltar que, embora em constante diálogo com as 

vanguardas históricas, os movimentos latino-americanos primaram pela proposição de 

questões próprias e contribuíram ativamente para a ruptura estética que marcou o início do 

século, além de posicionar-se criticamente frente às influências dos movimentos europeus. 

Para tal, a busca por expressões próprias na estética era intensa e os discursos por uma 

literatura condizente a esse projeto eram explícitos. Mariátegui foi um dos mais fervorosos 

defensores de criação de expressões próprias, afirmando o caráter revolucionário de 

descobrimento de uma arte nacional: “Lo más nacional de una literatura es siempre lo más 

hondamente revolucionario”

 Esse deslocamento e as numerosas viagens 

foram fundamentais para o tensionamento entre velho e novo mundo, entre o alheio e o 

próprio. Para os poetas e vanguardistas de ambos os lados foi possível, portanto, observar a 

modernidade central, mas se expressar desde e sobre uma modernidade da margem.  

141

Lo que más nos atrae, lo que más nos emociona tal vez en el poeta César Vallejo 
es la trama indígena  el fondo autóctono de su arte. Vallejo es muy nuestro, es 
muy indio. El hecho de que lo estimemos y lo comprendamos no es un producto 
del azar. No es tampoco una consecuencia exclusiva de su genio. Es más bien 

. Para tal, celebrará Vallejo em seu início vanguardista e, 

principalmente, o olhar deste para os povos originários: 

                                                 
140 Este último marcou explicitamente suas discordâncias com Neruda, por considerá-lo pouco rupturista. 
Enrique Gómez Correa, um de seus fundadores afirmou: “[Neruda] y su coro de aduladores fueron nuestro 
mayores adversarios. Le atacamos duramente (...) para nosotros, y concretamente para mí, su poesía era fácil, 
comercial, oportunista, superficial, interesada, incondicional hasta el servilismo (no por sus ideas políticas, 
sino por su incondicionalidad calculadora), carente de toda videncia y, él personalmente, un jettatore. 
(SCHWARTZ, 1991, p. 418.). Tradução minha: “[Neruda] e seu coro de aduladores foram nossos maiores 
adversários. Nós os atacamos (...). Para nós, e concretamente para mim, sua poesia era fácil, comercial, 
oportunista, superficial, interessada, incondicional até o nível do servilismo (não pelas suas ideias polícias, 
mas por sua incondicionalidade calculista), carente de toda vidência e, ele pessoalmente, um jettatore.”  
141 Mariategui in SCHWARTZ, 1991, p. 504. Tradução minha: “O mais nacional de uma literatura é sempre 
o mais profundamente revolucionário.” 
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una prueba de que, por estos caminos cosmopolitas y ecuménicos, que tanto se 
nos reprochan, nos vamos acercando cada vez más a nosotros mismos142

 

.  

Esta afirmativa de Mariátegui, dos caminhos cosmopolitas para encontrar e se 

aproximar do próprio, será recorrente sob outras formas nos discursos vanguardistas de 

diferentes movimentos latino-americanos. O mais célebre deles, provavelmente, é do 

modernismo brasileiro e o Manifesto Antropófago. Deglutir o outro e assimilar seus 

atributos, produzindo uma síntese das diferenças é, como afirma Schwartz, “una alternativa 

posible y creadora, aplicable no solo a Brasil, sino a cualquier país que afronte la cuestión 

de la identidad y de la alteridad cultural.”143

Essas duas questões sobre as vanguardas latino-americanas são de especial 

interesse neste estudo: as relações entre o alheio e o próprio na construção de identidades 

estéticas do novo mundo – e, muitas vezes, especificamente nacionais – e as tensões entre 

o político e o estético que causaram alguns conflitos e redirecionamentos das vanguardas 

no último século. 

  

Mesmo as vanguardas que se propunham de ruptura estritamente no terreno do 

estético já apresentavam uma proposta política, seja no intento de dialogar com as 

referências da metrópole buscando uma voz “autêntica”, seja tentando romper com uma 

arte predeterminada pelo cânone vigente. Peter Bürguer, em uma análise das vanguardas 

europeias, mas em um ponto que poderia também funcionar para as latino-americanas, 

declara, apontando um caráter implicitamente político das propostas vanguardistas, que: 

Os movimentos europeus de vanguarda podem ser definidos como um ataque ao 
status da arte na sociedade burguesa. É negada não uma forma anterior de 
manifestação de arte (um estilo), mas a instituição arte como instituição 
descolada da práxis vital das pessoas. Quando as vanguardas colocam a 
exigência de que a arte novamente devesse se tornar prática, tal exigência não 
diz que o conteúdo das obras de arte devesse ser socialmente significativo. 
Articulando-se num outro plano que não o dos conteúdos das obras individuais, 
ela se direciona para o modo de função da arte dentro da sociedade, que 

                                                 
142 Mariátegui in SCHWARTZ, 1991, p. 505. Grifos meus. Tradução minha: “O que mais nos atrai, o que 
mais nos emociona talvez no poeta César Vallejo é a trama indígena o fundo autóctone de sua arte. Vallejo é 
muito nosso, é muito índio. O fato de que o estimemos e o compreendamos não é um produto do acaso. Não 
é tampouco uma consequência exclusiva de seu gênio. É muito mais uma prova de que, por estes caminhos 
cosmopolitas e ecumênicos, que tanto nos foram reprovados, vamos nos aproximando cada vez mais a nós 
mesmos.” 
143 SCHWARTZ, 1991, p. 494. Tradução minha: “uma alternativa possível e criadora, aplicável não só ao 
Brasil, mas a qualquer país que enfrente a questão da identidade e da alteridade cultural.” 
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determina o efeito das obras da mesma forma como o faz o conteúdo 
particular.144

 

 

Em sua heterogeneidade, os movimentos estéticos vanguardistas na América 

Latina abordaram os aspectos políticos de diferentes maneiras, de acordo com suas 

contingências históricas e sociais. Alguns, no entanto, já demonstravam explicitamente que 

seus integrantes tinham propostas de inovação em ambos os campos, estético e político, 

desde suas fundações. É o caso, por exemplo, do Amautismo, iniciado por José Carlos 

Mariátegui no Peru, que manteve desde seu início uma proximidade declarada com as 

questões políticas. O próprio Mariátegui, além de atuar no campo artístico, é reconhecido 

como um dos maiores pensadores marxistas da América Latina, além de ter sido fundador 

do Partido Comunista no Peru e da Confederación General de Trabajadores del Perú. 

Também o fez, no México, o Estridentismo, originado em Jalapa e idealizado por Manuel 

Maples Arce, que explicitou sua relação com a política, sendo o único movimento de 

vanguarda da América Latina a contar com o apoio militar. O governador de Veracruz, 

general Heriberto Jara subvencionava atividades e publicações145, e o movimento tem seu 

fim com a queda deste em 1927. Foram motivados pela Revolução Mexicana, de 1910, e 

pela Revolução Russa, de 1917, e aliavam a criação artística às proposições políticas. Seus 

manifestos, ademais das propostas estéticas urbanizantes, de exaltação da máquina, do 

fragmento e da montagem, frisavam a revolução social, a Internacional e a ideologia 

marxista. Schwartz afirma que “el grupo estridentista fue capaz de escribir su propia 

historia y de iniciar la guerrilla estética que abriría a México a modernas corrientes de 

vanguardia”146. O calofão do livro de 1926 El movimiento estridentista, de Germán List 

Arzubide, explicita essa vertente de estreita relação entre a estética e a política onde se 

encontra impresso: “se acabó de imprimir este libro que encierra el relato del único 

movimiento revolucionario-literario-social de México”147 Como afirmado por Schwartz, o 

movimento estridentista se distingue por aliar a criação estética à revolução148

                                                 
144 BÜRGER, 2012, p. 96.  

. La Pluma, 

145 SCHWARTZ, 1991, p. 161. 
146 SCHWARTZ, 1991, p. 162. Tradução minha: “o grupo estridentista foi capaz de escrever sua própria 
história e de iniciar a guerrilha estética que abriria o México a modernas correntes de vanguarda” 
147 SCHWARTZ, 1991, p. 60. Tradução minha: “Acabou-se de imprimir este livro que compreende o relato 
do único movimento revolucionário-literário-social do México.” 
148 SCHWARTZ, 1991, p. 159. 
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também em 1928, publica sobre a Revolução Mexicana e a arte de vanguarda, elogiando 

Manuel Maples Arce, Mariano Azuela, Diego Rivera e Orozco por seus “grandes hombres 

que aplican el Arte en La Revolución, no la Revolución al Arte como creen menguados 

escritores de nuestra América que tienen como meridiano España o Francia, ya que no 

Rusia por cobardia.”149

Apesar dessa aproximação explícita entre política e criação artística de alguns 

movimentos, outros, como o Creacionismo de Huidobro, optaram por se ater estritamente 

ao campo estético, mas ao final da década de 1920 os questionamentos sobre a validade da 

exclusiva experimentação e liberdade estéticas foram intensificados. A partir dos anos 

1930, os supostos limites entre a estética e a política começam a ser novamente 

questionados e percebe-se uma guinada em direção ao político. Alguns vanguardistas que 

antes primavam pela criação estética intensificam sua proximidade com as questões 

sociais, causando uma diminuição nas experimentações formais. Se, em um primeiro 

momento, as vanguardas estavam propondo um arrefecimento da distância entre obra e 

vida, não é de se estranhar que o vigor pela busca de liberdade estética também se 

vislumbrasse na dedicação aos ideais políticos e na criação e defesa de utopias. Nesse 

contexto são de suma importância os adventos da I Guerra Mundial e a possibilidade de 

uma segunda Guerra, da Revolução Mexicana e da Revolução Russa, além do crescimento 

dos movimentos sociais urbanos, com demandas cada vez mais organizadas, cobrando sua 

inserção nas sociedades até então marcadas pela exclusão. Um dos grandes exemplos dessa 

guinada é Oswald de Andrade que, em 1931, se filia ao Partido Comunista e começa o 

Homem do povo, junto com Patricia Galvão (Pagu). Nos anos seguintes, o autor nega parte 

de sua obra, critica a si mesmo e se lança a escrever novelas sociais e teatro comprometido. 

 Este é o movimento escolhido por Roberto Bolaño para ser 

recuperado em Los detectives salvajes. Em 1976, Roberto Bolaño publica na revista Plural 

um artigo “Los Estridentistas”, em que recupera a história do movimento e uma entrevista 

com Manuel Maples Arce, Germán List Arzubide e Arqueles Vela. A referida entrevista é 

mencionada pela dupla Ulises-Belano na longa noite de embriaguez com Amadeo 

Salvatierra em Los detectives salvajes. A recuperação desse movimento também responde, 

para os personagens de Los detectives salvajes, a uma demanda de junção entre a obra e a 

vida e a de um projeto estético em consonância com o projeto político. 

                                                 
149 Serafín Delmar em La Pluma, in SCHWARTZ, 1991, p. 476. Tradução minha: “grandes homens que 
aplicam a Arte na Revolução, não a Revolução na Arte como acreditam minguados escritores de nossa 
América que têm como meridiano a Espanha ou a França, mas não a Rússia, por covardia”. 
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Em 1933 declara que foi um jovem que ignorou as questões sociais, dizendo: “continuei na 

burguesia, de que mais que aliado, fui índice cretino, sentimental e poético.”150. Assume 

que sua posição era privilegiada, boêmia e cega às questões sociais e aponta o quanto sua 

estética, sem que percebesse, era ferramenta pouco revolucionária. Por fim, declara: “eu 

prefiro, simplesmente, me declarar enjoado de tudo e possuído de uma única vontade. Ser 

pelo menos casaca de ferro da Revolução Proletária.151

Neruda, em um texto de elucidativo título – “Sobre una poesía sin pureza” –, 

de outubro de 1935, critica a ideia de literatura “pura” e defende uma poesia “impura como 

un traje, como un cuerpo, con manchas de nutrición, y actitudes vergonzosas, con arrugas, 

observaciones, sueños, vigilia, profecía, declaraciones de amor y de odio, bestias, 

sacudidas, idilios, creencias políticas, negaciones, dudas, afirmaciones, impuestos”. O 

poeta chileno reclamava um corpo para esta poesia, que se deixasse contaminar pelas 

sensações e produções humanas, políticas e pelos desejos, “sin excluir deliberadamente 

nada.

” Com esse prólogo de Serafim 

Ponte Grande, reitera sua defesa de uma maior aproximação entre a produção literária e as 

questões sociais e políticas, abandonando a experimentação aparentemente de 

exclusividade estética a que tinha se dedicado nas primeiras décadas do século XX. 

152

César Vallejo, em 1928, também enaltece a relação equilibrada entre arte e 

política: “se dan casos muy excepcionales en que un artista es revolucionario en el arte y la 

política. El caso del artista pleno”

”  

153

una cosa es mi conducta política de artista, aunque, en el fondo ambas marchan 
siempre de acuerdo, así no lo parezca a simple vista. Como hombre, puedo 
simpatizar y trabajar por la Revolución, pero, como artista, no está en manos de 
nadie ni en las mías propias, el controlar los alcances políticos que pueden 
ocultarse en mis poemas.

. Em um texto posterior do mesmo ano, continua:  

154

                                                 
150 ANDRADE, 1971, p. 132. 

  

151 ANDRADE, 1971, p. 133. 
152 Neruda in: SCHWARTZ, 1991, p. 485-486. Tradução minha: “impura como um traje, como um corpo, 
com manchas de nutrição, e atitudes vergonhosas, com rugas, observações, sonhos, vigília, profecia, 
declarações de amor e de ódio, bestas, sacudidas, idílios, crenças políticas, negações, dúvidas, afirmações, 
impostos” (...) “sem excluir deliberadamente nada.” 
153 SCHWARTZ, 1991, p. 479. Tradução minha: “existem casos muito excepcionais nos quais um artista é 
revolucionário na arte e na política. O caso do artista pleno” 
154 Vallejo in SCHWARTZ, 1991, p. 481. Tradução minha: “uma coisa é a minha conduta política de artista, 
ainda que, no fundo ambas marchem sempre de acordo, assim não pareça à primeira vista. Como homem, 
posso simpatizar e trabalhar pela Revolução, mas, como artista, não está nas mãos de ninguém nem nas 
minhas próprias, o controle dos alcances políticos que possam estar ocultos nos meus poemas.” 
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Não me parece excessivo afirmar que Roberto Bolaño em seus textos críticos e ficcionais 

também enaltece tanto as questões estéticas quanto as questões éticas. Ao mesmo tempo 

em que exige de si e de outros autores uma proposição estética fecunda, também questiona 

quando a ética se faz ausente ou quando as posições do autor flertam com a covardia 

política ou a iniquidade fascista. 

No entanto, embora anunciado seu ocaso, as reverberações dessas primeiras 

décadas não se encerram nesse período, atuando nas próximas décadas, sob distintas 

formas. Nos anos 1930, na pós-vanguarda, ocorrerão as publicações de grandes obras 

poéticas, sendo considerada como uma época de ordenamento das propostas pulsantes da 

década anterior. São deste momento o livro Altazor (1931), de Vicente Huidobro, 

Residencia en la tierra (1935), de Pablo Neruda, Nocturnos (1933), de Xavier Villaurrutia, 

Muerte sin fin (1939), de José Gorostiza, e  Tala (1938), de Gabriela Mistral, que em 1948 

ganhará o prêmio Nobel de Literatura. 

Nos anos 1940 e 1950, há ainda uma retomada das vanguardas, cujos maiores 

representantes são Nicanor Parra, com Poemas y antipoemas (1954) e Octavio Paz, com 

praticamente toda sua obra. No final dos anos 1960 e início dos 1970 há ainda alguns 

intentos pós-vanguardistas, como o próprio movimento Infrarrealista do qual o autor deste 

estudo participava. 

É importante ressaltar que, a partir de 1959, a América Latina entra em um 

ciclo de ditaduras reestruturantes155, que mudam radicalmente as orientações político-

ideológicas e econômicas156

                                                 
155 Podem-se destacar a Revolução Cubana, de 1959; o Golpe militar no Brasil, de 1964; Uruguai, que passou 
da “bordeberrização” a uma ditadura aberta; o golpe de 11/09/1973 no Chile; o governo militar de Hugo 
Banza na Bolívia (1971-1978) e o golpe de 1980, de García Meza; e Peru e Equador com suas ditaduras 
populistas e sua sequente reversão, quando se alinham à repressão das insurgências de caráter marxista. 

. Em consequência às políticas de geração de condições de 

mudanças estruturais da organização social, econômica e política e aos grandes esforços de 

contenção das “subversões de esquerda” e “extirpação do câncer marxista”, milhares são 

156 A Orientação político-ideológica desse momento estava alinhada às diretivas norte-americanas da Guerra 
Fria de controle e repressão de insurgências marxistas ou contra os governos totalitários instalados. Para isso 
contavam com ostensiva ajuda das forças armadas nacionais de cada país e planos atuantes entre duas ou 
mais nações, por exemplo, o plano Condor, que atuou no Cone Sul do continente. Estas ações fazem parte da 
Doutrina de Seguridade Nacional, promovida pelos EUA. No campo das orientações econômicas, os novos 
governos estruturantes se esforçaram por gerar uma mudança estrutural na organização social, de modo a 
desestimular o surgimento de grupos marxistas ou insurgentes ao novo regime; para isso, geraram-se 
políticas sociais regressivas e moralizantes e que acentuavam as desigualdades sociais, pautadas na 
acentuação do neoliberalismo. 
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silenciados, desaparecem ou se exilam. A ruptura e a reestruturação social e política 

provocam também uma fissura nos projetos estéticos e sociais que anteriormente estavam 

se desenvolvendo. Estes não mais respondiam às necessidades de ruptura e inovação do 

contexto, o que representa uma segunda derrota para Roberto Bolaño, que vê no campo 

literário de então uma infertilidade e uma tendência à repetição de velhos modelos. 

A morte das vanguardas é alegorizada por Roberto Bolaño em pelo menos dois 

romances, Los detectives salvajes e Monsieur Pain, e em Estrella distante e La literatura 

nazi en América é mostrada em toda sua decadência ética e estética.  

 

2.1.2. A morte das vanguardas  

 

A “pandilla”157 real visceralista – uma encenação do Infrarrealismo acima 

referido, movimento do próprio Roberto Bolaño, apresentada em Los detectives salvajes – 

estava composta por jovens poetas no Distrito Federal Mexicano da década de 1970 e 

queria constituir uma nova proposta literária e de vida, aventando, sem modéstias, 

“cambiar la poesía latinoamericana158”. Mas, nas palavras de Ulises Lima – personagem 

inspirado no poeta infra Mario Santiago –, escritor e um dos fundadores do movimento, 

“infelizmente los actuales real visceralistas caminaban hacia atrás. (...) De espaldas 

mirando un punto pero alejándonos [se] de él, en línea recta hacia lo desconocido”.159

                                                 
157 Os Real-visceralistas não são descritos, a princípio como movimento ou grupo, mas como “pandilla”, em 
tradução livre, “turma”: “pero cuando empezaba a amanecer me dijeron si quería pertenecer a la  pandilla. No 
dijeron ‘grupo’ o ‘movimiento’, dijeron pandilla y eso me gustó”. BOLAÑO, Los detectives salvajes, p. 10. 
Tradução minha: “mas quando começava a amanhecer, me perguntaram se eu queria pertencer à turma. Não 
disseram ‘grupo’ ou ‘movimento’, disseram turma e isso me agrada”. 

 

Nesse intento de retorno ao passado e a uma raiz, Arturo Belano e Ulises Lima anunciam a 

necessidade de recuperar as pistas dos “Estridentistas”, movimento admirado pelos real-

visceralistas, que atuaram na década de 1920. Desse movimento, escolheram a Cesárea 

Tinajero, a única mulher e de quem não haviam encontrado um só texto publicado, mas 

que era lembrada por todos os outros integrantes com impressões muito positivas ou muito 

158 BOLAÑO, Los detectives salvajes, p.10. Tradução minha: “mudar a poesia latino-americana” 
159 BOLAÑO, Los detectives salvajes, p. 9. Tradução minha: “infelizmente, os atuais real visceralistas 
caminhavam para trás. (...) De costas, olhando um ponto, mas afastando-nos [se] dele, em linha reta em 
direção ao desconhecido.” 
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negativas, fato que lhes atraiu ainda mais na figura dessa poetisa160 misteriosa161. Cesárea 

Tinajero, ainda que reticente a pertencimentos de grupo, é indiciada como a “madre de los 

real visceralistas”162

Cesárea Tinajero havia desaparecido sem deixar vestígios e, como único 

registro literário, Belano e Ulises descobrem um poema imagético publicado no único 

número da revista Caborca, guardado por Amadeo Salvatierra, que somente o entenderá a 

partir da recuperação e leitura da dupla real-visceralista, quase cinco décadas após sua 

produção (“les dije, muchachos, yo llevo más de cuarenta años mirándolo y nunca he 

entendido una chingada. Ésa es la verdad.”

 e foi escolhida como a representante do Estridentismo a ser 

investigada e recuperada literária e fisicamente por nosso grupo detetivesco.  

163). Para tal, Belano e Ulises, na posição de 

leitores-críticos intervêm no poema e esclarecem sua simbologia, primeiramente, 

separando suas partes, logo acrescentando uma pequena vela ao retângulo lido como um 

barco. Após as associações das linhas com a calma, a ondulação do mar, o movimento e a 

ruptura, afirmam : “Y el título, Sión, en realidad esconde la palabra Navegación”164

 

: 

Figura 1 - Poema original de Cesárea Tinajero 

                                                 
160 Mais uma vez a valorização do poeta, em Bolaño, se faz por sua biografia e não por sua escrita. 
161 BOLAÑO, Los detectives salvajes, p. 170.  
162 BOLAÑO, Los detectives salvajes, p.487. Tradução minha: “mãe dos real visceralistas”.  
163 BOLAÑO, Los detectives salvajes, p.397. Tradução de Eduardo Brandão: “Eu disse rapazes, faz mais de 
quarenta anos que olho pra ele e nunca entendi porra nenhuma. Esta é a verdade.” 
164 BOLAÑO, Los detectives salvajes, p.421. Tradução de Eduardo Brandão: “E o título, Sión, na realidade 
oculta a palavra Navegación”. 
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Figura 2 - Poema após a leitura de Belano e Lima 

 

A dupla recobra sentido para o poema e o ressignifica diante dos olhos do contemporâneo 

e colega de movimento de Cesárea Tinajero, Amadeo Salvatierra, declarando-se nesse 

momento, como os maiores experts da obra da poetisa recém-descoberta em questão. 

Após a revelação do poema e fugindo de um confronto direto e iminente, 

Ulises Lima, Arthur Belano, o narrador Garcia Madero e Lupe, uma prostituta perseguida 

por seu violento cafetão, partem no Impala emprestado de Joaquín Font, rumo ao deserto 

de Sonora, em busca da poetisa que poderia esclarecer as origens das duas vanguardas: a 

sua própria e a de nossos jovens e boêmios protagonistas, Cesárea Tinajero. Descrita 

primeira e majoritariamente por Amadeo Salvatierra, durante a noite de embriaguez regada 

a tequila e mescal com Ulises e Belano, nos diversos fragmentos apresentados dessa 

conversa na segunda parte da novela, Cesárea figura como uma mulher generosa e de 

peculiar humor, misteriosa e forte, uma boa dançarina e, de acordo com um jornal de Santa 

Teresa, “es alta, atractiva y discreta”165

Vista de espaldas, inclinada sobre la artesa, 

 Após uma longa e extenuante busca pela poetisa, 

quando encontrada, Cesárea já não tem mais a mesma forma e é representada, 

contrastivamente, como uma figura grotesca:  

Cesárea no tenía nada de poética

                                                 
165 BOLAÑO, Los detectives salvajes, p. 603 Descrição feita pelo jornal local de Santa Teresa. Tradução 
minha: “é alta, atrativa e discreta.” 

. Parecía 
una roca o un elefante. Sus  nalgas eran enormes y se movían al ritmo que sus brazos, 
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dos troncos de roble, imprimían al restregado y enjuagado de la ropa. Llevaba el pelo 
largo hasta casi la cintura. Iba descalza166

Essa procura resulta, pois, em um avanço e em um fracasso. Um progresso porque é a 

partir desse encontro com a origem da vanguarda e sua consequente morte que os jovens 

poetas podem começar e continuar a própria escrita. E uma derrota, pois, além de haver 

encontrado essa figura transformada pelo tempo e pela humanidade, tirando-a do 

misticismo que a rodeava e que em muito dista da fama que levava, Cesárea não revela o 

mistério que os personagens buscavam e morre de maneira igualmente banal. Belano ainda 

acrescenta, pela voz de García Madero: “que habíamos encontrado a Cesárea sólo para 

traerle la muerte.”

.  

167

Cesárea Tinajero, alvo em Los detectives Salvajes, é, simultaneamente, a 

representante da vanguarda – esta que deu origem até mesmo ao próprio movimento 

vanguardista da dupla detetivesca, o Real-visceralismo – que é procurada e admirada pela 

trupe de poetas que partem em direção ao deserto, mas é também – e provavelmente por 

isso mesmo – aquela que precisa morrer, no plano narrativo e simbólico, para salvá-los e 

permitir que continuem sua viagem, literal e literariamente. Como afirmado por Grínor 

Rojo, o personagem Belano, após sua participação no real-visceralismo, talvez seu último 

intento de vanguardismo, desaparece, tal qual Cesárea Tinajero, repetindo o destino da 

vanguarda anteriormente representada

  

168. Rojo ainda considera Cesárea Tinajero como “el 

punto cero de la modernidad literaria mexicana, latinoamericana y mundial, a la que 

Belano reforma antes de poner en marcha su propia máquina discursiva”169 como um 

retorno ao lugar de partida para começar daí, nem que seja para descartá-lo170

Com a simbólica morte de Tinajero é possível também entrever a morte das 

vanguardas e o fim do alegórico Real-visceralismo, a partir da dissolução do grupo e o 

desaparecimento de Belano e Ulises Lima. Em Los detectives salvajes já se havia 

.   

                                                 
166 BOLAÑO, Los detectives salvajes, p. 602. Grifos meus. Tradução de Eduardo Brandão: “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. Seus cabelos chegavam praticamente até a cintura. Ela estava descalça.” 
167 BOLAÑO, Los detectives salvajes, p. 605. Tradução minha: “que tínhamos encontrado Cesárea só para 
lhe trazer a morte.” 
168 ROJO, 2014, p. 115.  
169 ROJO, 2014, p. 116. Tradução minha: “o ponto zero da modernidade literária mexicana, latino-americana 
e mundial, aquela que Belano reforma antes de pôr em marcha sua própria máquina discursiva.” 
170 ROJO, 2014, p. 117.  
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entrevisto a morte de uma vanguarda política, dada a partir da ida de Belano ao Chile 

allendista e sua consequente volta frustrada, após a violenta ruptura do estado de direito. E 

mais adiante, o romance apresenta a seu leitor a resolução da extinção das vanguardas 

estéticas, fisicamente alegorizadas no falecimento de Tinajero, que foi buscada dentro de 

um passado, mas que já não era tão jovial como antes e que precisou morrer para a 

continuidade literal da vida de Belano e Lima, ao salvá-los durante a briga. 

Rojo ainda continua, aportando que a morte de Tinajero é,  

En buenas cuentas, la muerte de un arte y de una literatura de los cuales Octavio 
Paz –personaje también de la novela, cuya imagen virtual planea sobre buena 
parte del relato y quien finalmente aparece en persona en una anotación que hace 
su secretaria en octubre del 95 – es el más celebrado de sus representantes. Paz 
fue históricamente el vanguardista por antonomasia y el de más larga duración –
por cierto, quedan otros todavía pero de menor calibre. Fue, si se me permite 
decirlo de esta manera, la Cesárea Tinajero masculina, el escritor más longevo, 
más respetable y sobre todo más activo en el arte y la literatura de la vanguardia 
mexicana, latinoamericana y hasta pudiera que mundial.171

Também Octavio Paz, um dos maiores e mais longevos vanguardistas, ao ser mencionado 

no testemunho de Clara, é apontado como “nuestro gran enemigo”

  

172

Ainda de acordo com Rojo, a literatura de Roberto Bolaño, e em especial este 

romance de 1998, representa uma resposta ao esvaziamento causado pela herança, e mais 

especificamente pelo esgotamento ou morte dessa herança de Paz e das vanguardas e suas 

reverberações – pós-vanguardas, neo-vanguardas, transvanguardas, etc. Sendo que, em 

uma “bildunggsroman metapoética, Los detectives salvajes desenvuelve de este modo la 

aventura del hombre de letras – o de arte –, que llega a serlo enfrentando un pasado con el 

cual discrepa y al que acaba por dejar atrás”

 por Ulises Lima, e 

figurado como um senhor com muita notoriedade, mas de imensa fragilidade por sua idade 

e enfermidades, reafirmando o envelhecimento da vanguarda na figura do vanguardista.  

173

                                                 
171 ROJO, 2014, p. 122. Tradução minha: “No fim das contas, a morte de uma arte e de uma literatura das 
quais Octavio Paz – personagem também do romance, cuja imagem virtual plana sobre boa parte do relato e 
que finalmente aparece em pessoa em uma anotação feita por sua secretária em outubro de 1995 – é o mais 
celebrado de seus representantes. Paz foi historicamente o vanguardista por antonomásia e o de mais longa 
duração – certamente, há outros também, mas de menor calibre. Foi, se me permite dizê-lo desta maneira, a 
Cesárea Tinajero masculina, o escritor mais longevo, mais respeitável e, sobretudo, mais ativo na arte e na 
literatura da vanguarda mexicana, latino-americana e até mesmo quiçá mundial”. 

.  

172 BOLAÑO, Los detectives salvajes, p. 06. Tradução minha: “Nosso grande inimigo.” 
173 ROJO, 2014, p. 122. Tradução minha: “bildunggsroman metapoética, Los Detectives salvajes desenvolve, 
deste modo, a aventura do homem de letras – ou da arte –, que chega a sê-lo enfrentando um passado com o 
qual discrepa e ao que acaba por deixar para trás” 
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Em Monsieur Pain, novamente encontro uma figura de vanguarda literária 

latino-americana, que, em meio a grandes mistérios, envolve o protagonista em sua busca. 

Ambientada na Paris de 1938, em meio à tensão do período entre duas grandes guerras 

mundiais, apresenta a busca angustiante de Pierre Pain pelo seu novo paciente, o poeta 

latino-americano César Vallejo, que sofre de um soluço persistente e incurável. Pain 

percebe-se ou acredita-se em meio a uma conspiração misteriosa e, seguido por dois 

homens possivelmente espanhóis, perambula pelas ruas da capital francesa, recordando 

filmes de ficção científica e se encontrando com personagens de vanguardas literárias, 

seguidores do mesmerismo (prática de cura à qual se dedica), entre outros. 

Vallejo, personagem explicitamente referente ao César Vallejo real, como 

aclarado na introdução escrita por Bolaño e pela coincidência de dados biográficos174

–Sí –dice madame Reynaud–. Monsieur Vallejo era poeta. 

 do 

autor peruano e grande representante das estéticas de ruptura das primeiras décadas do 

século XX, pode ser lido como mais uma alegoria das vanguardas latino-americanas. 

Aparece no romance em sua ausência, na busca incansável do terapeuta mesmerista por um 

encontro. É um corpo que, embora heroico, já está moribundo e cuja presença paira sobre 

toda a narrativa, causando as inquietações de nosso protagonista, em um movimento ora de 

aproximação, ora de afastamento. Pain é chamado a salvar a vida de Vallejo, consegue 

encontrá-lo uma única vez e vislumbra a possibilidade de curá-lo, mas ao ser assediado a 

não fazê-lo pelos dois espanhóis, passa por circunstâncias misteriosas que sempre lhe 

negam acesso ao paciente. O protagonista se vê entre salvá-lo (embora seja incapaz de 

aceder ao paciente) e abandoná-lo, afinal essa vanguarda inalcançável e fragilizada precisa 

morrer para que ele possa seguir sua vida e talvez ter alguma chance de concretização do 

seu romance com Madame Reynaud. Por fim, César Vallejo também tem sua morte por 

motivos banais, a partir de uma doença misteriosa e termina seus dias na extrema pobreza. 

Pain somente se inteira do óbito algum tempo depois. Neste mesmo momento, avisado por 

Madame Reynaud, descobre (e nesta ocasião o leitor também é informado) que seu 

paciente se tratava de César Vallejo, o grande poeta peruano (e seu interlocutor faz ênfase 

na morte como processo de canonização do autor): 

–No tenía idea, usted no me dijo nada al respecto. 
                                                 
174 César Vallejo (Peru, 1892, França, 1938), em 1923 se muda para a Europa, sofre muitas dificuldades 
financeiras e perseguições políticas, se casa com Georgette Philipart, personagem também do romance de 
Roberto Bolaño, e morre em Paris, em 1938, de uma doença de diagnóstico pouco preciso. 
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–Así es –afirma madame Reynaud–, era un poeta, aunque muy poco conocido, 
ypobrísimo – añade. 

–Ahora se volverá famoso –dice monsieur Blockman con una sonrisa de 
entendido y mirando el reloj 175

 

 

No romance, a relação entre a arte e a enfermidade se faz explícita, 

principalmente nas tentativas de visita ao hospital. Pain176, em sua delirante percepção dos 

corredores brancos e hostis da casa de saúde afirma: “la sensación de estar en una galería 

de arte subió por mis venas hasta conseguir imovilizarme.”177. O mesmerista vai descobrir 

no final que o que buscava era um poeta, e nós leitores confirmamos neste momento que o 

personagem é o reconhecido vanguardista. Ao procurar por César Vallejo, o que se busca 

em Monsieur Pain, por fim, é à poesia178

Os dois personagens – César Vallejo e Cesárea Tinajero –, não por acaso de 

nomes semelhantes, foram vanguardistas que em um dado momento abandonam o 

movimento artístico do qual participavam, fazem um deslocamento espacial sem retorno 

(Cesárea para o norte do México e César para a Europa) e se dedicam a outro ativismo 

(Tinajero de início se empenha na educação e Vallejo luta pelos republicanos, escrevendo e 

dando aulas de doutrina política na Guerra Civil Espanhola). Ambos surgem na vida dos 

protagonistas às vésperas de sua morte e, a partir de seus falecimentos, lhes garantem uma 

promessa de libertação. Os corpos, que já não têm o mesmo vigor de outrora, precisam 

morrer para que os protagonistas possam continuar. Considero-os, dessa forma, dois 

personagens-pares, que reiteram a relação da literatura de Bolaño com as vanguardas 

heroicas: César-Cesárea cumprem, então, esta função de morte alegórica daqueles 

movimentos vanguardistas de outrora, mas que no presente de nossos personagens já não 

. Esta, que escapa, que poderia ser salva, mas que 

está fora do alcance, enferma e termina por morrer no esquecimento e na pobreza. 

                                                 
175 BOLAÑO, Monsieur Pain, p. 72. Tradução de Eduardo Brandão: “Sim – diz Madame Reynaud. – 
Monsieur Vallejo era poeta. 
– Não sabia, a senhora não me contou isso. 
–Pois é – afirma madame Reynaud –, era poeta, embora muito pouco conhecido, e paupérrimo – acrescenta. 
– Agora vai ficar famoso – diz monsieur Blockman com um sorriso de entendido consultando o relógio.” 
176 É interessante notar que a palavra “Pain”, em inglês, pode ser traduzido livremente como “dor”. 
177 BOLAÑO, Monsieur Pain, p.34. Tradução de Eduardo Brandão: “a sensação de estar em uma galeria de 
arte subiu pelas minhas veias até conseguir me imobilizar.” 
Em outro momento, o narrador relaciona a estrutura do hospital com as folhas de um livro: “Y los blancos 
pasillos se sucedían como páginas de un libro escrito en lengua extranjera.” (p. 143). Tradução de Eduardo 
Brandão: “E os brancos corredores se sucediam como páginas de um livro escrito em língua estrangeira”.  
178 ESPINOSA, 2003, p. 108. 
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apresentam mais a mesma força nem a mesma graciosidade e acabam por morrer sem que 

os protagonistas possam salvá-los. Considerando que Los detectives salvajes foi escrita 

com posterioridade à La senda de los elefantes (primeiro nome do romance em 1981-82) e 

devido ao caráter do escritor de reelaborar seus relatos e seus personagens, arrisco-me a 

afirmar que Cesárea Tinajero é, também, uma reelaboração do César Vallejo, de Monsieur 

Pain. 

Ressalto, ainda em Monsieur Pain, uma aparição um tanto sinistra na figura 

dos personagens gêmeos do café “El Bosque submarino”. A dupla constrói miniaturas de 

alegorias de morte, através de acidentes férreos, “desastres parados num mesmo tempo 

artificial”179. E continua a descrição de: “um mundo submerso, preservado, onde só 

ondulavam as bandeiras da morte: os peixinhos vermelhos. Mas até eles pareciam 

assustados.”180 Os dois produtores dos mórbidos simulacros manifestam seu desejo de 

deixar o país, por uma dupla rejeição: à estética (surrealismo) e à política (a guerra que se 

avizinha): “Aqui não tem futuro para dois jovens como nós. Não gostamos dos surrealistas 

nem da farda de soldado. E mais cedo ou mais tarde qualquer uma dessas forças pega.”181

Outros textos de Bolaño também provocarão um esvaziamento das vanguardas. 

Em Estrella distante, Carlos Wieder, baseado no escritor conterrâneo Carlos Ruiz-Tagle, 

exige o status de arte para suas obras de terror, tortura, ameaça e morte, utilizando suportes 

da “vanguarda histórica”

 

Mais uma vez, as questões políticas e estéticas são colocadas em destaque, ao lado do 

fúnebre, indicando neste duplo, na sua associação gemelar, uma metáfora de inter-relação e 

morte. 

182 em poemas escritos no ar ao pilotar seu avião do exército, ou, 

ainda, na exposição de fotos de suas vítimas, capaz de chocar até mesmo seus aliados 

políticos183

                                                 
179 BOLAÑO, Monsieur Pain, p. 59. 

. Também os personagens de La literatura nazi en América que se inserem em 

diferentes vanguardismos, tendo em comum um esmaecimento da ética e a busca pelo 

êxito estético. Seus personagens, através de flertes mais ou menos explícitos com os ideais 

180 BOLAÑO, Monsieur Pain, p. 59. 
181 BOLAÑO, Monsieur Pain, p. 62. 
182 GAMBOA, 2013, p. 232. 
183 O vanguardismo de Wieder em muito se assemelha ao movimento Futurista, que passou a ser duramente 
criticado por, apesar de trazer importantes aportes nas propostas estéticas, ter apresentado um esvaziamento 
da ética e apoiado os regimes de horror que se instalavam na Europa naquele momento, tais como o fascismo 
italiano, na figura do seu líder Marinetti. 
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nazistas, xenófobos, segregadores e elitistas, encenam uma relação muitas vezes 

complicadas de encontro entre o horror e a literatura, como por seu último personagem, 

que gerará o protagonista de Estrella distante. Os personagens em ambos os romances são 

diametralmente opostos aos real-visceralistas de Los detectives salvajes, que se 

propuseram a fazer da ética e da estética, e da vida e da poesia, uma só obra. Através 

desses exemplos, há um questionamento dessa herança vanguardista, que nos primeiros 

anos do século XX abriu possibilidades para a criação de uma literatura própria e 

condizente com as questões locais. As obras que seguiram esses princípios, envelhecidas, 

fragilizadas, ou pouco condizentes com a ética necessária, como nos dois últimos 

exemplos, não mais servem para a atualidade dos personagens e suas necessidades éticas e 

estéticas, portanto precisam morrer ou ser questionadas a ponto de permitir que os novos 

escritores possam ganhar sua maturidade e escrever algo próprio, sob parâmetros mais 

adequados a este contexto. 

Jeremias Gamboa relaciona vanguarda e pós-modernidade como dois 

momentos auto-críticos da modernidade, destacando como a obra de Bolaño se inscreve 

precisamente na “configuración establecida entre los dos acercamientos heterodoxos que 

realiza a esos ‘estadios críticos’”.184 É importante ressaltar que a morte das utopias 

estéticas e políticas na América Latina – que no século XX tiveram um grande momento 

de proposição e reconhecimento mundial – foi também um apagamento deste 

subcontinente na disputa por um lugar assertivo e central no mundo, como possibilidade de 

apontar novos caminhos para o desenvolvimento da modernidade. A morte da vanguarda 

estética e a morte das vanguardas políticas em muito estão associadas, tanto na literatura de 

Bolaño, quanto nos seus efeitos no continente. “El fracaso del proyecto modernizador de 

las vanguardias de los 20 se repite en los 70 en la frustración del proyecto de revolución 

cultural y política para América Latina.”185

                                                 
184 GAM|BOA, 2013, p. 234. Tradução minha: “configuração estabelecida entre as duas aproximações 
heterodoxas que realiza a esses ‘estados críticos’”. 

, do qual o Chile é um dos maiores expoentes. 

Lembro ainda que as vanguardas estéticas modernólotras tiveram uma parte significativa 

nos processos modernizadores dos países, na oferta de valores, de estéticas e, em alguns 

casos, de políticas de caminhos para o desenvolvimento de nossa própria modernidade 

periférica. 

185 COBAS & GARIBOTTO, 2013, p. 175. Tradução minha: “O fracasso do projeto modernizador das 
vanguardas dos 20 se repete nos 70 na frustração do projeto de revolução cultural e política para a América 
Latina.” 
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Amadeo Savatierra, em Los detectives salvajes, explicita essa relação com a 

modernidade: 

Y yo también, dije o grité, todos los mexicanos somos más real visceralistas que 
estridentistas, pero qué importa, el estridentismo y el realismo visceral son sólo 
dos máscaras para llegar a donde  de  verdad  queremos  llegar. ¿Y adonde 
queremos llegar?, dijo ella. A la modernidad, Cesárea, le dije, a la pinche 
modernidad186

Mas em Bolaño se percebe que esse projeto em muito foi frustrado. Ao percorrer o norte 

quase rural, com a falta de luz na casa da própria vanguardista estridentista Cesárea 

Tinajero, que ao fim da vida havia abandonado a poesia e a educação (outro projeto 

modernizador) e se dedicava ao braçal trabalho de lavar roupas e à venda de ervas 

medicinais populares, o narrador explicita o fracasso da modernização da região periférica 

mexicana. 

. 

A viagem aos desertos do México mostra o fracasso da Revolução Mexicana e 

do PRI, ao dar a ver o abandono, a pobreza e a marginalidade, além da parca modernização 

desses lugares em Los detectives salvajes ou ainda de uma modernização perversa, como 

em 2666, percebida no exploratório e precário trabalho nas maquiladoras, que atraem 

migrantes de todo o país em busca de mínimas condições de subsistência. Em ambos os 

casos, o abandono, a exploração e a falta de estrutura, com a qual o governo é partícipe, 

são na melhor das hipóteses, fatores de conivência com a violência gerada aí, e na pior, 

causadoras da mesma187. Andrea Cobas e Verónica Gamboro nos lembram que não é 

coincidência que a morte da vanguarda se dê justamente no deserto do norte mexicano que 

novamente será retomado em 2666188

No norte mexicano, em ambas as ocasiões, há um encontro mortal entre 

projetos falidos, sejam eles estéticos ou sociais, criando um jogo espelhado, que conforma 

o contexto político e literário da pós-vanguarda. O olhar de Bolaño para essas conjunturas, 

. O deserto é o reverso do progresso e deixa entrever 

os resíduos da modernidade inconclusa. 

                                                 
186 BOLAÑO, Los detectives salvajes, p. 486. Ainda neste trecho, Amadeo tenta convencê-la a não 
abandonar o movimento, pois seriam os construtores de Estridentópolis, a sociedade moderna por excelência.  
Tradução minha: “E eu também, disse ou gritei, todos os mexicanos somos mais real visceralistas que 
estridentistas, mas o que importa, o estridentismo e o realismo visceral são somente duas máscaras para 
chegar aonde de verdade queremos chegar. E aonde queremos chegar?, disse ela. À modernidade, Cesárea, 
lhe disse, à porra da modernidade” 
187 Explanarei mais sobre a violência em Bolaño no Capítulo 5 desta tese. 
188 COBAS & GARIBOTTO, 2013, p. 165. 
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ainda que não seja de um tempo romantizado, é insistente e de lamento, pelo que se 

acreditou, pelo que se desfez, pelos projetos apagados e pelas vidas aniquiladas dos jovens 

de sua geração. É um olhar calcado na perda. É também uma mirada ao campo da 

infertilidade estética, política e pessoal189

 

, um olhar para o deserto. Não posso deixar de 

ressaltar, claro, que em 2666, o terreno mais violento do deserto de Santa Teresa, que 

acumula um sem fim de corpos sem vida, se chama Chile. 

2.2. Das heranças e do fracasso 

 

Jeremías Gamboa coincide com Grínor Rojo e afirma que os três eixos da 

literatura de Bolaño são “el golpe militar, la diáspora latinoamericana y el examen ficticio 

de una generación deudora de las vanguardias190

                                                 
189 Conferir artigo de Edgard Said, que aponta a ausência quase total de filhos de personagens de Bolaño. 

”. O autor, assim como sua geração, 

precisou lidar com as catástrofes no campo literário e político e, por isso pareceu-me 

importante analisar os dois campos, estabelecendo as motivações e apresentando esses 

contextos insistentemente tratados em seus textos ficcionais. Grínor Rojo ainda reafirma as 

duas heranças de Bolaño, que considero serem dois campos que sofreram significativas 

derrotas e rompimentos: como escritor, dentro de uma tradição de literatura moderna da 

América Latina, que teve suas origens nos movimentos de vanguarda: baseado nos anos 

1970 (e publicando nos anos 1990-2000), em um cenário em que essas tentativas de 

inovação estética já estavam perdendo a força e em que há muito já não se produzia com a 

mesma intensidade de outrora, Roberto Bolaño cumpre o papel de declarar seu óbito de 

uma vez por todas. E, de outro lado, como indivíduo, inserido em uma época de 

manifestações de utopias revolucionárias que foram derrotadas pelos estados autoritários: 

ocorre, portanto, a morte de uma vanguarda política, reiterada na citação do golpe de 1973 

no governo chileno, que comoveu e mobilizou milhares em uma construção coletiva que se 

pretendia mais justa e mais humana, mas que foi violentamente massacrada por uma 

ditadura, que por sua vez foi responsável por milhares de mortes, torturas e 

desaparecimentos. 

190 GAMBOA, 2013, p. 247. Tradução minha: “o golpe militar, a diáspora latino-americana e o exame 
fictício de uma geração devedora das vanguardas” 
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Portanto, cada vez que um narrador de Bolaño marca seu relato referindo-se à 

década de 1970 ou faz alguma menção direta ou indireta aos eventos históricos do período, 

está ao mesmo tempo marcando um sonho e um fracasso. Pois, ao fazê-lo, já anuncia o que 

todos sabem: que a derrota dos projetos é iminente, que as tentativas e sonhos são seguidos 

por enganos, horrores e violências. É uma marca também que localiza a si mesmo e à sua 

geração, que nesses eventos e em outros semelhantes, foram forçados a encarar a negação 

das utopias.  

Durante o I Encuentro de Escritores Latinoamericanos, promovido pela editora 

espanhola Seix Barral, em Sevilla, em junho de 2003, Bolaño preparava um texto que 

descrevia uma geração de escritores, chamado “Sevilla me mata”. Porém, por não 

conseguir terminá-lo a tempo, optou por ler na ocasião “Los mitos de Chtulhu”, 

Atualmente, os dois textos se encontram publicados em Entre Paréntesis e em Palabras de 

América191. Em “Sevilla me mata”, Bolaño se filiava aos novos escritores latino-

americanos, definindo-se a si e a seu “grupo”, como os filhos de uma classe operária que 

conhece as vicissitudes da escassez de dinheiro e que querem respeitabilidade e 

reconhecimento. Acrescenta ainda que os escritores de agora, ao contrário das gerações 

anteriores, não procedem das classes altas e, por fim, após nomear seus pares, e prever um 

futuro não muito promissor a eles (embora destaque suas qualidades), termina afirmando: 

Herencia: El tesoro que nos dejaron nuestros padres o aquellos que creímos 
nuestros padres putativos es lamentable. En realidad somos como niños 
atrapados en la mansión de un pedófilo. Algunos de ustedes dirán que es mejor 
estar a merced de un pedófilo que a merced de un asesino. Sí, es mejor. Pero 
nuestros pedófilos son también asesinos.192

Roberto Bolaño, nesse breve texto, destaca a desilusão com que olha para suas heranças 

políticas e estéticas, pautadas no esvaziamento das utopias e das vanguardas literárias. O 

autor se firma como uma voz que se propõe a desenhar uma geração, apresentando-a e 

humanizando-a nas suas perdas e na sua sobrevivência aos eventos catastróficos que 

marcaram o último século.  

  

                                                 
191 Em Palabras de América estão reunidos os dois textos mencionados de Bolaño, junto às outras doze 
conferências proferidas pelos demais participantes do evento. VOLPI et al, 2003. 
192 BOLAÑO, Entre paréntesis, p. 311. Grifos do autor. Tradução minha: “Herança: O tesouro que nos 
deixaram nossos pais ou aqueles que acreditamos nossos pais putativos é lamentável. Na realidade somos 
como meninos presos na mansão de um pedófilo. Alguns de vocês dirão que é melhor estar à mercê de um 
pedófilo do que à mercê de um assassino. Sim, é melhor. Mas nossos pedófilos são também assassinos.” 
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Esse reposicionamento faz necessário rever a relação entre literatura e política. 

Encontro, em Roberto Bolaño, uma escrita politizada, mas não comprometida com nenhum 

projeto político específico. É crítica com a direita, claro, mas também tece 

questionamentos aos caminhos tomados pela esquerda. Os textos de Bolaño não enaltecem 

uma possibilidade política ou um projeto esquerdista, estão muito mais para questionar as 

fronteiras dessa relação, afirmando-a ao mesmo tempo que explicitando o horror que pode 

haver nela. E um ponto que destaco é que a estética dos textos de Bolaño e as discussões 

ocorridas no campo literário estão intimamente relacionadas com o campo político. Para o 

autor – que deixa claro sua preocupação com os esvaziamentos éticos ou com a pobreza 

estética em entrevistas e nos seus textos, como visto anteriormente – e para seus 

personagens, esta relação íntima e coerente entre os dois campos é importante, seja na sua 

presença (Los detectives salvajes), seja na sua ausência (Estrella distante, Literatura nazi 

em América, Nocturno de Chile etc).  

Esse autor-personagem Belano, assim como Bolaño, insatisfeito com o cenário 

literário latino-americano, tem que negociar com a herança que recebe. Após um contexto 

político desastroso, como explanado acima, e uma produção literária que havia caído em 

uma repetição de formas, temas e lugares de prestígio, é necessário questioná-la. Uma das 

saídas para isso será através da burla, do sarcasmo, da ironia e das mortes simbólicas. 

Bolaño faz uso da tradição para mirar o próprio, com uma profusão de referências das ditas 

“alta” e “baixa” cultura, com citações de cânones da literatura mundial entrelaçados a 

filmes thriller, por exemplo, criando um jogo de apropriação e constituição de um campo 

complexo e desierarquizado. O autor se apropria de suas referências, se insere nas obras 

usando da sua própria trajetória literária alegorizada e as critica dentro da própria literatura. 

Para tanto, faz uso da estratégia do humor, como um modo de ir contra a palavra santa: a 

ordem, a lei, o pai, a tradição. A ironia sendo usada como desmonte da oficialidade e do 

improfanável. Em um cenário cultural repleto de grandes nomes, herdeiro de significativas 

vanguardas e de um boom latino-americano193

                                                 
193 Sobre o boom, Bolaño, apesar da admiração aos autores, tomou posição firme de distanciamento, 
rejeitando, principalmente, a institucionalização da literatura latino-americana e se negando a obedecer às leis 
de um mercado editorial. Ainda sobre o assunto, Roberto Bolaño afirma em entrevista a Miguel Esquirol: “el 
territorio que marca a mi generación es el de la ruptura. Es una generación muy rupturista, es una generación 
que quiere dejar atrás no solo el boom sino lo que genera el boom, que es una generación de escritores muy 
comerciales.” BRAITHWAITE, 2013, p. 107. Tradução minha: “o território que marca minha geração é o da 

 que deixou nomes inquestionáveis (e de 
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grande vendagem) na literatura mundial, a jocosidade da escrita de Bolaño serve de 

estratégia de subversão, que assim como na descrição do poema de Cesárea Tinajero na 

voz da dupla Ulises-Belano “es una broma que encubre algo muy serio”194

Em um contexto tomado pelo neoliberalismo triunfante nas ditaduras latino-

americanas e na mediocridade literária criticada pelo autor, o sucesso e a retidão 

demonstram uma adequação a este sistema desprezado por Roberto Bolaño. Nesse sentido, 

a marginalidade a este contexto e a resistência ao pertencimento são vistos como valores 

positivos. O escárnio, a inconveniência com os “vencedores” e a rejeição aos caminhos 

tomados são um posicionamento político que o coloca em uma forte resistência aos 

acomodados acordos de mercado, de governos e de editoração. Fracassar em uma 

sociedade que prega o sucesso como um projeto estritamente individualizante e capitalista 

de consumo de bens pode, também, a meu ver, ser uma forma de manter a coerência com 

as utopias antes defendidas. 

  

Em entrevistas, Bolaño chega a afirmar: “no creo en el triunfo. Nadie, con dos 

dedos de frente, puede creer en eso. (…) en el campo de los triunfadores uno puede 

encontrar a los seres más miserables de la Tierra, y hasta allí yo no he llegado ni me veo 

con estómago para llegar.”195 Em outra entrevista, completa dizendo que se deve lutar e 

“intentar caer como un valiente, y que eso es nuestra victoria”196

O fracasso é, na literatura de Roberto Bolaño, uma constante, ainda que 

apresentada de diversas formas. Acompanha os seus vários personagens, que em geral 

respondem a uma tipologia de autores de insucessos editoriais, “detetives” em buscas 

. Insistentemente também 

marca a sua geração não como de triunfadores, mas sim como de sobreviventes, que 

demonstraram grande coragem, mas também inocência. Uma geração em que grande parte 

morreu por questões políticas ou pelo uso de drogas, ou que está em trânsito devido ao 

exílio e que luta por sua subsistência como pode. 

                                                                                                                                                    
ruptura. É uma geração muito rupturista, é uma geração que quer deixar para trás não somente o boom, mas 
também o que gera o boom, que é uma geração de escritores muito comerciais.”  
194 BOLAÑO, Los detectives salvajes, p. 397. Tradução minha: “é uma piada que encobre algo muito sério.” 
195 BRAITHWAITE, 2013, p. 105. Tradução minha: “não acredito no triunfo. Ninguém, com um pouco de 
inteligência, pode crer nisso. (…) no campo dos triunfadores pode-se encontrar aos seres mais miseráveis da 
Terra, e até ali eu não cheguei nem me vejo com estômago para chegar.” 
196 BRAITHWAITE, 2013, p. 130. Grifo meu. Tradução minha: “tentar cair como um valente, e que essa é 
nossa vitória” 
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infrutíferas, jovens sem grandes perspectivas que não seja a própria sobrevivência (Una 

novelita lumpen), poetas errantes e desconhecidos, exilados sem lar. Como um tema 

recorrente, o fracasso é muitas vezes, estetizado para lidar com as perdas de seus 

personagens ou para encontrar para eles um lugar de pertencimento, ainda que este seja o 

da derrota. 

Emblemático do fracasso enquanto escolha estética e temática é o quadro 

“Paisaje de Ciudad de México una hora antes del amanecer”, do pintor guatemalteco de 

Nocturno de Chile. Descrito pelo próprio narrador como o fruto de longas horas olhando 

para cidade sitiada de Paris, através de uma janela197

un altar de sacrificios humanos, y a su modo el cuadro era un gesto de soberano 
hastío, y a su modo era la aceptación de una derrota, no la derrota de París, ni la 
derrota de la cultura europea briosamente dispuesta a incinerarse a sí misma ni la 
derrota política de unos ideales que el pintor vagamente compartía, sino la 
derrota de él mismo, un guatemalteco sin fama ni fortuna pero dispuesto a 
labrarse un nombre en los cenáculos de la Ciudad Luz.

 de seu ateliê, a pintura era 

198

O narrador ainda ressalta “la lucidez con que el guatemalteco aceptaba su derrota, una 

lucidez que infería otras cosas que transcendían lo puramente particular y anedóctico.”

 

199

                                                 
197 Trato com mais detalhe sobre o olhar através da janela no capítulo 3.  

 

Essa pintura é, a meu ver, uma imagem contundente da literatura do próprio Roberto 

Bolaño que, ao estetizar e escrever sobre as suas próprias derrotas e as de sua geração, 

alcança, assim como o pintor de Nocturno de Chile, o seu maior êxito.  

198 BOLAÑO, Nocturno de Chile, p. 48. Tradução minha: “um altar de sacrifícios humanos, e a seu modo o 
quadro era um gesto de soberano fastídio, e a seu modo era a aceitação de uma derrota, não a derrota de 
Paris, nem a derrota da cultura europeia briosamente disposta a se incinerar a si mesma nem a derrota política 
de uns ideais que o pintor vagamente compartia, mas sim a derrota dele mesmo, um guatemalteco sem fama 
nem fortuna, mas disposto a talhar um nome nos cenáculos da Cidade Luz.” 
199 BOLAÑO, Nocturno de Chile, p. 48. Tradução minha: “a lucidez com que o guatemalteco aceitava sua 
derrota, uma lucidez que inferia outras coisas que transcendiam o puramente particular e anedótico.” 
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3. IMAGEM 
Antes de la estructura aparece el argumento, una masa informe donde solo late 

la sangre, la experiencia, laten imágenes200

 

. 

Este ponto de análise da obra de Roberto Bolaño visa considerar como sua 

escrita pode cingir outros sentidos e tocar, através do verbal, o icônico. Para tanto 

estabeleço quatro pontos de análise da obra ficcional do autor, com vistas a explicitar sua 

relação com as imagens e de que forma o imagético pode se construir na escrita verbal. A 

primeira aproximação a ser feita é na relação direta que sua escrita estabelece com 

elementos do visual, tais como as marcações de cores, indicações de luz, uso de verbos que 

levem a percepção de espaço e tempo para o olhar, a narração por ações, entre outros. A 

seguir, me proponho a trabalhar como as imagens são criadas em sua obra, a partir de 

fragmentos e de forma inacabada. Logo, em um terceiro subcapítulo, discuto o que podem 

representar essas imagens, no que tange talvez mais a uma ausência do figurado do que sua 

presença. E, por último, parece-me importante pensar as relações dessas imagens com suas 

ausências e seus tempos, dialeticamente, justamente por não apostar na unicidade e sim na 

multiplicidade, o que já está sendo trabalhado desde o primeiro ponto de análise.   

Desde o final do século XIX e ao longo de todo o século XX, expandindo-se ao 

século atual, com a invenção da fotografia, do cinema, mais tarde da televisão, das formas 

domésticas de produzir vídeos, e agora da internet na sua produção e difusão, a imagem 

passou a ser central na elaboração de imaginários culturais e de representação do mundo. 

Desde a segunda metade do século XIX, a própria ciência se debruçou sobre as imagens e 

suas formas de captação e reprodução e o entendimento de como se constituía o 

movimento entre as imagens estáticas. Marey, Muybridge, Louis-Jacque Daguerre e 

Thomas Edison, são exemplos de cientistas que contribuíram com elaborações técnicas que 

permitiram uma maior aproximação das imagens – e posteriormente das imagens em 

movimento – para o cotidiano das cidades.  

Elisa Amorim, afirma que “desde então [a invenção da fotografia] vem-se 

configurando um arquivo cada vez mais amplo de imagens e sensações que, por romperem 

continuamente limites e fronteiras, acabam tornando mais complexas e sutis tanto as 

                                                 
200 Roberto Bolaño sobre seu processo criativo in: BRAITHWAITE, 2013, p. 127 
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relações interartísticas, quanto as recepções que delas fazemos”201

Atualmente, os limites entre as artes se fazem mais por questões didáticas que 

por necessidade estética. Se considero os movimentos artísticos do século XX, são 

inúmeros os exemplos de interseções entre as diversas manifestações artísticas, que 

utilizarão de linguagens diversas, atenuando os limites entre as artes. Por exemplo, 

Salvador Dalí, que era pintor, mas realizou filmes com Luis Buñuel, ou escritores como 

Cortázar, Juan Rulfo ou García Márquez que, ainda que mais proeminentes na literatura, 

mantinham trabalhos de roteiristas para o cinema. García Márquez chegou a coordenar a 

Escuela Internacional de Cine y Televisión em Cuba, onde desenvolvia cursos de 

roteiro

. Ou seja, por todo o 

último século, a intensa presença das imagens não só alterou a forma de fazer arte, como 

também a nossa construção de imaginário e de representação do mundo, que se dará, 

muitas vezes, através do icônico, inclusive nas inter-relações com os signos linguísticos. 

202. Ou ainda a performance art, que, desde o século passado e ainda nesse, se 

propõe como arte de fronteira, por mesclar técnicas e linguagens das mais variadas 

naturezas para sua criação cênica. Não mais se pode afirmar que uma arte esteja isenta das 

contribuições dadas pelas outras. Maria do Carmo Freitas Veneroso, ao estudar as relações 

entre artes plásticas e literatura afirma que “a combinação de diferentes linguagens é uma 

tendência clara nas artes plásticas atuais em que as fronteiras entre as manifestações 

artísticas tradicionais estão cada vez mais tênues”203 A autora ainda propõe uma retomada 

nas artes plásticas do verbo, ao mesmo tempo que um uso do icônico nas obras literárias 

atuais, afirmando que “há um lugar fronteiriço, limítrofe, onde imagem e texto se 

encontram, sendo que ao mesmo tempo em que a escrita explora sua visualidade, a arte 

restitui à escrita sua materialidade, sua qualidade de ‘coisa desenhada’”204. Aqui, neste 

trabalho, me interessa principalmente esse lugar fronteiriço onde se dá o encontro entre o 

texto e a imagem, entre o verbal e o imagético, onde a escrita explora sua visualidade, onde 

“o signo [verbal] cede lugar temporariamente à experiência da imagem, a algo que recende 

à sensorialidade do ver para, logo depois, retomar seu estatuto de ideia.”205

                                                 
201 AMORIM in: RAVETTI; FANTINI, 2009, p.416. 

. Ou seja, de 

acordo com a semiótica peirciana, a narrativa que se utiliza das imagens visuais sofre um 

202 Cf.“Como contar um conto: oficina de roteiro.”  
203 VENEROSO In: CASA NOVA et al., 2010, p. 42. 
204 VENEROSO In: CASA NOVA et al., 2010, p. 42. 
205 Julio Cesar PINTO in: CASA NOVA et. al. 2010, p. 157. 
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deslocamento na sua natureza estritamente linguística, extrapolando seus próprios limites. 

Em que medida a literatura mescla a imagem na palavra, matérias a princípio estranhas 

uma à outra, pertencentes a semiologias diferentes, mas que em algumas obras mostram 

suas interseções? Pois, como afirma Sabrina Seldmayer, ao usar as palavras de Jean-Luc 

Nancy, “a oposição entre imagem e texto é, como toda forma cristalizada de dicotomia, um 

dualism indigent. Imagem e texto deveriam ser vistos da mesma forma que a alma e o 

corpo: ‘cada um é o limite do outro, seu horizonte de interpretação’”. 206

 

 

3.1. Bolaño e as imagens: o olhar e a letra 

 

3.1.1. O que há detrás das palavras? 

O que reter dessa relação entre o instrumento mais universal, o olho, e a 
imagem, objeto cultural e histórico por excelência, infinitamente singularizado 

sob mil formas diversas?207

 

 

Como uma das partes constituintes do cinema, tal como tratado na Introdução, 

está a imagem. Jacque Aumont, para defini-la, afirma que esta “é universal, mas sempre 

particularizada”208

A imagem é sempre modelada por estruturas profundas, ligadas ao exercício de 
uma linguagem, assim como à vinculação a uma organização simbólica (a de 
uma cultura, a uma sociedade); mas a imagem é também um meio de 
comunicação e de representação do mundo, que tem seu lugar em todas as 
sociedades humanas.

, pois:  

209

 

 

Este capítulo visa tratar a literatura de Bolaño nas suas interfaces com o olhar, 

de que forma sua escrita cinge outros sentidos – os visuais – e está permeado pela presença 

do imagético no uso de alguns elementos e palavras. Estratégias narrativas que privilegiam 

as frases curtas, sem muitos adjetivos, verbos referentes ao olhar, descrições mais físicas 

que subjetivas, presença constante dos enquadramentos das janelas, referências à 
                                                 
206 SELDMAYER in: CASA NOVA et. al., 2010, p. 37. 
207 AUMONT, 1993, p. 73. 
208 AUMONT, 1993, p. 175. 
209 AUMONT, 1993, p. 175. 
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iluminação e close são alguns dos exemplos de recursos utilizados na escrita de Roberto 

Bolaño que podem auxiliar na análise de sua escrita em relação com o imagético. Apontar 

como esses elementos estão presentes em seus textos e de que forma se relacionam às 

imagens criadas e levam às “sensações” provocadas à sensibilidade do “olhar” foi minha 

escolha de primeira aproximação destes dois campos sígnicos. 

Nos seus contos e romances, a maioria das descrições, sejam elas de espaços 

ou personagens, se fazem pela via do olhar. Palavras e expressões como “translúcido”210, 

“una imagen congelada en su espejo”211,” “una sombra definida”, “lugar mal iluminado”, 

“vio una luz anaranjada, con tonalidades rosas y azules, como una vieja película, cuyos 

colores estuvieron desapareciendo”212

No conto “Ojo Silva”, por exemplo, há uma predileção pelas imagens. A 

própria profissão do personagem de sugestivo nome “Ojo”, aquele que vê e testemunha a 

violência (esta violência da qual não se pode escapar), como fotógrafo, destaca a imagem 

como construtor dos sentidos no texto. O conto está permeado de indicações escópicas, 

como as de iluminação, a descrição dos espaços e personagens e as referências às imagens 

pertencentes ao imaginário contemporâneo. Esta predileção está bem marcada na passagem 

“Cuando por fin pude hablar otra vez, dije que no, que no hacía ninguna idea. Ni la 

víctima, ni los verdugos, ni los espectadores. Sólo una foto

, demonstram a via escópica como uma alternativa 

escolhida por esse autor para a descrição de suas representações de espaço, personagens ou 

de subjetividades.  

213

Ainda sobre a presença da fotografia, vários são os textos de Roberto Bolaño 

que apresentam um traço típico das imagens visuais: indicações de cor e iluminação dos 

.” Essa passagem marca 

como a imagem, estampada em uma foto, seria a única e mais potente forma para expressar 

o que o narrador pretendia nesse momento. Algo que transcendia o entendimento lógico e 

verbal, mas cuja compreensão era possível a partir da imagem.  

                                                 
210 BOLAÑO, Llamadas telefónicas, p.148. 
211 BOLAÑO, Putas asesinas, p. 33. Tradução de Eduardo Brandão: “Uma imagem congelada no seu 
espelho”. 
212 BOLAÑO, Putas asesinas, p. 54. Tradução de Eduardo Brandão: “uma sombra definida, lugar mal 
iluminado” (...) “viu uma luz alaranjada, com tonalidades rosas e azuis, como um velho filme, cujas cores 
estivessem desaparecendo.” 
213 BOLAÑO, Putas asesinas, p. 20. Tradução de Eduardo Brandão: “Quando por fim pude falar de novo, 
disse que não, que não fazia a menor ideia. Nem a vítima, nem os carrascos, nem os espectadores. Somente 
uma foto”. 



107 
 

ambientes ou cenários das ações. Também em “Ojo Silva”, encontro indicativos como “La 

luz provenía de un par de velas”214 ou “y recorrieron un pasillo mal iluminado y otro peor 

iluminado”, que marcam uma preocupação estritamente do olhar. Somente aos olhos é 

possível a percepção da luz e esse cuidado em marcar essa presença indica uma 

preocupação com a construção escópica, da imagem visual da cena, levando os sentidos 

para o olho. Esse conto também está permeado de indicações de contra-luz e de sombras, 

como por exemplo: “la sombra que proyectaba su cuerpo y las sombras de los dos niños 

que llevaba de la mano sobre los muros descascados”215

Alguns elementos verbais do texto de Bolaño fazem grande marcação do olhar, 

levando os sentidos para o corpo e, principalmente, para a visão. Em trechos de seus 

contos, percebe-se a repetição de alguns verbos como “ver”, “mirar”, assim como palavras 

recorrentes como “ojo”, “imagen”, “color”, “reflejo”, “brillo”

. As marcas de sombra e de luz, 

indicações estritamente visuais, também fazem referência à matéria da fotografia – ou 

grafia da luz – que só se torna possível devido às nuances da iluminação, que gravam suas 

imagens.  

216

Incluso pasé un paño por la ventanilla delantera para que 

 etc:, todos referentes ao 

olhar. 

viera mejor. Miré: vi 
faros de automóviles, por los giros de las luces aquello que tal vez fuera una 
curva. Y luego vi el desierto y vi unas formas verdes. ¿Lo has visto?, dijo la 
directora. Sí, luces, respondí. La directora me miró: sus ojos saltones brillaban 
como seguramente brillan los ojos de los animales pequeños del estado de 
Durango, de los alrededores inhóspitos de Gómez Palacio. Luego volví a mirar 
hacia donde ella indicaba: primero no vi nada, sólo oscuridad, el resplandor de 
aquel pueblo o restaurante desconocido, después pasaron algunos automóviles y 
sus haces de luz partieron el espacio con una lentitud exasperante.217

Em um mesmo parágrafo, como este, pode-se perceber a recorrência de marcadores – 

verbos, indicações de luz, brilho e escuro – que levam os sentidos para o visual, pois se 

 

                                                 
214 BOLAÑO, Putas asesinas, p.20. Tradução de Eduardo Brandão: “A luz provinha de um par de velas” (...) 
“e recorreram um corredor mal iluminado e outro corredor pior iluminado.” 
215 BOLAÑO, Putas asesinas, p. 22. Tradução de Eduardo Brandão: “A sombra que seu corpo projetava e a 
sombra dos dois meninos que levava ela mão nas paredes descascadas.” 
216 BOLAÑO, Putas asesinas. Tradução de Eduardo Brandão: “Ver; olhar; olho; imagem; cor; reflexo; 
brilho.”  
217 BOLAÑO, Putas asesinas, p. 35. Grifos meus. Tradução de Eduardo Brandão: “Olhei: Vi faróis de 
automóveis, pelo movimento das luzes talvez fosse uma curva. Depois vi o deserto e vi umas formas verdes. 
Viu?, perguntou a diretora. Sim, luzes, respondi. A diretora me encarou: seus olhos esbugalhados brilhavam 
como brilham os olhos dos pequenos animais do estado de Durango, dos arredores inóspitos de Gómez 
Palacio. Depois tornei a olhar para onde ela indicava: a princípio, não vi nada, só escuridão, o clarão daquele 
povoado ou restaurante desconhecido, depois passaram alguns automóveis e seus feixes de luz cortaram o 
espaço com uma lentidão exasperante.” 
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referem a indicativos exclusivamente da visão. Neste texto, a relação com o mundo se faz 

através do olhar, que o decodifica e o explica.  

Outra marca de constância do olhar e da criação dessa relação imagética dos 

personagens com o mundo que o rodeia se faz pela presença das janelas. Em vários contos, 

por exemplo, em “Gómez Palacio”, a presença das janelas através das quais seus 

personagens olham, criando uma afinidade mediada pelo olhar entre o dentro e o fora e 

fazendo uma relação com o mundo estritamente pela via do olho. Embora, pelas janelas, 

haja o contato entre esses dois espaços, a fruição do mundo externo se faz sem o toque do 

corpo, mas sim exclusivamente pelo olhar, em geral desde dentro olhando para o mundo 

exterior: “a veces me olvidaba de mis aprensiones y me quedaba junto a la ventana 

observando el desierto de noche”218, quando o narrador, ao não conseguir dormir, passava 

o tempo “mirando la noche a través de la ventana”219. Essa é uma mediação que nos 

permite ver o fora, o objeto a ser visto, mas que também nos alheia dele, em uma imagem 

que, como a do cinema, no espetáculo que “nos ‘oferece’ (nos oferece à distância, portanto 

também nos oculta)”220

Cristian Metz, para apontar algumas particularidades do cinema, estabelece 

diferenças entre a pulsão escópica e as demais, e afirma: 

.  

Então em que se pode dizer que as pulsões visual e auditiva mantêm uma relação 
mais forte, ou mais particular, com a ausência do seu objeto, com a procura 
infinita do imaginário? É que a pulsão escópica e a pulsão invocante –, 
contrariamente a outras pulsões sexuais, figura concretamente a ausência do seu 
objeto por meio da distância a que mantém e que faz parte da sua própria 
definição: distância do olhar e distância da escuta. A psicologia distingue 
classicamente os “sentidos da distância” (a vista e o ouvido) dos outros sentidos 
que se processam todos gradualmente e que a chama “sentidos de contato” 
(Pradines): tacto, gosto, olfacto, sentido cinestésico, etc. Freud nota que o 
voyerismo, nisso se assemelhando com o sadismo, mantém sempre uma 
separação entre o objeto (aqui, o objeto olhado) e a fonte pulsional, isto é, o 
órgão gerador (o olho); o voyer não olha o seu olho.221

 

   

Metz aponta para a relação caracterizada da pulsão escópica, que à diferença 

das demais se faz em distância, sem o contato direto do corpo, mantendo uma separação 
                                                 
218 BOLAÑO, Putas asesinas, p. 29. Tradução de Eduardo Brandão: “Às vezes esquecia as minhas 
apreensões e ficava junto da janela observando o deserto de noite.” 
219 BOLAÑO, Putas asesinas, p. 29. Tradução de Eduardo Brandão: “olhando a noite através da janela”. 
220 METZ, 1980, p.73. 
221 METZ, 1980, p.71. 
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(ou uma mediação, como a tela ou a janela) entre o objeto e o olho. É importante lembrar 

que as janelas222, em muito, são associadas aos enquadramentos cinematográficos – uma 

forma de olhar, que emoldura223

Uma das passagens que marca a presença das janelas, e a distância entre o visto 

e o vedor, de forma mais explícita é a última inscrição de Los detectives salvajes, conferida 

por três dias consecutivos no diário de Juan García Madero, da pergunta: “Qué hay detrás 

de la ventana?”  

 o que será visto, o quadro, e marca o que não será visto, 

ou seja, o extraquadro. 

                                                 
222 AUMONT, 1993, p. 147. “De fato, a moldura aparece mais ou menos como uma abertura que dá acesso 
ao mundo imaginário, à diegese figurada pela imagem. Reconhece-se a célebre metáfora da moldura como 
“janela aberta para o mundo”, retomada com tantas variantes(...)”.  
E ainda, na página 154: “O enquadramento é pois a atividade da moldura, sua mobilidade potencial, o deslize 
interminável da janela à qual a moldura equivale em todos os modos da imagem representativa baseados 
numa referência(...)”. 
223 AUMONT, 1993, p. 146. Jacque Aumont, ao se referir à moldura e sua função nos objetos e, 
principalmente nas obras de arte afirma que: “a moldura é o que separa, perceptivamente, a imagem do que 
está fora dela. A incidência dessa função perceptiva é múltipla: a moldura-objeto, ao isolar um pedaço do 
campo visual, singulariza-lhe a percepção, torna-a mais nítida; desempenha além disso papel de transição 
visual entre o interior e o exterior da imagem, de intermediário que permite passar não muito bruscamente do 
que está dentro para o que está fora. Os pintores clássicos foram muito sensíveis a essa função de transição, 
em particular à maneira como a moldura dourada permitia banhar a tela em uma luz suave, um pouco 
amarela, tida como favorável à visão do quadro. Moldura-objeto e moldura-limite, juntas, garantem ainda 
uma espécie de isolamento perceptivo da imagem. Contribuem para conferir-lhe a dupla realidade perceptiva, 
ao criar no campo visual uma zona particular que produz índices de analogia, ao mesmo tempo que é 
submetida a um “campo de forças” visual, a uma organização em termos plásticos, que é o que se chama 
tradicionalmente composição da imagem”. (...) 



110 
 

 

 

Figura 3 - Imagem da parte final de Los detectives salvajes 
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Uma pergunta sem resposta, repetida, de uma janela que se fragmenta e tende a 

desaparecer, deixando a dúvida em suspensão, a que, talvez, seu leitor a responda, após 

uma jornada inconclusa. 

 

3.1.2. Direção do olhar e narração por ações 

 

Como outro elemento do olhar, que me parece importante, analiso a direção 

proposta pela narração de Bolaño. Observo que, “em geral, uma das características do 

cinema é a de dirigir a atenção do espectador para os diferentes elementos que se sucedem 

no desenvolvimento de uma ação”;224

No trecho abaixo, de “Últimos atardeceres en la tierra”, conto do livro Putas 

asesinas, pode-se perceber com clareza esse jogo de direção do olhar do espectador, que 

ora é levado a “ver” os detalhes e posteriormente a “ver” o que ficou em extraquadro, fora 

do foco descritivo do momento:  

 ou seja, definir, em cada momento, quais são os 

elementos importantes para o entendimento da ação ou, ainda, centrar a atenção do público 

ora em um personagem, ora em outro – mesmo que eles apareçam na mesma cena – bem 

como o uso de foco, de zoom ou de closes. Esse direcionamento do olhar do 

leitor/espectador para o centro de ação que deseja o autor é um recurso cinematográfico 

que, por vezes, se faz presente também na literatura. Definir o que ganha foco em cada 

momento é fundamental para se alcançar algumas significações desejadas ao longo da 

narrativa. Em alguns contos, o autor joga com a direção da atenção, definindo e diluindo o 

que seria um primeiro plano (espaço de maior atenção ou atenção central) e o segundo 

plano (espaço de atenção secundária, com menos importância narrativa). 

Entonces B desvía la mirada y vuelve a su libro, que permanece abierto sobre la 
mesa, es un libro de poesía. Una antología de surrealistas franceses al español 
por Aldo Pellegrini, surrealista argentino. (…) Así que B desvía la mirada, abre 
su libro al azar y encuentra a Gui Rosey, la foto de Gui Rosey, sus poemas, y 
cuando vuelve a levantar la mirada la cabeza de su padre ya no está.225

                                                 
224 BALAZS, 1983, p. 84. 

 

225 BOLAÑO, Putas asesinas, p. 39. Tradução de Eduardo Brandão: “Então B desvia o olhar e volta a seu 
livro, que permanece aberto em cima da mesa. Um livro de poesia. Uma antologia de surrealistas franceses 
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Nesse trecho, o narrador direciona o olhar do leitor, para que este perceba aos 

poucos os detalhes dos objetos mostrados em close. Primeiro se percebe um livro aberto, 

logo que é um livro de poesia. Em seguida, revelam-se detalhes do teor do livro. Logo, há 

um corte para a mirada de B e sua ação de abrir o livro, para em seguida voltar ao livro e à 

foto, seguida pelos poemas de Gui Rosey. Seguidamente, há outro corte para mostrar a 

ação de levantar a cabeça e logo a cena ao seu redor, do que ainda não havia sido mostrado 

e ficou em extraquadro. Ou seja, a cena não é descrita em sua inteireza, mas somente nos 

elementos direcionados pelo narrador e, à medida, que lhe interessa revelar o que acontece 

com o recurso de centrar-se nos detalhes, permitindo, por exemplo, que somente se perceba 

a ausência do pai no último instante. 

Ou ainda no seguinte trecho do mesmo conto: 

Tiene pelo largo, como casi todas, y lleva zapatos con tacones muy altos. 
Cuando cruza el local (se dirige al lavabo) B estudia con detenimiento sus 
zapatos: son blancos y están sucios de barro en los lados. Su padre también 
levanta la mirada y la estudia durante un momento. B mira a la puta que abre la 
puerta del baño, y luego mira a su padre. Entonces cierra los ojos y cuando 
vuelve a abrir la puta ya no está y su padre ha vuelto a concentrarse en el 
juego.226

 

 

Aqui, há uma descrição da personagem feminina estritamente física – objetiva 

e não subjetiva – fazendo referência ao olhar de B. Logo, uma visão do detalhe dos seus 

sapatos, que à maneira de um zoom, aproxima nosso olhar aos pormenores do objeto. Em 

seguida há um corte e a visão mostrada já é do olhar do pai de B, para logo haver outro 

corte para o olhar novamente de B, com as descrições de ações da personagem – também 

de forma objetiva e não subjetiva, no campo ainda do olhar. Em seguida, B fecha os olhos 

e, a partir da sua subjetiva227

                                                                                                                                                    
traduzida para o espanhol por Aldo Pellegrini, surrealista argentino. (...) B desvia o olhar, pois abre o livro 
por acaso e encontra Gui Rosey, a foto de Gui Rosey, seus poemas, e, quando torna a levantar o olhar, seu pai 
não está mais lá.” 

, há outro corte para quando os abre e a cena já está 

226 BOLAÑO, Putas asesinas, p. 60. Tradução de Eduardo Brandão: “Tem o cabelo comprido, como quase 
todas, e usa sapatos de saltos altos. Quando atravessa o local (vai ao toalete), B estuda detidamente seus 
sapatos: são brancos e estão sujos de barro nos lados. Seu pai também ergue o olhar e a estuda por um 
momento. B olha para a puta, que abre a porta do banheiro, depois olha para o seu pai. Então fecha os olhos e 
quando torna a abri-los a puta não está mais lá e seu pai tornou a se concentrar no jogo. 
227 Subjetiva é um termo técnico do cinema, que indica a tomada de câmera que pretende ser a perspectiva do 
olhar do personagem, comparando a câmera ao olho no exercício do olhar de um sujeito. 
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modificada. Estes trechos exemplificam a direção do olhar do leitor para indicar os 

detalhes da cena e a subjetividade da visão dos personagens, mas que é capaz de zooms, 

planos detalhe e cortes que indicam aquilo que o narrador quer mostrar e até o que deixou 

de mostrar, como o extraquadro que só se explicita na última frase. Faz-se notar, nesses 

trechos, o uso de recursos tipicamente cinematográficos, apropriados em uma narrativa 

verbal, tais como zoom, closes, fade-out (olhos fechando) e cortes para uma cena 

modificada.  

É importante ressaltar que as descrições dos personagens e de suas ações se 

dão mais por uma via objetiva que subjetiva. Ou seja, descreve-se o personagem por suas 

características e ações “visíveis” ao olhar. Não são descrições de sua personalidade, mas 

sim de suas roupas, sua altura, cabelos etc. e de suas feições, reações, como pode ser 

verificado no trecho a seguir do conto “Vagabundo en Francia y Bélgica”:  

[M] tiene alrededor de veinticinco años y es alta y delgada. Sus ojos son verdes, 
que era el mismo color de los ojos de su padre (…) Al llegar al museo, M, tras 
pagar ella las entradas se queda esperándolo en la cafetería, leyendo el periódico 
delante de un capuchino, las piernas cruzadas en un gesto elegante y al mismo 
tiempo solitario(…).228

 

  

Ou ainda, no mesmo conto, ao se referir a uma garota que mora na casa que 

buscavam: “B llama a la puerta. En el interior suena una especie de badajo. Al cabo de un 

rato aparece una muchacha de unos quince años, vestida con bluejeans y con el pelo 

mojado”.229

Essa escolha descritiva mais “visível” é ainda reafirmada nos titubeios do 

narrador para explicar o significado subjetivo dessa descrição. Um exemplo é o conto 

“Putas asesinas”, em que as descrições do personagem masculino, sem direito a voz por 

estar sequestrado, se dá sempre por suas feições e reações físicas ao que lhe é dito pela 

 Nesses dois trechos, as descrições utilizadas são marcadamente físicas, 

portanto, da ordem do sensível ao olhar, podendo ou não ter implicações de subjetividade. 

                                                 
228 BOLAÑO, Putas asesinas, p. 86-89. Tradução de Eduardo Brandão: “[M] tem cerca de vinte e cinco anos, 
é alta e magra. Seus olhos são verdes, a mesma cor dos olhos do pai. (...) ao chegar ao museu, M, depois de 
pagar as entradas, fica à sua espera no café, lendo o jornal diante de um cappuccino, com as pernas cruzadas 
num gesto elegante e ao mesmo tempo solitário (...)” 
229 BOLAÑO, Putas asesinas, p. 92. Tradução de Eduardo Brandão: “B toca a campainha. Lá dentro soa uma 
espécie de badalo. Passado um instante aparece uma garota de uns quinze anos, vestindo jeans e com o 
cabelo molhado.” 
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personagem feminina do conto. O narrador, recorrentemente o descreve fisicamente e 

apresenta duas ou mais possibilidades de significados subjetivos para essa descrição: 

-(el tipo agacha la cabeza. La alza. Sus ojos intentan componer una sonrisa. Sus 
músculos faciales se contraen en uno o varios espasmos que pueden significar 
muchas cosas: somos el uno para el otro, piensa en el futuro, la vida es 
maravillosa, no cometas una tontería, soy inocente, arriba España.)230

 

 

Essa forma de narrar privilegia mais os gestos e ações “visíveis” para mostrar 

possibilidades de exteriorização de subjetividades, levando novamente a narração para a 

percepção visual, criadora de imagens. É uma forma muito semelhante aos roteiros de 

filmes, inclusive pela presença dos parêntesis, que em geral indicam as didascálias e 

sugerem atuação e subtextos para seus atores, em que nem sempre definem com exatidão a 

sensação que devem interpretar. Vide, por exemplo, trecho do roteiro de Pedro Almodóvar, 

“Todo sobre mi madre”, onde podem ser notadas formas narrativas muito similares: 

Manuela camina por un pasillo recto. Una línea blanca, pintada a un metro del 
suelo divide la pared en dos. Da la impresión de que la línea blanca tirase de 
Manuela como un imán, atrayéndola hasta la puerta entornada del camerino de 
Huma Rojo. 

Manuela asoma la cabeza, y empuja ligeramente la puerta. Antes de poder 
husmear dentro, escucha la voz de Huma ordenándole que entre.231

 

 

Nesse trecho, próprio de um roteiro fílmico, encontro recursos muito próximos 

aos utilizados nos textos exemplificados acima de Roberto Bolaño: frases curtas e diretas, 

que privilegiam as ações explícitas aos olhos. Há também indicações de atuação indiretas – 

como a relação criada entre o corpo da personagem e a linha branca da parede – e direta – 

como empurrar a porta. 

Nesses textos, apresenta-se no verbal grande relação com o icônico para 

mostrar algo, não mais para descrevê-lo, e propõe que uma narrativa pode ser construída 

                                                 
230BOLAÑO, Putas asesinas, p. 117. Tradução de Eduardo Brandão: “O tipo abaixa a cabeça. Ergue-a. Seus 
olhos tentam compor um sorriso. Seus músculos faciais se contraem num espasmo ou em vários que podem 
significar muitas coisas: somos feitos um para o outro, pense no futuro, a vida é maravilhosa, não faça uma 
besteira, sou inocente, arriba España.)” 
231 ALMODOVAR, 2005, p.83. Tradução minha: Manuela caminha por um corredor reto. Uma linha branca, 
pintada a um metro do chão, divide a parede em dois. Dá a impressão de que a linha branca puxasse Manuela 
como um ímã, atraindo-a até a porta junto ao camarim de Huma Rojo. Manuela espreita com a cabeça e 
emperra suavemente a porta. Antes de fuçar dentro, escuta a voz de Huma ordenando-lhe que entre. 
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sobre os intervalos; isto é, não mais pela descrição explícita de algo, mas pela sugestão 

dada sobre a correlação visual das imagens geradas por seus signos verbais, umas em 

relação às outras. Assim como outros escritores de seu século, Bolaño narra não a partir de 

descrições prontas do que deveria estar em cena, mas por uma sucessão de imagens e 

movimentos que, juntos, construirão sentidos. O autor não apresenta uma ideia concluída, 

mas pede ao leitor que perceba, entre uma ação e outra, entre uma imagem e outra, as 

sensações que experimentam seus personagens e os sentidos gerados por essas correlações, 

em um processo análogo ao da montagem de cenas.  

O texto de Roberto Bolaño apresenta uma escrita que mostra mais os 

movimentos de significação do que a descrição adjetivada. O significado não está 

exatamente no que é escrito ou descrito, mas na junção, na correlação dos elementos. É na 

montagem dos movimentos e das imagens que reside a significação. Sua arte 

dinamicamente entendida é “absorvida no processo à medida que este se verifica”232, tendo 

dois estágios fundamentais: o primeiro, a reunião de imagens, enquanto o segundo é o 

resultado “desta reunião e seu significado na memória”. Em grande parte dos textos de 

Bolaño, devido em certa medida a essa narração por ações, em frases curtas e diretas, as 

imagens suscitadas de seus textos são simultâneas ao momento de leitura, gerando uma 

homocronia233 — conceito criado e manifestado em minha dissertação — entre esses dois 

processos. Os elementos são dados pouco a pouco, para que o próprio leitor possa montar 

os significados. Ele não determina o contexto a priori, como algo fixo e já pronto, mas o 

constrói, elemento por elemento, para que o leitor crie sua representação e interpretação. 

Um trabalho conjunto — de leitor e escritor —, trazendo significação viva, fazendo-se 

conhecer diante dos sentidos do leitor. A montagem dirige a sutileza de seus métodos para 

o processo. É importante não entregar o resultado pronto, mas construí-lo diante do seu 

interlocutor, fazer “os sentimentos surgirem, se desenvolverem, transformarem-se em 

outros sentimentos: viverem diante do espectador”.234

No conto “Putas asesinas”, como assinalado anteriormente, ressalto as diversas 

ações praticadas por seus personagens e a narrativa opta por não descrevê-las, mas sugeri-

  

                                                 
232 VERTOV, 1983, p. 258. 
233 Este conceito, criado e manifestado na minha dissertação diz de um tempo da leitura coincidente com o 
tempo de imaginação da ação. Não mais sendo um texto descritivo, mas baseado em ações, há uma 
conciliação entre o tempo necessário para sua leitura e sua interpretação imagética. 
234 EISENSTEIN, 2002a, p. 21. 
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las ao seu leitor que, rapidamente, em seu tempo de leitura, as apreende e as compõe como 

um ato global, maior. Cada elemento isolado não responde, por si só, a essa ideia, sendo 

necessária a junção dos mesmos para se alcançar a “visualização” da cena como um todo. 

Em diversos textos de Bolaño, há uma narração composta por uma junção de ações que se 

propõe a suscitar uma cena em seu leitor, trabalhando em um âmbito de uma linguagem 

mais gerativa do que normativa de suas informações, injetando na “irrealidad de la imagen 

la realidad del movimiento”.235 Ao escolher uma forma em que não descreve por adjetivos, 

mas sim por ações, o autor consegue uma escrita mais dinâmica, tendendo ao movimento e 

que, por sua vez, explicita a seu leitor o método escolhido: o de compor por justaposição 

de ações. A montagem inclui “no processo criativo a razão e o sentimento do espectador. O 

espectador é compelido a passar pela mesma estrada criativa trilhada pelo autor para criar a 

imagem”.236 Essa revelação do artifício da montagem convida seu leitor a que o 

acompanhe no processo de escrita, diluindo as barreiras da autoria, revelando-se um 

processo criativo coletivo, democrático e inclusivo que divide com o leitor/espectador o 

mérito de criação. Essa conformação de uma literatura que compactua com outra arte e que 

dilui as barreiras da autoria é capaz de ser, em si, uma reflexão ideológica em sua 

estética.237

 

 

3.2. A imagem fragmentada 

 

Os contos e romances de Roberto Bolaño em geral não se fecham, não 

apresentam um final determinado ou seguro, mas, pelo contrário, terminam de forma 

abrupta, como um relato inacabado, deixando ao seu leitor a estranheza de ter que se 

contentar com um lampejo de relato parcial de seus personagens. O que presencio, como 

leitora, são algumas cenas do que é relatado, mas nunca sua totalidade. Seus contos 

funcionam como fragmentos de um discurso, em geral memorialísticos, ou fragmentos de 

narrações de feitos do passado. Em Los detectives salvajes, por exemplo, há uma profusão 

                                                 
235 METZ, 2002, p. 42: Tradução minha: “irrealidade da imagem a realidade do movimento”. 
236 EISENSTEIN, 2002a, p. 29. 
237 Algumas teorizações presentes neste subcapítulo “Direção do Olhar e narração por ações” foram baseadas 
em reflexões que já vinha desenvolvendo desde a minha dissertação “Cortázar: cinema e performance em Un 
tal Lucas”, defendida em 2009. 
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de relatos, em primeira pessoa, de personagens contanto suas relações com Arturo Belano 

e Ulisses Lima. Esses relatos, a modo de entrevista, com grandes marcas de oralidade e, 

indicando que há um interlocutor, deixam entrever muito da subjetividade do seu narrador. 

As entrevistas são apresentadas como em um filme documentário, e, a partir dos discursos 

verbais de cada um, se constroem as imagens e cenas a que se referem. Cinquenta e três 

narradores diferentes compõem a segunda parte do romance. Uma composição de 

fragmentos que reconstroem cenas de momentos diferentes e relações diversas entre os 

protagonistas e os entrevistados, mas que terminam por revelar mais de si mesmos que dos 

primeiros.  

Esses relatos, sem organização estritamente narrativa, podem ser lidos 

independentemente ou com outra ordem que não a apresentada pela sequência das páginas 

do livro. São fragmentos, a princípio, autônomos, que têm, como aparente única linha de 

junção, Ulises Lima e Arturo Belano. Mas, para além de lampejos das vivências pessoais 

dos relatores e dos protagonistas, essas vozes, múltiplas, se encadeiam a outras muitas 

histórias também de uma geração, uma voz, talvez coletiva da “geração desencantada dos 

latino-americanos que nasceram nos anos 50”238

Na segunda parte de Los detectives salvajes, são apresentados noventa e seis 

relatos de cinquenta e três personagens diferentes, cada um com suas indicações de lugar, 

cidade e data. Esses testemunhos, a modo de depoimentos documentais e repletos das 

marcas de oralidade, apresentam, como traço comum, algum encontro ou vivência com 

Arturo Belano ou Ulises Lima, representantes do movimento poético Real-visceralismo. 

No entanto, ao relatar esses encontros, os personagens acabam por revelar muito mais de 

si, deixando os protagonistas em segundo plano e apresentando as cenas de suas próprias 

vidas em pequenos fragmentos, como sutis cacos que podem ser encontrados em cada 

depoimento. Os relatos não contam histórias completas ou acabadas, mas muito mais se 

assemelham a lampejos de uma vida em curso, com fins inconclusos e, muitas vezes, 

abruptos. Não dão a impressão de terem sido revisados ou propositais e muitas vezes 

indicam o contrário: “Pero lo que quería decir era otra cosa.” (Laura Jáuregui, janeiro de 

, como o próprio Roberto Bolaño chega a 

afirmar em entrevistas. 

                                                 
238GIRALDO, s.d., s.p.. 



118 
 

1976)239

A veces me acuerdo de Laura Damián. No mucho, unas cuatro o cinco veces por 
día. Unas ocho o dieciséis veces si no consigo dormir, lo cual es lógico  pues un 
día de veinticuatro horas da para muchos recuerdos. Pero normalmente sólo me 
acuerdo de ella cuatro o cinco veces y cada recuerdo, cada cápsula de recuerdo 
tiene una duración aproximada de dos minutos,  aunque no lo puedo decir con 
certeza porque hace poco me robaron el reloj y cronometrar a ojo es riesgoso. 

, indicando um tom de espontaneidade e improviso. Cada relato apresenta uma voz 

diferente e com identidade própria e marcada. Além de perspectivas próprias de tempo e de 

lugar de encontro com os protagonistas, essas vozes também mostram, na sua escrita, 

características e tons que ajudam a construir a imagem de cada um desses personagens-

testemunhas. A escrita de Joaquín Font, por exemplo, apresenta uma poética bastante 

diferente dos demais: 

(…)Yo quería irme a la cama con ella. Quiero que me hagas ver el cielo, pues, 
Dolores, le dije un día. ¿Cuánto crees que dura el cielo?, dijo ella.240

 

 

O texto de Joaquín Font permite entrever metáforas, como associar “ir para a 

cama" com “me faça ver o céu” e a ruptura de lógicas comuns, utilizando construções 

pouco usuais como “cronometrar a olho”, assim como o uso de algumas palavras ternas e 

uma linguagem que raramente se utiliza de palavrões. As falas de Bárbara Patterson, em 

contraponto, raramente apresentam metáforas e se utilizam de um tom mais duro, raivoso, 

repleto de palavras de baixo calão e que, repetidamente, deixam entrever sua posição 

incômoda de estrangeira: 

Viejo puto mamón de las almorranas de su puta madre, le vi la mala fe desde el 
principio, en sus ojillos de mono pálido y aburrido, y me dije este cabrón no va a 
dejar pasar la oportunidad de escupirme, hijo de su chingada madre. Pero yo soy 
tonta, siempre he sido una tonta y una ingenua y bajé la guardia. Y pasó lo que 
pasa siempre. Borges. John Dos Passos. Un vómito como al descuido 
empapando el pelo de Bárbara Patterson. Y el pendejo encima me miró como 
con pena, como diciendo estos  bueyes sólo me han traído  a esta gringa de ojos 
desvaídos  para cagarle encima, y Rafael también me miró y ni se inmutó el 
enano ojete, como si ya estuviera  acostumbrado a  que me faltara el respeto 

                                                 
239 BOLAÑO, Los detectives salvajes, p.146. Tradução de Eduardo Brandão: “Mas o que eu queria dizer era 
outra coisa”. 
240 BOLAÑO, Los detectives salvajes, p. 215. Tradução de Eduardo Brandão: Às vezes me lembro de Laura 
Damián. Não muitas, só umas quatro ou cinco vezes por dia. Umas oito ou dezesseis vezes, se não consigo 
dormir, evidentemente, porque um dia de vinte e quatro horas dá para muitas recordações. Mas normalmente 
só me lembro dela quatro ou cinco vezes, e cada recordação, cada cápsula de recordação tem uma duração 
aproximada de dois minutos, mas não posso afirmar com certeza porque roubaram meu relógio outro dia e 
cronometrar a olho é arriscado. (...) Eu queria ir para a cama com ela. Quero que você me faça ver o céu, 
Dolores, disse a ela um dia. Quanto você acha que dura o céu?, ela perguntou.” 
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cualquier viejo rancio  de pedos, cualquier viejo estreñido de la Literatura 
Mexicana. 241

 

 

Ou ainda, Xosé Lendoiro, portador de um discurso bastante singular, com 

construções latinas, aproximadas ao discurso jurídico – referente à sua profissão e 

identidade assumida –, que permeará todo o seu relato: “El ejercicio de la carrera de 

letrado o jurisperito me proporcionaba ingresos suficientes como para dedicarme con 

largueza al noble arte de la poesía. Unde habeos quaerit nemo, sed oportet habere, lo que 

en buen romance quiere decir que nadie pregunta de dónde procede lo que posees, pero es 

preciso poseer”.242

Para além desses exemplos, cada personagem do romance apresenta um lugar 

de enunciação próprio e marcado, indicando sua parcialidade e identidade. A escrita de 

cada relato nos ajudará a formar a imagem de cada um desses personagens, ao mesmo 

tempo, que nos indica relações dessas com o mundo e com nossos protagonistas. Cada 

personagem e, principalmente a multidão de personagens, são como linhas que trazem o 

“eu” e que transpassam e costuram o político, o universal, o individual e o coletivo, no 

lugar de uma gênese de si e de um grupo, talvez uma geração. Dessa forma, a construção 

de Ulises Lima e Arturo Belano se dá a partir de uma multiplicidade de vozes, seja a partir 

do diário de Juan García Madero, seja das vozes dessa multidão de homens e mulheres que 

tiveram contatos com nossos protagonistas em momentos diferentes e falam desde uma 

diversidade de localidades – México, França, Espanha, Israel, Estados Unidos, Áustria, 

Nicarágua e África.  

 

Os testemunhos são construídos por vozes múltiplas, em tempos diferentes e 

lugares diversos. No entanto, estabelecem, entre si, uma cadeia de relações em que, em 
                                                 
241 BOLAÑO, Los detectives salvajes, p. 177-178. Tradução de Eduardo Brandão: “Aquele puto velho 
chupador das hemorroidas da puta da mãe dele, desde o começo vi que ele estava de má fé, vi nos seus 
olhinhos de gostosão branquelo e pentelho, e disse pra mim mesma este cara não vai deixar passar a 
oportunidade de cuspir em mim, filho de uma puta madre. Mas como sou babaca, sempre fui babaca, 
ingênua, baixei a guarda. E aconteceu o que sempre acontece. Borges. John dos Passos. Uma vomitada como 
que sem querer, empapando os cabelos de Barbara Patterson. E o escroto ainda me olhou com dó, como que 
dizendo estes caras trouxeram a gringa de olhos mortiços só para eu cagar nela, Rafael também olhou para 
mim e ficou impassível, anãozinho fodido, como se estivesse acostumado a ver qualquer velho peidorreiro 
me faltar ao respeito, qualquer velho tripa-presa da Literatura Mexicana.” 
242 BOLAÑO, Los detectives salvajes, p. 427. Tradução de Eduardo Brandão:“O exercício da carreira de 
advogado ou jurisconsultor me proporcionava renda suficiente para me dedicar com largueza à nobre arte da 
poesia. Unde habeas quaerit Nemo, sed oported habere, o que em bom vernáculo quer dizer que ninguém 
pergunta de onde vem o que possuis, mas que é preciso possuir.” 
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diversos relatos, um personagem de outro testemunho, será parcialmente composto pelo 

primeiro. Um personagem se constrói em seu próprio discurso, mas também no discurso do 

outro, em cadeia, estabelecendo um “cruzamento de vozes”, como indicou o próprio 

Bolaño em entrevista.243

As entrevistas da segunda parte de Los detectives salvajes acontecem em 

ordem cronológica, e, ao serem lidas em conjunto, nos permitem recompor em parte, de 

maneira fragmentada e repleta de lacunas os trajetos percorridos por Ulises Lima e Arturo 

Belano, assim como do movimento Real-visceralista. Diante desta profusão de narrativas 

inter-relacionadas e diluídas dentro do romance, se pode estabelecer pelos menos três tipos 

de fragmentação na conformação das imagens suscitas por estas.  

 Assim, além de definir a si mesmo, a partir das características 

próprias de cada discurso e do que elege para falar de si mesmo, cada personagem é 

também construído pelos demais depoentes, que mantinham relações uns com os outros. 

As tessituras dessas identidades se dão, portanto, pela montagem de diversos discursos, 

próprios e alheios. Por exemplo, a construção de Xóchitl, que ajuda a tecer, em seus 

relatos, as identidades de María Font e de Jacinto Requena e que, por sua vez, também é 

construída através dos testemunhos destes.  

A primeira se refere às fragmentações de um mesmo discurso dentro de um 

mesmo livro. Somente um dos relatos não obedece a essa ordem cronológica e nem se 

apresenta inteiramente em um só momento. É o relato de Amadeo Salvatierra, fragmentado 

em 12 partes, que se distribuem ao longo de toda este segundo capítulo, sendo, inclusive, o 

primeiro e o último. Esse relato, à diferença de outros que, ainda que do mesmo 

personagem se referem a meses ou anos diferentes, é tomado todo em um único dia, em 

janeiro de 1976, e se reporta também a uma única cena: Ulises, Arturo e o próprio Amadeo 

na casa deste, bebendo tequila e conversando sobre Cesárea Tinajero e seu único poema. 

Uma mesma cena, que fragmentada, constrói a imagem de um único momento e uma única 

voz, que é recorrente. Essa imagem se repetirá ao longo de toda a segunda parte do 

romance, retornando ao primeiro contato dos protagonistas com a obra poética da primeira 

real-visceralista. É uma construção de uma mesma cena-chave, que sacraliza o papel 

“materno” de Cesárea Tinajero para estes jovens poetas e dá início à busca que se 

                                                 
243 BOLAÑO. Entrevista concedida a Cristián Warnken, no programa chileno “La belleza de pensar”. 
Disponível em http://www.youtube.com/watch?v=98IODIpPR54&feature=relmfu acesso em 17/07/2012. 

http://www.youtube.com/watch?v=98IODIpPR54&feature=relmfu�
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desenvolverá na terceira parte do romance e se dá de forma fragmentada e presente durante 

toda a segunda parte, abrindo e fechando a coleção de relatos. 

A segunda forma de fragmentação percebida no romance seria a multiplicidade 

de discursos, dentro ainda da mesma obra, para compor um único trajeto, como do 

movimento real-visceralista e seus líderes, Arturo e Ulises. A construção das imagens que 

constituem seus percursos se dá por diversas vozes – sejam elas expressas na segunda parte 

pelos diferentes personagens ou pelos relatos do diário de Juan García Madero – que 

contam, cada um, desde um lugar e um momento, ou seja, desde uma perspectiva diferente. 

Essa tessitura, repleta de lacunas, deixa entrever uma imagem não plana, mas sim 

multifacetada dos personagens e seu movimento literário. 

E, por fim, como terceira possibilidade de construção fragmentada se dá de um 

mesmo discurso, mas entre obras diferentes, de personagens que se arquitetam em mais de 

um livro, como Auxilio Lacouture, que, a modo de vasos comunicantes, se encontra em 

Los detectives salvajes e em Amuleto. Sua composição, e do seu discurso e perspectiva, se 

fazem de forma encadeada entre duas obras diferentes, que ainda que independentes, se 

complementam. Portanto, pode-se contar com pelos menos três tipos diferentes de 

construção a partir de fragmentos: seja pela multiplicidade de vozes, locais, perspectivas 

ou tempos para compor uma mesma imagem dentro de um mesmo romance, seja pela 

fragmentação de um mesmo discurso, ou ainda pela construção em cadeia, de discursos 

cruzados, entre diversos livros244

E diante dessa profusão de fragmentos, como lidar com uma imagem que não 

se apresenta por inteiro, mas, sim, muito mais aos “pedaços”, aos “cacos” e que, longe de 

propor uma visão total única, compõem-se cheias de lacunas, nunca contando tudo ou não 

se apresentando dentro de registros supostamente imparciais, pelo contrário, se construindo 

em discursos repletos de marcas de parcialidade e pessoalidade? Interessa-me aqui retomar 

essa configuração do romance Los detectives salvajes para pensar na multiplicidade de 

discursos marcadamente pessoais, para tratar das imagens criadas de forma a não se 

pretenderem únicas ou isentas de parcialidade.  

.  

 
                                                 
244 Privilegiei como exemplos aqui o romance Los detectives salvajes, mas tal estruturação e fragmentação 
pode também ser percebida, em diferentes graus, em outras obras do autor, tal como La pista de hielo, com 
seus discursos intercalados e inter-relacionados e 2666 
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Didi-Huberman afirma: 

o ato de ver não é o ato de uma máquina de perceber o real enquanto composto 
de evidências tautológicas. O ato de dar a ver não é o ato de dar evidências 
visíveis a pares de olhos que se apoderam unilateralmente do ‘dom visual’ para 
se satisfazer unilateralmente com ele. Dar a ver é sempre inquietar o ver, em seu 
ato, em seu sujeito.245

Didi-Huberman aponta para a cisão entre o visto e o “vedor”, desfazendo a pretensa ideia 

de um olho puro, que tudo vê tal como é, sem considerar a visão um ato subjetivo, feito por 

um alguém a partir de sua perspectiva, desde seu lugar de enunciação e por isso, portanto, 

constituído também por fendas, recoberto por seus próprios traços e estilhaços de 

percepção. 

  

Em Los detectives salvajes, Roberto Bolaño explicita essa relação dialética 

entre aquele que olha e o que vê, das imagens que são criadas, ao assinalar, através de 

marcadores antes de cada entrevista, as diferentes vozes que compõem os relatos das 

imagens criadas. No romance, por exemplo, tudo o que se tem são relatos de 

“testemunhas”, de quem viu, seja na segunda parte ou nos diários de García Madero. Não 

há a voz de um narrador “puro”, que tudo vê e tudo pode contar sem implicações. Há 

personagens que, em uma complexidade e multiplicidade de vozes, reconstroem, a partir 

de suas perspectivas muito particulares, um relato, uma imagem de fuga dos personagens. 

Não há a cisão entre quem olha e o que é olhado, mas, pelo contrário, há uma reafirmação 

da perspectiva pessoal do olhar, marcando, além da explicitação do nome de quem conta, 

as marcas de titubeio, de esquecimento, de implicação pessoal com o que contam etc. 

 

3.3. Ausências nas imagens e imagens da ausência 

 

A narrativa de Roberto Bolaño, ainda que feita em forma de fragmento, como 

apontado anteriormente, permite entrever algumas questões que são recorrentes e que 

ganham força na sua repetição. São fragmentos que aos poucos constroem uma imagem de 

uma geração que, por não poder fugir da violência, dessa violência da qual não se pode 

                                                 
245 DIDI-HUBERMAN, 1998, p 77. 
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escapar246

então começamos a compreender que cada coisa a ver, por mais exposta, por 
mais neutra de aparência que seja, torna-se inelutável quando uma perda a 
suporta – ainda que pelo viés de uma simples associação de ideais, mas 
constrangedora, ou de um jogo de linguagem – e, desse ponto nos olha, nos 
concerne, nos persegue

, se constroem sobre muitas perdas. No entanto, sua escrita, muito visual, se 

propõe a “mostrar”, a dar a ver em um passado as perdas dessa mesma geração. Como 

aponta Didi Huberman,  

247

 

 

A escrita de Roberto Bolaño pode ser lida a partir de suas ruínas, nos traços e 

vestígios das imagens criadas por construções verbais que deixem entrever a perda e o 

desaparecimento da integralidade, seja de uma juventude, de uma utopia, de uma crença no 

futuro. Quando “a modalidade do visível torna-se inelutável – ou seja, voltada a uma 

questão de ser – quando ver é sentir que algo inelutavelmente nos escapa, isto é: quando 

ver é perder.”248

Para tratar dessa relação com a ausência e com a imagem do que se perdeu, 

escolhi a última fala de Auxilio Lacouture em Amuleto, personagem que figura também em 

Los detectives salvajes, como uma mais dos muitos que conviveram com os jovens poetas 

do Real-visceralismo no México. Dois livros que, em eco, tratam de uma mesma geração, 

que na definição de sua personagem são “los pobres niños abandonados”

 

249

Así pues los muchachos fantasmas cruzaron el valle y se despeñaron en el 
abismo. Un tránsito breve y su canto fantasma o el eco de su canto fantasma, que 
es como decir el eco de la nada, siguió marchando al mismo paso que ello, que 
era el paso del valor y de la generosidad, en mis oídos. Una canción apenas 
audible, un canto de guerra y de amor, porque los niños sin duda se dirigían 

. Nessa 

passagem de um livro narrado em primeira pessoa, através de um discurso principalmente 

memorialístico, que passeia entre o presente e o passado na sua relação com a poesia, a 

juventude e a política, Auxilio indica a perda: 

                                                 
246 BOLAÑO, Putas asesinas, p.11. Tradução de Eduardo Brandão: “mas da violência, da verdadeira 
violência, não se pode escapar, pelo menos não nós, os nascidos na América Latina na década de cinquenta, 
os que rondávamos os vinte anos quando morreu salvador Allende”. 
247 DIDI-HUBERMAN, 1998, p. 33. 
248 DIDI-HUBERMAN, 1998, p. 34. 
249 BOLAÑO, Amuleto, p.143. Tradução minha: “os pobres meninos abandonados.” 
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hacia la guerra pero lo hacían recordando las actitudes teatrales y soberanas del 
amor.250

 

 

Auxilio, nessa imagem de crianças e jovens que caminham em direção ao 

abismo, os relaciona à juventude lançada à guerra, mas também à coragem, à generosidade 

e ao amor. Para isso, utiliza a palavra fantasma, esse ser que é pura imagem e carece de 

corpo. Esses fantasmas apresentam um canto, ou um eco desse canto, sua presença também 

espectral e não física, o que ela associa como “el eco de la nada”. É a indicação, a partir de 

uma narração de uma presença desses “meninos”, marcada e explicitada na ausência desses 

corpos e desse canto, que só se apresenta em seu “reflexo”. E ela segue:  

¿Pero qué clase de amor pudieron conocer ellos?, pensé cuando el valle se quedó 
vacío y sólo su canto seguía resonando en mis oídos. El amor de sus padres, el 
amor de sus perros y de sus gatos, el amor de sus juguetes, pero sobre todo el 
amor que tuvieron entre ellos, el deseo y el placer.251

 

 

Após a passagem dos meninos, só restou o canto ressoando em seus ouvidos. 

Não há mais presença, somente vestígio. A imagem que se apresenta não é a da presença, 

mas sim a da ausência. Uma imagem que questiona até mesmo o amor que puderam 

acreditar ter, ao associá-los ao amor típico das crianças, que ainda não tiveram tempo de 

conhecer o afeto adulto: “amor de sus perros y de sus gatos, el amor de sus juguetes”. 

Auxilio termina, por fim, por questionar também a memória oficial do que foi essa geração 

e sua luta política ao afirmar: 

Y aunque el canto que escuché hablaba de la guerra, de las hazañas heroicas de 
una generación entera de jóvenes latinoamericanos sacrificados, yo supe que por 
encima de todo 

Y ese canto es nuestro amuleto

hablaba del valor y de los espejos, del deseo y del placer. 

252

                                                 
250 BOLAÑO, Amuleto, p. 153-154. Tradução minha: “Assim, então, os meninos fantasmas cruzaram o vale e 
despencaram do abismo. Um trânsito breve e seus cantos fantasma ou o eco do canto fantasma, que é como 
dizer o canto do nada, seguiu marchando no mesmo passo que ele, que era o passo do valor e da 
generosidade, nos meus ouvidos. Uma canção apenas audível, um canto de guerra e de amor, porque os 
meninos, sem dúvida, se dirigiam para a guerra, mas o faziam recordando as atitudes teatrais e soberanas do 
amor.” 

 

251 BOLAÑO, Amuleto, p.154. Tradução minha: “Mas que tipo de amor eles puderam conhecer?, pensei 
quando o vale ficou vazio e só o canto continuava ressoando nos meus ouvidos. O amor dos seus pais, o 
amor dos seus cachorros e dos seus gatos, o amor dos seus brinquedos, mas sobretudo o amor que tiveram 
entre eles mesmos, o desejo e o prazer.” 
252 BOLAÑO, Amuleto, p.153-154.  Grifos meus. Tradução minha: “E ainda que o canto que eu escutei 
falasse da guerra, das façanhas heroicas de uma geração inteira de jovens latino-americanos sacrificados, eu 
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A personagem narradora lamenta a derrota, em contraste com o restante do 

romance que ao longo de sua narração recoloca em jogo a memória e a construção de uma 

geração, trazendo à tona aquilo que na última página se anuncia como a grande perda. À 

medida que traz ao discurso, e à leitura presente, aquilo que não mais está ali, como o 

amor, a coragem, a juventude, os ideais etc., indica, na presença desse jogo de mostrar, a 

sua imensa ausência. Sua presença é espectral, espelhada, fantasmagórica, apenas um eco, 

em uma construção imagética que “mostrasse a perda, a destruição, o desaparecimento dos 

objetos e dos corpos”253. Essa imagem que nos olha pela perda da juventude e tudo que ela 

traz consigo: a ternura, o amor, o otimismo, a crença no futuro, a ingenuidade, a utopia etc. 

Uma ausência, presente no discurso, como em um jogo que “inventava um lugar para a 

ausência, precisamente para ‘permitir que a ausência tivesse lugar’”254

Parece-me interessante retomar as colocações de Cristian Metz, sobre o visual 

e o auditivo que mantêm uma particularidade, ressaltando “a distância do olhar e a 

distância da escuta”

 

255 e que essa relação com a ausência seria uma das especificidades do 

cinema: a privação do objeto visto, sendo que os sons e imagens que o cinema nos 

apresenta se oferecem na falta. 256

Esse romance de Bolaño, ainda que permeado pelas reconstruções da memória, 

não narra somente para contar o que foi, para dizer de um passado, mas também, e 

principalmente, para indicar o que se perdeu, o que não há mais no presente: lugares, 

amigos, juventude, pertencimentos, desejo, prazer, inocência, crenças. Através da presença 

destes elementos nos relatos do passado, indica-se a ausência dos mesmos no presente, em 

um processo de reconstrução de um sujeito baseado nas suas perdas. Didi Huberman 

afirma que “esse mais além, será preciso ainda chamá-lo visual, como o que estaria sempre 

faltando à disposição do sujeito que vê para restabelecer a continuidade de seu 

reconhecimento descritivo ou de sua certeza do que vê.”

 

257

                                                                                                                                                    
soube que, sobretudo, falava da coragem e dos espelhos, do desejo e do prazer. E esse canto é nosso 
amuleto.” 

 O texto de Bolaño cria imagens 

253 DIDI-HUBERMAN, 1998, p 35. 
254 DIDI-HUBERMAN, 1998, p. 107. 
255 METZ, 1980, p. 71. 
256 METZ, 1980, p. 73. 
257 DIDI-HUBERMAN, 1998, p.105. 
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que, em sua dialética relação entre o passado e o presente, a presença e a ausência, nos 

ajuda a reconstruir a imagem desse adulto latino-americano, nascido na década de 1950 e 

que contava os 20 anos, quando morreu Salvador Allende, pois “a ausência dá conteúdo ao 

objeto ao mesmo tempo que constitui o próprio sujeito.”258

Didi-Huberman, ao analisar obras que figuram a morte, anuncia essa relação de 

reconhecimento de si e de construção de uma subjetividade a partir da ausência vista e da 

morte que nos vê: “é a angústia de olhar o fundo – o lugar – do que nos olha, a angústia de 

ser lançado à questão de saber (na verdade, de não saber) o que vem a ser meu próprio 

corpo, entre sua capacidade de fazer volume e sua capacidade de se oferecer ao vazio, de 

se abrir”. Uma construção que se faz na dialética de saber e não saber, de ver o que não 

está presente, no “sentido inelutável da perda posto a trabalhar”

 

259, conformando o que o 

autor chama de imagem dialética “conceito de uma imagem capaz de se lembrar sem 

imitar, capaz de repor em jogo e de criticar o que ela fora capaz de repor em jogo”, como o 

amor apontado por Auxilio, que hora é enaltecido, ora questionado (¿Pero qué clase de 

amor puedieron conocer ellos?) e “sua força e sua beleza estavam no paradoxo de oferecer 

uma figura nova, e mesmo inédita, uma figura realmente inventada da memória.”260

 

. 

Pensar dialeticamente essas imagens das ausências é o que proporei fazer no próximo 

subcapítulo. 

3.4. Imagens dialéticas 
é o momento em que se abre o antro escavado pelo que nos olha no que 

vemos.261

 

 

Una persona—debería decir una desconocida—que te acaricia, te hace 
bromas, es dulce contigo y te lleva hasta la orilla de un precipicio. Allí, 
el personaje dice ay o empalidece. Como si estuviera dentro de un 
caleidoscopio y viera el ojo que lo mira. Colores que se ordenan en una 
geometría ajena a todo lo que tú estás dispuesto a aceptar como 
bueno.262

                                                 
258 DIDI-HUBERMAN, 1998, p 96. 

 

259 O conceito de imagem dialética de Walter Benjamin é retomado por DIDI-HUBERMAN in:1998, p.37. 
260 DIDI-HUBERMAN, 1998, p. 114. 
261 DIDI-HUBERMAN, 1998, p. 77. 
262 BOLAÑO, Tres, Poema Girona. 
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A partir da narrativa imagética proposta por Roberto Bolaño, que leva a 

percepção para o olhar e que está construída pela multiplicidade das presenças, seja dos 

personagens, seja da repetição de discursos em um mesmo livro ou em livros diferentes, 

mas também construída pelas ausências – como as imagens que mostram sua negatividade, 

a perda, a falta – é que pretendo estabelecer como se dão essas relações dialéticas entre os 

tempos e as imagens, o que aparece e o que se perde, o que se mostra e o que se oculta, 

entre a presença e a ausência. As imagens na narrativa ficcional da obra de Roberto Bolaño 

se constroem na intranquilidade do choque, sendo geralmente multifacetadas, 

fragmentadas e entrecortadas por outras referências de tempo ou de perspectivas. Não são 

imagens unívocas ou simplificadas, mas sim ambíguas, privilegiando a multiplicidade, o 

que nos faz aproximá-las do que Didi Huberman, apoiado em Benjamin, chama de 

imagens dialéticas. O teórico afirma que 

há de fato uma estrutura em obra nas imagens dialéticas, mas ela não produz 
formas bem formadas, estáveis ou regulares: produz formas em formação, 
transformações, portanto efeitos de perpétuas deformações. No nível do sentido, 
ela produz ambiguidade – ‘a ambiguidade é a imagem visível da dialética’ 
escrevia Benjamin -, aqui não concebida como um estado simplesmente mal 
determinado, mas como uma verdadeira ritmicidade do choque.263

 

   

As imagens dialéticas produzidas na obra de Bolaño podem tratar do choque 

entre unicidade e fragmentação, entre presença e ausência ou entre tempos. Não na 

supressão de um elemento em privilégio do outro, mas sim, no conflito e coexistência de 

ambos para a geração de suas imagens a partir do texto verbal. Para isso, torna-se 

importante diferenciar a dialética do dilema nessa produção das imagens. Enquanto o 

dilema pressupõe uma escolha entre um ou outro elemento, apresentando contrariedade de 

evidências e afastando o jogo contraditório – entre a unicidade e a multiplicidade, por 

exemplo – a dialética propõe que se pense a relação entre esses dois elementos, propõe-se 

assim, portanto “jogar com contradições”264

                                                 
263 DIDI-HUBERMAN, 1998, p. 173. 

. Considerar a construção dialética das imagens 

significa pensar o jogo de contradições como mecanismo construtor das imagens, pensar 

um elemento no outro, por exemplo, pensar a construção da unidade a partir da 

multiplicidade, é pensar a unidade dentro da multiplicidade – por exemplo, de 

264 DIDI-HUBERMAN, 1998, p 71. 
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perspectivas. Ou, como afirmado por Didi-Huberman, “a imagem dialética é aquela 

imagem do passado que entra numa conjunção fulgurante e instantânea com o presente, de 

tal modo que esse passado só pode ser compreendido nesse presente preciso, nem antes 

nem depois; trata-se assim de uma possibilidade histórica de conhecimento.”265

A relação que se estabelece na escrita de Roberto Bolaño entre fragmento e 

unicidade somente pode ser entendida enquanto uma relação dialética. Um texto, como de 

Los detectives salvajes, no qual é a multiplicidade de relatos e de perspectivas que pode 

construir uma trajetória contínua – seja esta do movimento poético real-visceralista, das 

vidas de Arturo e Ulises ou ainda do retrato de uma geração ao longo de quase 30 anos – 

estabelece a relação de interdependência entre esses dois elementos: a unicidade e o 

fragmento. É no fragmento que se encontra a força do contínuo, mas é também na 

construção de uma unidade, pela junção dos relatos, que se encontram as relações entre os 

fragmentos, tornando-os objetos não só independentes, mas também, e principalmente, 

partes interligadas, como cacos de um mesmo mosaico. Cada relato é um fragmento de 

superfície plana, um só discurso. Mas que, em conjuntos, são fragmentos indicativos de um 

espaço tridmensional, composto de múltiplas variantes, o que, em associação ao que 

Aumont chama de “dupla realidade perceptiva das imagens”

  

266

Portanto, não se pode considerar a existência do pensamento dicotômico ou de 

dilema entre quem vê e o que é visto, mas pensar na indissociabilidade entre os dois, na 

relação entre os dois, pois somente existem em sua relação. Assim também se dá o liame 

do que é visto e seu vedor, pois o visto só o é a partir de quem o vê. Aumont diferencia as 

palavras olho e olhar, afirmando que o primeiro se trata apenas da informação visual, mas 

que o segundo seria implicação de um sujeito sobre um objeto, sendo, portanto, 

. Ou seja, se um fragmento, 

um relato isolado, só deixa entrever uma vida, um lampejo de uma única vivência, lido em 

seu conjunto é parte de uma costura entre o pessoal, o coletivo e o político, numa 

multifacetada possibilidade, podendo, portanto ser lido das duas formas, simultaneamente, 

como fragmento isolado ou como parte de uma unidade. As imagens suscitadas na obra de 

Roberto Bolaño são uma trama singular entre espaços e tempos, que juntos conformam 

diferentes possibilidades de leitura e organização. 

                                                 
265 DIDI-HUBERMAN, 1998, p.178. 
266 AUMONT. 1993, p.63. 
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indissociável essa relação entre o que vê e o que é visto. Olhar é a definição propriamente 

humana da visão.267

Ver é sempre uma operação de sujeito, portanto uma operação fendida, inquieta, 
agitada, aberta. Todo olho traz consigo a névoa, além das informações de que 
poderia num certo momento julgar-se o detentor.

 Ou como reafirmado por Didi-Huberman: 

268

 

 

Roberto Bolaño explicita essa relação dialética entre aquele que olha e o que 

vê, das imagens que são criadas, ao “indicar” as diferentes vozes que compõem os relatos, 

ao indissociar essas vozes das imagens criadas. Em Los detectives salvajes, por exemplo, 

todos os narradores – Juan García Madero, com seu diário ou os demais personagens nas 

entrevistas – são “testemunhas” que estavam presentes e, portanto, já se trata de uma 

operação fendida, comprometida. Como anteriormente afirmado, não há uma voz de um 

narrador minimamente “imparcial”, que tudo viu e que poderia relatar os fatos sem maiores 

implicações pessoais. Há personagens, que em uma complexidade e multiplicidade de 

vozes, reconstroem, a partir de perspectivas muito marcadas, um relato, uma imagem de 

fuga dos protagonistas.  

Há, portanto, nessas imagens construídas, um lugar de névoa, pois não há mais 

o mito do olho perfeito, selvagem, sem implicações de perspectiva, que tudo vê. Não há 

mais que se escolher entre o que é olhado e aquele que olha, mas é preciso dialetizar este 

olhar para perceber a relação entre essas duas instâncias. Para tanto, é necessário dialetizar 

também a leitura que se faz dessas imagens, sem ponderar o lugar exclusivo de um 

elemento, de forma isolada, mas trabalhar as possibilidades, sejam de tempo ou de 

discurso, em relação. Como afirma Didi-Huberman   

há apenas que se inquietar com o entre. Há apenas que tentar dialetizar, ou seja, 
pensar a oscilação contraditória em seu movimento de diástole e de sístole (a 
dilatação e a contração do coração que bate, o fluxo e o refluxo do mar que bate) 
a partir de seu ponto central, que é seu ponto de inquietude, de suspensão, de 
entremeio. (...) É o momento em que o que vemos justamente começa a ser 
atingido pelo que nos olha269

 

 

                                                 
267 AUMONT, 1993, p.59. 
268 DIDI-HUBERMAN, 1998, p. 77. 
269 DIDI-HUBERMAN, 1998, p 77. 
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Para tal, há que se considerar o jogo entre interioridade e exterioridade, e, sem 

exclusão de uma ou outra, propor o movimento de relação entre as duas. A interioridade 

“está aí, mas como o carretel ou a coisa insignificante que se pode lançar e reter 

alternadamente. A interioridade está efetivamente aí, mas fragilizada. Está aí, depois 

afastada, depois novamente aí, na dobra de uma constante dialética visual, na síncope de 

um ritmo.” Mas essa interioridade que não se apresenta pura ou conciliadora deve ser 

compreendida na inquietude constante e visual. Sem apaziguamento, a dupla distância – o 

estar e o não estar – estão simultaneamente presentes.  

Também posso apontar uma relação dialética nas imagens criadas na literatura 

de Bolaño, quando elas trazem em si uma perda, um vazio presente, a partir de uma 

imagem que se cria no passado (da juventude perdida e das ilusões desfeitas). Ao tratar da 

juventude de seus personagens, por exemplo, Bolaño indica nesse passado presentificado 

uma busca que não resulta, como a da utopia política dos jovens que marcham para a 

guerra, mas caem no precipício, como na cena de Amuleto já trabalhada nesta tese. Nessas 

imagens, ainda que explicitadas, o que se encontra não é a presença, mas sim o vazio. 

Nessa cena, o conteúdo se abre para indicar que consiste em objeto de perda.270. É na 

apresentação de uma imagem para indicar não sua presença, mas seu detrimento, em 

contraste com um tempo decorrido já apresentado. São imagens espelhadas, espectrais, de 

um passado que já não mais é possível no presente, de quando o que resta é senão uma 

obra de perda271

Essa questão me leva também a pensar a relação estabelecida com a 

temporalidade, “obrigando-nos a admitir que a imagem só poderia ser pensada 

radicalmente para além do princípio usual de historicidade”

, por exemplo, a juventude com tudo o que ela traz consigo, quando o que 

nos mostram nas imagens já não é mais a coisa em si, mas seu vestígio, sua ruína, que 

mantém sua relação com o perdido: é a presença da imagem, mas uma presença que só 

indica sua ausência. 

272

                                                 
270 DIDI-HUBERMAN, 1998, p.141. 

, que lida com o tempo como 

uma linha contínua. Mas força a ver a história desde uma negociação entre os tempos, com 

um olhar que parte do presente para revisitar e reinventar o passado. Essa outra relação 

estabelecida “faz da memória, não uma instância que retém – que sabe o que acumula – 

271 DIDI-HUBERMAN, 1998, p 80. 
272 DIDI-HUBERMAN, 1998, p. 115. 
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mas uma instância que perde: ela joga porque sabe, em primeiro lugar, que jamais saberá 

por inteiro o que acumula.”273

Não cabe dizer que o passado ilumina o presente ou que o presente ilumina o 
passado. Uma imagem, ao contrário, é aquilo no qual o Pretérito encontra o 
Agora num relâmpago para formar uma constelação. Em outros termos, a 
imagem é a dialética em suspensão. Pois, enquanto a relação do presente com o 
passado é puramente temporal, contínua, a relação do Pretérito com o Agora 
presente é dialética: não é algo que se desenrola, mas uma imagem fragmentada. 
Somente as imagens dialéticas são imagens autênticas (isto é, são arcaicas); e a 
língua é o lugar onde é possível aproximar-se delas.

. Como afirmado por Didi-Huberman: 

274

Essa perspectiva histórica me permite, portanto, pensar o fio da memória como um traço 

vivo, que leva e traz a presença dos tempos diversos. E essa relação entre as temporalidade 

será o tema do próximo capítulo. 

 

 

  

                                                 
273 DIDI-HUBERMAN, 1998, p. 115. 
274 DIDI-HUBERMAN, 1998, p. 114. Didi-Huberman retoma o conceito de imagem dialética de Benjamin, 
que afirma: “Não é que o passado lança sua luz sobre o presente ou que o presente lança luz sobre o passado; 
mas a imagem é aquilo em que o ocorrido encontra o agora num lampejo, formando uma constelação. Em 
outras palavras: a imagem é a dialética na imobilidade. Pois, enquanto a relação do presente com o passado é 
puramente temporal, a do ocorrido com o agora é dialética – não de natureza temporal, mas imagética. 
Somente as imagens dialéticas são autenticamente históricas, isto é, imagens não arcaicas. A imagem lida, 
quer dizer, a imagem no agora da cognoscibilidade, carrega no mais alto grau a marca do momento crítico, 
perigoso, subjacente a toda leitura”. In:Benjamin, 2006, p.505. 



132 
 

4. TEMPO 
 

Escribí este libro para los fantasmas, que son los únicos que tienen tiempo, 
porque están fuera del tiempo.275

 

 

Explicação da Eternidade 

devagar, o tempo transforma tudo em tempo.  
o ódio transforma-se em tempo, o amor  

transforma-se em tempo, a dor transforma-se  
em tempo.  

(...) 
por si só, o tempo não é nada.  

a idade de nada é nada.  
a eternidade não existe.  

no entanto, a eternidade existe.  
 

os instantes dos teus olhos parados sobre mim eram eternos.  
os instantes do teu sorriso eram eternos.  

os instantes do teu corpo de luz eram eternos.  
 

foste eterna até ao fim276

 

.  
… 

 

Neste capítulo, objetivo analisar como se dão os jogos de perspectiva 

temporal277 e o trabalho com o tempo, bem como considerar os tempos de referência e de 

experiência presentes na obra literária de Roberto Bolaño. Para tal, pretendo primeiramente 

estabelecer as relações entre o tempo e a imagem, dialeticamente, como proposto por 

Benjamin e retomado por Didi-Huberman278

                                                 
275 BOLAÑO, Amberes, p. 9. Tradução minha: “Escrevi este livro para os fantasmas, que são os únicos que 
têm tempo, porque estão fora do tempo.” 

, assim como apontar esse diálogo com os 

276 PEIXOTO, 2009. 
277 Uso de recursos narrativos que subjetivam a passagem do tempo, deslocando-a da objetividade do relógio. 
Aumont e Marie os definem da seguinte forma: “Por analogia com a perspectiva (escolha de um ponto de 
vista e um modo de representação dos corpos no espaço), pode-se falar de perspectiva temporal para 
significar a escolha de um momento a partir do qual se observam e se representam acontecimentos no tempo. 
O cinema, que utiliza a perspectiva para suas imagens retangulares, produz uma perspectiva temporal por 
todos os meios graças aos quais ele pode agir na representação do tempo ou na produção de um tempo: 
variações de velocidade (acelerado, desacelerado, imagem congelada), inversões cronológicas (filmagem ao 
inverso, flashback), “nivelamento” e reconstituição da dimensão temporal, por montagem. Assim Epstein 
(1946) considerou que o cinema criava um tempo diferente do tempo real (portanto sugeria a existência de 
outro mundo, tão material quanto o nosso). Essa ideia foi comentada por Gilles Deleuze (1983): ‘o cinema 
(...) cria um relevo no tempo, uma perspectiva no tempo: exprime o próprio tempo como perspectiva de 
relevo.’” (AUMONT; MARIE, 2003, p.228) 
278 Cf. definição de dialética e imagem dialética no capítulo 3. 
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diferentes modos de montagem deste.279

 

 Posteriormente, analisar, acorde com Raúl Antelo 

e Paul Ricoeur, as relações entre tempo e narrativa, diferenciando e aproximando os 

tempos narrativos biográficos e ficcionais na vida e na obra de Roberto Bolaño, 

estabelecendo as afinidades dialéticas entre memória e expectativa e das relações diversas 

que podem ser estabelecidas entre as várias camadas temporais presentes nas narrativas de 

Bolaño. Por último, aponto alguns recursos caros ao cinema, que visam trazer à superfície 

do sensível o tempo e suas diversas formas de percepção não naturalizada – e, portanto, 

politizada – e da montagem dos fragmentos que surgem dessas relações. Portanto, este 

capítulo se propõe discutir o tempo, em relação com a imagem e o fragmento, que, durante 

a modernidade e nas produções teóricas e ficcionais cinematográficas obteve tanta atenção 

quanto às suas montagens e à sua elasticidade. 

4.1. Imagem, cinema e tempo 
Las imágenes viajan en cámara lenta280

 

 

Tempos modernos, 1936. A primeira cena apresentada é a imagem do tempo. 

Um relógio de torre, por onde caminham seus ponteiros, prestes a indicar as 6h, marcando 

o tempo objetivo e público da máquina-relógio. Os ponteiros dos segundos dão um par de 

voltas, exatos dois objetivos minutos. Com a sobreimpressão do texto: “Modern Times: A 

story of industry, of individual enterprise – humanity crusading in the pursuit of 

happiness.”281

                                                 
279 Técnica utilizada no cinema, que visa, a partir da colagem de fragmentos, os modos de relações formais e 
semânticas entre planos sucessivos.  

. Em seguida, um corte, sucedido por ovelhas domesticadas, em bando, 

como que saindo de um curral em direção a outro, e uma fusão, para homens de chapéu e 

terno, na mesma situação, saindo do metrô, passando pela cidade e adentrando na fábrica. 

É a perda da individualidade e da subjetividade do tempo. Com a revolução industrial e a 

formação das grandes cidades, começa-se a estabelecer uma nova forma de relação com o 

tempo, não mais marcado pelos eventos naturais da aurora ou do ocaso, mas dos relógios 

de ponteiros, agora difundidos em igrejas e torres pela cidade que marcavam o tempo do 

280 BOLAÑO, Amberes, p.65. Tradução minha: “As imagens viajam em câmera lenta.” 
281 CHAPLIN, 1936. Tradução minha: “Tempos Modernos: Uma história da indústria, a iniciativa privada – a 
humanidade em busca da felicidade”. 
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trabalho e da fábrica. Este não é mais marcado pelo desejo ou necessidade humanos ou, 

ainda, pelos eventos climáticos, mas pelos ponteiros mecânicos de um relógio, visando 

uma maior e mais homogeneizada produção. Como afirmando pelo historiador Thompson, 

por meio da “divisão do trabalho, supervisão do trabalho, multas, sinos e relógios, 

incentivos em dinheiro, pregações e ensino, supressão das feiras e dos esportes – 

formaram-se novos hábitos de trabalho e impôs-se uma nova disciplina do tempo.”282 E 

coube ao dito “novo mundo” “inventar o relógio de ponto, preparar caminhos para o estudo 

do tempo-e-movimento, e atingir seu apogeu com Henry Ford.”283

O que se apresenta a seguir no filme em questão é uma sucessão da 

inadequação do protagonista, interpretado por Charles Chaplin, aos tempos da fábrica. O 

apuro que lhe é exigido na produção e que não é cumprido, o tempo de descanso que é 

imposto com a troca dos turnos, o tempo de ócio que lhe é negado enquanto fuma no 

banheiro e a imponente máquina de marcar o tempo do trabalho ao bater o ponto. Seu 

corpo, inadequado ao tempo da fábrica e que se acomoda ao trabalho é subjugado ao ritmo 

da produção fordista. Realiza fragmentos do processo de produção, com a celeridade ditada 

pela máquina e não pelo sujeito. O filme, de sugestivo nome, põe em relevo as questões 

políticas da prática do trabalho e da subjugação do sujeito ao controle de seu corpo e do 

seu tempo, na modernidade. 

, gerando o controle 

máximo do tempo do trabalhador, a negação do ócio ou do tempo livre e “inútil”, impondo 

ao corpo do sujeito uma padronização.  

Como já apontado nos capítulos anteriores, separar a imagem, o tempo e a 

fragmentariedade na modernidade – e no cinema – é uma questão muito mais didática do 

que da prática das produções sociais e artísticas. São elementos que são constituídos e 

constituem um ao outro em sua relação. Somente é possível pensar na imagem, enquanto 

significação dentro de um tempo. E só é possível pensar em um tempo em relação com 

outro, em suas continuidades ou rupturas. É importante salientar que, para Benjamin, como 

já tratado no capítulo anterior, a imagem dialética se faz num lampejo entre dois tempos, o 

passado no presente, ou melhor dito, o passado através do olhar do presente ou ainda o 

futuro como construção de projeção de um presente. Didi Huberman, relacionando estes 

dois elementos, complementa e afirma que esta relação dialética “fazia entrar a língua no 

                                                 
282 THOMPSON, 2008, p. 297. 
283 THOMPSON, 2008, p. 297.  
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tempo da imagem”284. Importante salientar que “elas [as imagens] não exibem a rigor uma 

matéria, mas a impressão, o vestígio de uma ação, que a história cavou nelas.”285

Relativizar sua passagem, não mais de acordo com o relógio, mas sim com a 

percepção do contexto (anos que passam em segundos, ou minutos que aos olhos do 

espectador são desdobrados em horas), fez-se necessário nos jogos de montagem e 

perspectiva temporal, de modo a lidar com as novas necessidades de apreensão do mundo e 

das narrativas. Com grande frequência, se encontram no cinema recursos capazes de 

multiplicar e abrandar imensamente tais jogos, “levando a inteligência para uma ginástica 

que lhe é sempre penosa: passar do absoluto arraigado a instáveis condicionais”.

 A 

imagem dialética, portanto, se faz no lampejo entre dois tempos, o passado no presente, o 

primeiro visto através do olhar do último e se associa à passagem e à distância, em um 

dilaceramento das noções estáticas e singulares do tempo. Este, relacionado à imagem e ao 

fragmento obtiveram grande atenção da modernidade e nas teorizações e produções 

cinematográficas, sendo interessante, portanto, a esse estudo. Os jogos de perspectiva 

temporal obtiveram grande lugar no cinema, como resposta às necessidades modernas, de 

relacionar e subjetivar essa dimensão com a vida dos personagens e suas percepções do 

entorno.  

286 O 

cinema, ao usar desse recurso, cinge outra lógica para a compreensão da quarta dimensão 

(tempo), já que “esta máquina que estica ou condensa a duração, demonstrando a natureza 

variável do tempo, que prega a relatividade de todos os parâmetros, parece provida de uma 

espécie de psiquismo”.287

                                                 
284 DIDI-HUBERMAN, 1998, p. 183. 

 Ao questionar o tempo objetivo, cronológico, propondo 

“câmeras lentas” ou movimentos “acelerados”, ou, ainda, quando relativiza a sua 

passagem, alongando os minutos ou as horas, devido à tensão da cena projetada na tela 

branca, o cinema desconstrói e reconstrói as noções temporais da vida cotidiana e as 

aproxima da relatividade subjetiva de significação. Assim, todas as estimativas da 

dimensão tempo só têm um valor particular; ou seja, só fazem sentido para criar a 

significação de um momento específico de uma narrativa particular. É um tempo próprio 

do filme ou da narrativa, que servirá para criar as devidas tensões planejadas pelo autor. 

Deleuze afirma que “seria este o sentido do cinema direto, na medida em que é um 

285 ANTELO, 2009, prefácio, s/n. 
286 EPSTEIN, 1983a, p. 289. 
287 EPSTEIN, 1983a, p. 289. 
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componente de todo cinema: alcançar a apresentação direta do tempo”288

A seguir, estabeleço as relações entre tempo e narrativa, para aproximar e 

relacionar a escrita de Bolaño com o uso do tempo, e posteriormente estabelecer mais 

diretamente o diálogo com o cinema, a elasticidade temporal e suas formas narrativas. 

, trazendo à 

sensibilidade do espectador a representação da elasticidade temporal e da sua subjetivação. 

 

4.2. O tempo narrativo 

 

Paul Ricouer, em Tempo e narrativa, citando os estudos de Santo Agostinho, 

define tempo como passagem, diferenciando-o da eternidade, portanto, “quanto ao 

presente, se fosse sempre presente e não passasse para o passado, já não seria tempo, mas 

eternidade”289

vejo nas intrigas que inventamos o meio privilegiado mediante o qual 
reconfiguramos nossa experiência temporal confusa, informe e, no limite, muda: 
(...) É na capacidade de ficção de refigurar essa experiência temporal exposta às 
aporias da especulação filosófica que reside a função referencial da intriga.

. O tempo é mutável, em sua relação dialética entre o presente, o passado e o 

futuro e existe enquanto narrativa que relaciona estes últimos três: 

290

 

  

A organização do tempo na história/intriga ficcional transforma o caos do 

fragmento em organização, em ordem, dando a ideia de um todo. Assim também aponta 

Benjamin, ao ler a história a contrapelo291, encontrando as motivações no passado para as 

questões do presente, organizando o tempo histórico em suas construções de unidade. Cada 

unidade de tempo – passado, presente e futuro – existe enquanto relação de construção das 

projeções e relações com a outra: “o tempo torna-se tempo humano na medida em que está 

articulado de modo narrativo, e a narrativa alcança sua significação plenária quando se 

torna uma condição da existência temporal”292

                                                 
288 DELEUZE, 2007, p.52. 

 Perceber as mudanças do tempo e realizar a 

montagem narrativa para notá-lo e resgatá-lo da objetividade do relógio ou da eternidade 

289 RICOEUR, tomo 1, 2010, p.17. 
290 RICOEUR, tomo 1, 2010, p.4. 
291 Recorrer ao passado para entender o presente. BENJAMIN, 1986. 
292 RICOEUR, tomo 1, 2010, p.93 
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imutável, para subjetivá-lo e dotá-lo de significação. Portanto, o tempo humano é sempre 

subjetivo, pois está acorde com as mudanças de perspectiva de quem o organiza. Para 

Ricoeur, “ela [a intriga de uma narrativa] ‘toma juntamente’ e integra numa história inteira 

e completa os acontecimentos múltiplos e dispersos e, assim, esquematiza a significação 

inteligível vinculada à narrativa tomada como um todo”293

Dessa forma, a vivência temporal é explicitada pela narrativa, que articula os 

acontecimentos dentro de perspectivas que relacionam os diferentes medidores temporais 

(passado, presente, futuro). Somente pode-se entender a vivência temporal porque o tempo, 

na narrativa, é sempre um tempo com outro, sempre em relação com outro. O tempo é, 

sempre, correlacionado. Guerrero, afirma ainda que “la temporalidad de la obra de arte no 

es la ‘eternidad’ a la manera de una superación del tiempo, que pretendían los clasicistas, 

sino más bien la rememoración del instante, la perduración glorificada del instante.

.  

294” A 

partir do século XVIII o tempo se torna um dado problemático da vida no que tange à 

experiência do sujeito comum, em que as rupturas e descontinuidades são fundamentais 

para definir o passado, na descoberta do tempo histórico, capaz de acompanhar mudanças 

na estrutura social, até então consideradas eternas. Na modernidade, com os novos desafios 

urbanos que se apresentavam nas grandes cidades, a narrativa desempenhou um papel de 

destaque, pois ajudou a divulgar a modernidade e torná-la aceitável, fazendo com que a 

sensação de estar deslocado neste novo contexto se convertera em aparente mobilidade e a 

sensação de desenraizamento em suposta liberdade295

                                                 
293 RICOEUR, tomo 1, 2010, p.2 

. Em Bolaño, pode-se perceber esta 

relação de organização de um tempo em narrativa, ao buscar em seu passado, e no passado 

de seus personagens, elementos e memórias ainda carentes de coerência e explicação, tal 

como seriam os traumas de um exílio ou de uma violência ocasionada pela ditadura e ainda 

sentida na atualidade da narração. Recobrar e narrar são formas de organizar e deslocar 

essas experiências de forma a trazer seus significados para o presente e entender o passado. 

A seguir, a partir dessa retomada do passado de si mesmo e de temas históricos em relação 

com a escritura, posso analisar como a narrativa de Roberto Bolaño contribui na 

ressignificação de um passado latente em sua obra. 

294 GUERRERO apud ANTELO in: SOUZA, MIRANDA, 2011, p.164. Tradução minha: “a temporalidade 
da obra de arte não é a ‘eternidade’ à maneira de uma superação do tempo, como pretendiam os classicistas, 
mas sim a rememoração do instante, a perduração glorificada do instante”. 
295 CHARNEY; SCHWARTZ, 2010, p. 25 
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4.2.1. Tempo biográfico e tempo ficcional: 

Pensé: la vanidad de la escritura, la vanidad de la destrucción. Pensé: porque 
escribí, resistí. Pensé: porque destruí lo escrito me van a descubrir, me van a 

pegar, me van a violar, me van a matar. Pensé: ambos hechos están 
relacionados, escribir y destruir, ocultarse y ser descubierta.296

 todo lo que he escrito es una carta de amor o de despedida  a 
mi propia generación

 

297

  

. 

Como anteriormente afirmado, o tempo é uma questão de recorrente discussão 

na contemporaneidade e já não pode mais ser pensado a partir da objetividade, mas sim da 

subjetividade de sua organização ou de representação. Seguindo a proposta de subjetivar e 

marcar os lugares de enunciação na literatura, percebem-se, atualmente, uma grande 

presença do biográfico e a relevância das narrativas de si como sintomas da reconfiguração 

do literário e da teoria da literatura. Os textos ficcionais de Roberto Bolaño também 

respondem a essa tendência de deixar entrever alguns traços da vida de seu autor, como 

possibilidade de leitura de seus personagens. Com um discurso fragmentado, não linear e 

repleto de indícios de sua própria biografia que aflora em suas narrativas, observa-se, na 

obra de Roberto Bolaño, uma ascensão do registro da memória, que é fragmentado e 

plasmado na experiência individual, a locais e situações emblemáticos. Para Rodrigo 

Cánovas, na obra de Bolaño, “existe la obsesión de recopilar partes, fragmentos (de 

cuerpos, de vestimentas, de frases) que permitan una reconstitución mínima de la escena 

latinoamericana, para así darle visibilidad a la carne tras la grasa298

Pretendo, então, discutir como os tempos e olhares biográficos do autor podem 

estar presentes subjetivamente em sua literatura e de que forma isso pode ser analisado 

como um possível dado constitutivo da escrita de Roberto Bolaño. Os narradores da obra 

.” 

                                                 
296 BOLAÑO, Amuleto, p. 147. Tradução minha: “Pensei: a vaidade da escrita, a vaidade da destruição. 
Pensei: porque escrevi, resisti. Pensei: porque destruí o escrito vão me descobrir, vão me bater, vão me 
violar, vão me matar. Pensei: ambos os feitos estão relacionados, escrever e destruir, ocultar-se e ser 
descoberta.” 
297 BOLAÑO, Entre paréntesis, p. 37. Palavras proferidas durante discurso em Caracas, pelo prêmio recebido 
Rómulo Gallegos. Tradução minha: “Tudo o que escrevi é uma carta de amor ou de despedida à minha 
própria geração.”  
298 CÁNOVAS, 2009, p.242. Tradução minha: “existe a obsessão de recompilar partes, fragmentos (de 
corpos, de vestimentas, de frases) que permitam uma reconstituição mínima da cena latino-americana, para 
assim dar visibilidade à carne atrás da gordura.” 
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de Bolaño trazem tempos de vivência do seu autor ao texto, ainda na esfera pessoal, mas 

que, ao serem elaborados como narrativa atingem, também, a esfera pública, pois 

apresentam pontos de intersecção com a historiografia e com a vida de vários outros que 

estavam em situação similar – escritores jovens, latino-americanos exilados, escrevendo 

sobre suas experiências de escrita e vivência. Não há como ler os textos de Bolaño sem 

neles ler a cultura que os torna possíveis: ambos se exibem na mesma vitrine. Seu contexto 

e texto se mesclam em uma sucessão de retratos, como ele mesmo afirma no discurso do 

prêmio Rómulo Gallegos. Tanto, primeiramente, em relação ao passado, quando se refere 

aos nascidos na década de cinquenta do último século, os militantes que entregaram o 

pouco que tinham (a própria juventude) a uma causa que era e que não era ao mesmo 

tempo a mais generosa possível, mas que rapidamente foi cooptada por um poder corrupto, 

através de um ideal antigo e morto, como sinalizado pelo autor. Quanto também, em 

seguida, de um passado mais recente de violência e de um presente herdeiro dela, ao 

escrever que:  

y ahora de esos jóvenes ya no queda nada, los que no murieron en Bolivia 
murieron en Argentina o en Perú, y los que sobrevivieron se fueron a morir a 
Chile o a México, y a los que no mataron allí los mataron después en Nicaragua, 
en Colombia, en El Salvador. Toda Latinoamérica está sembrada con los huesos 
de estos jóvenes olvidados299

 

.  

Durante a década de 1970, a América Latina foi palco de diversas disputas 

políticas, entre elas a ascensão democrática do governo socialista de Allende, seguida de 

um golpe militar e uma rígida ditadura sob o comando de Pinochet, como tratado no 

capítulo 1. Além do Chile, diversos outros países latino-americanos sofreram com 

ditaduras, entre eles, Argentina e Brasil. A dura repressão desses países gerou milhares de 

mortes, desaparecimentos e de exilados. Essa vitrine, conformada por estes diferentes 

tempos, na qual se pode vislumbrar um contexto político, também pode deixar entrever um 

cenário para a literatura de Bolaño nos livros analisados por este trabalho, como pode ser 

reconhecido logo nas primeiras páginas de Estrella distante, assim como na maioria de 

seus outros textos ficcionais: 

                                                 
299 BOLAÑO, Entre paréntesis, p.38. Discurso de Caracas, proferido quando da entrega do prêmio Rómulo 
Gallegos. Tradução minha: “e agora, destes jovens já não resta nada, os que não morreram na Bolívia 
morreram na Argentina ou no Peru, e os que sobreviveram foram morrer no Chile ou no México, e aos que 
não foram mortos ali, foram mortos depois na Nicarágua, na Colômbia, ou em El Salvador. Toda a América 
Latina está semeada com os ossos destes jovens esquecidos”. 
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(…) la lucha armada que nos iba a traer una nueva vida y una nueva época, pero 
que para la mayoría de nosotros era como un sueño o, más apropiadamente, 
como la llave que nos abriría la puerta de los sueños, los únicos por los cuales 
merecía la pena vivir. Y aunque vagamente sabíamos que los sueños a menudo 
se convierten en pesadillas, eso no nos importaba. Teníamos entre diecisiete y 
veintitrés años (…)300

 

 

Como exemplo desta vitrine e das relações entre o contexto do autor e dos seus 

textos ficcionais, cito um de seus personagens recorrentes, embora nem sempre 

protagonista das suas obras, Arturo Belano, que compartilha com Roberto Bolaño uma 

série de características: o exílio, a nacionalidade chilena, a vivência mexicana, o fazer de 

escritor, a proximidade dos nomes, as escolhas políticas (como o apoio a Allende). 

Belano301, apresentado sempre jovem, pode aqui representar uma mirada compartilhada 

com seu autor de um tempo específico, e seria provavelmente o personagem de mais 

explícita transparência com Bolaño. No entanto, ainda assim, não se poderia considerar as 

obras em que aparece como autobiográficas, pois não compartilha do protagonismo 

exigido por Lejeune, proposto em O pacto autobiográfico, que afirma a necessidade de que 

“haja relação de identidade entre o autor, o narrador e o personagem”302, havendo uma 

homonímia entre estes três elementos, além do compromisso do autor com a verdade. Este 

gênero, que, para ele, está definido como “narrativa retrospectiva em prosa que uma pessoa 

real faz de sua própria existência, quando focaliza sua história individual, em particular a 

história de sua personalidade”303

                                                 
300 BOLAÑO, Estrella distante, p. 13. Tradução minha: “A luta armada que iria trazer-nos uma nova vida e 
uma nova época, mas que para a maioria de nós era como um sonho ou, mais propriamente, como a chave 
que nos abriria a porta dos sonhos, o único pelos quais valia a pena viver. E ainda vagamente sabíamos que 
os sonhos frequentemente se tornam pesadelos, isso não nos importava. Tínhamos entre dezessete e vinte e 
três anos (...)”. 

, deixa entrever uma tendência a tomar a vida “real” como 

primeira instância constitutiva dessa escrita, deixando a ficção como resposta 

representativa desta. No entanto, o que observo na escrita de Bolaño não é uma tendência 

de dizer o “que foi”, tomando a própria experiência como única fonte para sua escrita, mas 

sim deixar que esta seja um dos muitos elementos que a constituem. Bolaño joga com essa 

mescla entre ficcional e “real” e a explicita no prólogo de Estrella distante – um registro 

feito pelo autor e não pelo narrador ficcional – ao afirmar que esse romance parte de outro 

301 São variações deste personagem de grande transparência com o autor: Belano, Arturo, Arturo Belano, B e, 
por vezes, Roberto Bolaño. 
302 LEJEUNE, 2008, p. 15. 
303 LEJEUNE, 2008, p. 24. 
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livro – La literatura nazi em América –, e que conta com a participação dos desejos e das 

contribuições de Arturo Belano, colocando em um mesmo ambiente o personagem fictício 

e o autor, como cocriadores da obra, desconstruindo-se a hierarquia da vida sobre a ficção: 

Así, pues, nos encerramos durante un mes y medio en mi casa de Blanes y con el 
último capítulo en mano y al dictado de sus sueños y pesadillas  compusimos la 
novela que el lector tiene ahora ante sí. Mi función se redujo a preparar bebidas, 
consultar algunos libros, y discutir, con él y con el fantasma cada día más vivo 
de Pierre Menard, la validez de muchos párrafos repetidos.304

 

 

Real e ficcional se mesclam e se confundem, em um jogo não hierárquico, 

aproximando os dois âmbitos. Mais que trazer dados específicos e comprováveis da sua 

vida, Bolaño traz a presença constante de um olhar semelhante ao seu. É a colocação de 

um lugar de enunciação partícipe de forma a compartilhar com sua escrita e seus 

personagens, e por fim com seus leitores, de um lugar de fala. Em geral, os personagens de 

Bolaño não apresentam somente acontecimentos, fatos ou sucessos baseados na sua 

biografia, mas também, e principalmente, compartilham características constitutivas com 

seu autor: latino-americanos, desterrados, poetas, viventes da segunda metade do século 

XX e marginalizados socialmente. Por isso, proponho nesta tese entender os espaços 

autobiográficos na escrita de Bolaño não a partir de dados de sua vida, mas a partir do 

compartilhamento de uma identidade e de um lugar enunciativo. Em geral, suas narrativas 

trazem um olhar voltado para momentos do passado, marcando um lugar de enunciação 

revisto e agora revisitado anacronicamente. E não é somente através de Arturo Belano, 

personagem recorrente, que se percebem essas presenças do biográfico. Também dividem 

características com seu autor, por exemplo, Auxilio, de Amuleto, poeta uruguaia, vinda do 

sul para morar no México nos anos 1970 e 1980, vivenciando a repressão e a vida boêmia 

do Distrito Federal. Também o é Ojo Silva, chileno desterrado e marginalizado no DF, que 

afirma, por exemplo, quando se refere a si e a seus conterrâneos: “pelo menos não nós, os 

nascidos na América Latina na década de cinquenta, os que rondávamos os vinte anos305

                                                 
304 BOLAÑO, Estrella distante, p. 11. Tradução minha: “Assim, então, nos enclausuramos durante um mês e 
meios na minha casa de Blanes e com o último capítulo em mãos e ditado pelos seus sonhos e pesadelos 
compomos o romance que o leitor tem agora na sua frente. Minha função se reduziu a preparar bebidas, 
consultar alguns livros, e discutir, com ele e com o fantasma cada dia mais vivo de Pierre Menard, a validade 
de muitos parágrafos repetidos”. 

 

305 A medida de quantos anos alguém tinha quando morreu Salvador Allende é repetidamente utilizada por 
Bolaño, inclusive em textos não ficcionais, como resenhas e artigos de jornal. Por exemplo, no artigo “Os 
Perdidos”, ao se referir a Rodrigo Lira. BOLAÑO, 2004, p. 94. 
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quando morreu Salvador Allende”306

As inserções de si, tal como faz Roberto Bolaño, podem ser lidas como uma 

forma de, ao mesmo tempo, compartilhar uma identidade, dividindo com seus personagens 

uma mirada sobre o mundo, e fazer também parte de sua própria escrita, de se inscrever e 

se escrever em seus textos ficcionais, ressignificando, contudo, suas experiências na vida 

de outros personagens, múltiplos, diferentes de si, mas com traços em comum, 

embaralhando o vivido e o inventado, “confundindo o enredo ficcional com informações 

biográficas como uma estratégia capaz de assegurar ao autor assumir uma pluralidade de 

vozes”.

, ou ainda ao criar uma identidade para seu grupo e 

para os diversos outros exilados que nem mesmo conhecia pessoalmente como os 

‘“lutadores chilenos errantes’, uma fração numerosa dos ‘lutadores latino-americanos 

errantes’”. Nessa identidade também se encontram quase todos os seus narradores, 

inclusive a maioria dos entrevistados em Los detectives salvajes; aí também está Remo 

Morán, de Pista de hielo e Amalfitano, de 2666. Nessas passagens, que ajudam a 

caracterizar os personagens, está indicada não um acontecimento, mas uma característica 

compartilhada com seu autor no momento revisitado, Roberto Bolaño, também ele mesmo 

jovem, poeta, latino-americano, vivendo na 2ª metade do século XX, também ele errante e 

fora do país natal. 

307

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
306 BOLAÑO, Putas asesinas, p.11. Tradução de Eduardo Brandão: “pelo menos não nós, os nascidos na 
América Latina na década de cinquenta, os que rondávamos os vinte anos quando morreu Salvador Allende.” 
307 AZEVEDO, p. 138, 2007. 
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4.2.2. O presente está sujo de história: maturidade, memórias e expectativas 

La memoria está inmovilizada en pasado inmediato308

Quiero decir que en esta época Bolaño no iba muy sobrado de solidaridad o 
desesperación, dos buenas razones para ayudar al mexicano. En cambio, de 

nostalgia…

. 

309

 

 

Roberto Bolaño, por questões editoriais, como apontado no capítulo 2, somente 

a partir de 1993, ao redor dos 40 anos de idade, pôde se dedicar apenas à literatura, 

atividade que exerceu até sua morte em 2003, aos 50 anos. Antes, pela sobrevivência, teve 

que assumir os mais variados tipos de trabalho enquanto vivia na Europa – foi lavador de 

carros, vigia noturno, garçom, lixeiro, descarregador de barcos etc. Nesses 10 anos que 

precederam sua morte, apresentou uma extensa e concentrada produção literária. No 

entanto, noto, na sua escrita, uma insistência em narrar a juventude de seus personagens, 

que, como já afirmado, tinham, ao redor dos vinte anos na década de 1970, tendo, portanto, 

visto a ascensão democrática de Allende, sua derrubada pelo golpe militar e uma rígida 

ditadura de Pinochet, assim como de vários governos ditatoriais na América Latina, que 

geraram milhares de mortos, desaparecidos e exilados políticos. É uma literatura que, em 

geral, se faz em um tempo passado, correspondente à época também da própria juventude 

do escritor. Essa literatura, produzida na maturidade, que encontra como tempo de 

narração a juventude, leva seus personagens a revisitar tempos outros, não o da narração, 

mas o do narrado, que insistentemente se faz a partir de uma rememoração, em recuos ao 

passado, usando os verbos – marcadores temporais – também no pretérito. Noto, na 

maioria de seus contos e também nos romances – principalmente Los detectives salvajes, 

Amuleto e Estrella distante – um discurso que utiliza, além dos verbos pretéritos, de 

marcadores memorialísticos. Observo nas narrativas do autor uma ascensão das 

recordações, seguindo uma tendência da historiografia de “deixar de ser a narração de uma 

história de sucessos (e do sucesso)” e explodir em “fragmentos e estilhaços”310

                                                 
308 BOLAÑO, Amberes, p. 56. Grifos do autor. Tradução minha: “A memória está imobilizada em passado 
imediato.” 

 e da arte 

contemporânea, que tomou como seu centro de gravidade o trabalho com a anamnese, 

309 BOLAÑO, Amberes, p. 49. Tradução minha: “Quero dizer que nesta época Bolaño não tinha muita sobra 
de solidariedade ou desesperação, duas boas razões para ajudar o mexicano. Por outro lado, de nostalgia...” 
310 SELLIGMAN-SILVA, 2003, p. 394. 
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funcionando ao mesmo tempo como criação artística e como reconstrutor de uma memória 

atomizada que parte do individual em direção ao coletivo.  

É importante ressaltar que o processo da rememoração é privilegiado por fazer 

coexistir tempos diversos e por tornar evidente que “o passado não é destruído pelo 

presente, mas nele sobrevive como uma força latente”.311 E, nesse movimento da 

recordação, de fazer existir o passado no presente, “é preciso dotar certas imagens da 

capacidade de fazer referências a coisas passadas (...). Por um lado, o vestígio existe agora, 

por outro ele vale pelas coisas passadas que, nessa condição existem ‘ainda’ (adhuc) na 

memória.”312 Todo passado precisa de um presente que o reconheça e o dote de sentido. 

Como afirmado por Benjamin, “a verdadeira imagem do passado perpassa, veloz. O 

passado só se deixa fixar, como imagem que relampeja irreversivelmente, no momento em 

que é reconhecido.”313

Nosotros casi nunca teníamos plata (es divertido escribir 

 No romance Estrella distante, se pode reconhecer esse lampejo de 

um passado que precisa ser recuperado pela necessidade de encontro entre um torturador 

da ditadura chilena e seu narrador. Ao longo da narrativa, o narrador reconstitui as 

primeiras reuniões com o algoz, infiltrado nos grupos de poesia frequentados pelo 

protagonista, dotando-os de informações que naquele momento ainda eram desconhecidas, 

promovendo um encontro entre a memória e contemporaneidade e evidenciando a 

importância desse evento para o presente e para o entendimento do passado. O trecho a 

seguir deixa entrever as informações adicionais que hoje são conhecidas, mas que no 

momento não o eram e, talvez, até mesmo a relação ressignificada entre a “amputação” da 

residência e a violência cometida contra os corpos, durante a ditadura, pelo personagem: 

ahora la palabra plata: 
brilla como un ojo en la noche); a Ruiz –Tagle nunca le faltó el dinero. (…) En 
la casa de Ruiz-Tagle lo que faltaba era algo innombrable (o que Bibiano, años 
después y al tanto de la historia o de buena parte de la historia, consideró 
innombrable, pero presente, tangible), como si el anfitrión hubiera amputado 
trozos de su vivienda.314

 

 

                                                 
311 ANTELO, p.164 in: SOUZA; MIRANDA, 2011. 
312 RICOEUR, tomo 1, 2010, p.24 
313 BENJAMIN, 1994, p. 224. 
314 BOLAÑO, Estrella distante, p. 16-17. Grifos meus. Tradução minha: “Nós quase nunca tínhamos grana (é 
divertido escrever agora a palavra grana: brilha como um olho na noite); a Ruiz-Tagle nunca faltou dinheiro. 
(...) Na casa de Ruiz-Tagle, o que faltava era algo inominável (ou que Bibiano, anos depois e quando já a par 
da história ou de boa parte da história considerou inominável, mas presente, tangível), como se o anfitrião 
tivesse amputado pedaços de sua residência”.  
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Este trecho explicita a ressignificação da memória de Bibiano através das 

informações adicionadas posteriormente ao momento recordado. E relacionam, através do 

termo “amputado”, ainda que a narrativa não o tenha feito, as identidades do poeta Ruiz-

Tagle e do torturador e assassino Carlos Wieder, anunciando uma informação futura para o 

leitor. 

A memória é a permanência do passado no presente, a possibilidade de 

encontrar imagens-vestígios. Pois o passado somente existe enquanto permanência no 

agora, através de um discurso narrativo capaz de relacionar essa escolha do que lembrar 

com sua importância para o momento atual. Ricoeur afirma que “só é possível falar de 

memória quando se leva em conta que ela também tem uma história. (...) a memória 

somente pode ser entendia a partir das condições preexistentes.”315 Dotar a recordação de 

história, tal como fez Bolaño no trecho acima, exige de seu autor uma capacidade de 

abstrair e de fazer alinhavos entre os tempos, de forma a criar uma narrativa que organize 

os fragmentos temporais em uma linha reconhecível de montagem. É importante lembrar 

que, em cada cultura e em cada momento esses alinhavos se darão de formas específicas, 

de acordo com as necessidades do agora. Segundo Meneses, “a capacidade de abstração e 

de articulação estabelecem, por assim dizer, uma espécie de base para a instituição da 

cultura como própria do comportamento humano”316

No entanto, nenhuma memória é total ou única, mas, sim, se constrói na 

seleção do que no presente interessa rememorar, sendo um mecanismo de escolha e de 

descarte.

, ampliando a experiência humana 

para além do individual. 

317 É fragmentada e calcada nas relações que se tecem entre os dois tempos, o 

tempo da recordação, que é do presente, e do outro tempo necessário a ela, o passado: “É 

nesse tempo sincrônico com múltiplas temporalidades que opera a memória.”318

Nos textos de Roberto Bolaño, um elemento frequente são os titubeios, que 

explicitam a dialética entre o lembrar e o esquecer, e indicam que o processo mnemônico 

, tal como 

exemplificado no trecho acima do romance. E isso se faz de maneira sempre subjetiva, 

interessada e acorde com as necessidades do tempo da rememoração.  

                                                 
315 MENESES, 2007, p. 18. 
316 MENESES, 2007, p. 16. 
317 MENESES, 2007, p. 23. 
318 MENESES, 2007, p. 33. 
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nunca é de total correspondência com o fato a ser narrado, pois está impregnado de 

esquecimento. Passagens como “recordaba su nombre, claro. Había sido una celebridad. 

Solía aparecer en la crónica roja, ¿antes o después de las páginas deportivas? (…)”319 

manifestam uma dúvida quanto à possibilidade de recuperação dos detalhes do que ficou 

perdido na história. No fragmento: “Definitivamente, yo creo que llegué en 1965 (pero 

puede que me equivoco, una casi siempre se equivoca)”320

[Ojo] luego consiguió trabajo como fotógrafo de un periódico del DF. No 
recuerdo qué periódico era, tal vez El Sol, si alguna vez existió en México un 
periódico de ese nombre, tal vez El Universal, yo hubiera preferido que fuera El 
Nacional, cuyo suplemento cultural dirigía el viejo poeta español Juan Rejano, 
pero en El Nacional no fue porque yo trabajé allí y nunca vi al Ojo en la 
redacción.

, palavras proferidas em um 

momento de dúvida de Auxilio acerca da data de sua chegada ao México, já se indica 

simultaneamente a certeza do “definitivamente” e a incerteza e subjetivação do “creo”, 

para completar com as probabilidades de equívocos. Ou ainda: 

321

 

 

Esses titubeios, presentes nas passagens acima, explicitam também a 

subjetividade de seus narradores, ao considerar que essa lembrança – e esse esquecimento 

– é pessoal e inclusive está pautada por desejos, como quando se refere ao emprego de 

fotógrafo de Ojo (“yo hubiera preferido que fuera El Nacional...). Tais trechos marcam o 

lugar do passado como espaço vivido na rememoração: “nem como vazio, nem como 

homogêneo”322, muito menos como total, único ou verdadeiro, pois “articular 

historicamente o passado não significa conhecê-lo ‘como ele de fato foi’”323

                                                 
319 BOLAÑO, Estrella distante, p.125. Tradução minha: “me lembrada do seu nome, claro. Tinha sido uma 
celebridade. Costumava aparecer na crônica vermelha, antes ou depois das páginas esportivas? (...).” 

, mas sim dotá-

lo de narrativa e significação presentes. Na impossibilidade de lembrar tudo, a memória se 

dá de forma descontinuada e é necessário que o escritor que lida com suas lembranças 

possa trabalhar com os fragmentos, a fim de criar sentidos. Dessa forma, os titubeios nas 

320 BOLAÑO, Amuleto, p. 12. Tradução minha: “Definitivamente, eu acho que cheguei em 1965 (mas posso 
estar equivocada, a gente quase sempre está equivocada).” 
321 BOLAÑO, Putas asesinas, p. 12. Tradução de Eduardo Brandão: “[Olho] logo conseguiu trabalho como 
fotógrafo de um jornal do DF. Não me lembro qual jornal era, talvez EL Sol, se alguma vez existiu no 
México um jornal com esse nome, talvez El Universal, eu preferiria que fosse El Nacional, cujo suplemento 
cultural era dirigido pelo velho poeta espanhol Juan Rejano, mas no El Nacional não foi porque eu trabalhei 
ali e nunca vi o Olho na redação.” 
322 BENJAMIN, 1994, p. 232. 
323 BENJAMIN, 1994, p. 224. 
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narrações são uma problematização que colocam em evidência a subjetividade da 

construção histórica. 

As relações de tempo em uma escrita também podem ser de expectativa, de 

vivência presente ou de memória. A narrativa dos contos, ação do presente, pode 

relacionar-se com o passado, com o próprio presente ou com o futuro. Em Bolaño, 

entretanto, quase não há projeção de futuro. As imagens suscitadas na escrita do autor, 

mais do que projeções de futuro ou um “eis aqui” do presente, apresentam um “isto foi”. 

Um exemplo dessa frustração de futuro e de pouca expectativa com o porvir está nas 

descrições do grupo de poetas de Estrella distante, que sonhavam com viagens, que se 

materializaram na amarga experiência do exílio e que acreditavam na luta armada que se 

revelou um uso de seus corpos e forças por interesses escusos324. Mais adiante, no último 

capítulo do mesmo romance, em uma conversa entre Romero e o narrador, já na 

maturidade, levanta-se o contraste entre os pensamentos de um e de outro e entre a 

expectativa e o olhar frustrante em relação ao passado e às possibilidades deste. Romero 

descreve seus planos de empresário, com detalhes, para quando regressar ao Chile. O 

narrador, no entanto, corta o fluxo de planos de Romero, deixando de escutá-lo, e reafirma 

seu pensamento no passado e nas possibilidades de êxitos de seus amigos de juventude, 

“en la disposición ideal de ajustar las cuentas con el pasado”325

Un futuro que se asemejaba a una habitación cualquiera de la casa de Maciste, 
pero con más claridad y con los muebles cubiertos por sábanas viejas o mantas, 

. Esses pensamentos são 

logo frustrados por Romero, que revela que nenhum deles teve o sucesso imaginado. Essa 

intercalação entre os planos de futuro de Romero, o pensamento voltado ao passado do 

narrador e a consequente frustração do sucesso dos seus amigos nesse período, denotam o 

contraste e a impossibilidade de expectativa de futuro do narrador. As experiências 

narradas na escrita de Roberto Bolaño não são uma superação do passado pelo presente, 

mas, sim, a abertura do conflito entre as diversas camadas de tempos e a evidência do 

princípio de perda. Ao questionar o tempo para os personagens do autor, sugere-se que 

seus olhares estejam mais voltados para o passado (memória) que para o futuro 

(expectativa). Em Una novelita lumpen, Bianca define futuro em sua esterilidade como 

uma casa desabitada, na ausência de seus moradores: 

                                                 
324 BOLAÑO, Estrella distante, p. 13-14.  
325 BOLAÑO, Estrella distante, p.140 Tradução minha: “na disposição ideal para ajustar as contas com o 
passado”. 
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como si los dueños de la casa (una casa que estaba en el futuro) se hubieran ido 
de viaje y no quisieran que el polvo se acumulara sobre sus cosas. Y ése era mi 
futuro y así yo pensaba en él, si es que a eso se le puede llamar pensar (y si es 
que a eso se le puede llamar futuro).326

 

 

Parece-me interessante também ressaltar o nome Wieder, associado a “futuro” 

na obra Estrella distante, relacionando o tempo ao torturador infiltrado e, por conseguinte, 

à violência e ao engano, à mentira: 

Wieder, según Bibiano nos contó, quería decir ‘otra vez’, ‘de nuevo’, 
‘nuevamente’, ‘por segunda vez’, ‘de vuelta’, en algunos contextos ‘una y otra 
vez’, ‘la próxima vez’ en frases que apuntan futuro327

Assim também o fazem os demais narradores dos textos de Bolaño, que, em geral, 

demonstram uma postura desiludida quanto ao futuro de uma juventude que se revelou um 

presente muito distante do imaginado em uma época cheia de ideais. Um “futuro” que se 

mostrou um engodo ou uma casa vazia, como na descrição de Bianca, um tempo repleto de 

frustrações e repressões, quando são abordados os planos políticos e literários que não se 

concretizaram.  

.  

As imagens suscitadas pelos textos de Roberto Bolaño são maneiras de 

demarcar a presença de tempos e vozes. Em Amberes, o narrador afirma: “de lo perdido, de 

lo irremediablemente perdido, sólo deseo recuperar la disponibilidad cotidiana de mi 

escritura, líneas capaces de cogerme del pelo y levantarme cuando mi cuerpo ya no quiera 

aguantar más.328

as imagens produzem um regime de significação que apela aos processos da 
memória psíquica e, elaborando-se como sintoma, elas sobrevivem e deslocam-
se no tempo e no espaço, exigindo que se alarguem, consequentemente, os 

”, reforçando o caráter de memória e recuperação de um tempo através da 

escrita. Segundo Raúl Antelo 

                                                 
326 BOLAÑO, Una novelita lumpen, p. 103. Tradução minha: “Um futuro que se assemelhava a um cômodo 
qualquer da casa de Maciste, mas com mais claridade e com os móveis cobertos por lençóis velhos ou 
mantas, como se os donos da casa (uma casa que estava no futuro) tivesse saído de viagem e não quisessem 
que o pó se acumulasse sobre suas coisas. E esse era meu futuro e assim eu pensava nele, se é que a isso pode 
ser chamado de pensar (e se é que isso pode ser chamado de futuro).” 
327 BOLAÑO, Estrella distante , p. 50. Tradução minha: “Wieder, de acordo com o que Bibiano nos contou, 
queria dizer ‘outra vez’, ‘de novo’, ‘novamente’, ‘pela segunda vez’, ‘de volta’, em alguns contextos ‘uma e 
outra vez’, ‘na próxima vez’ em frases que assinalam futuro.” 
328 BOLAÑO, Amberes, p. 119. Tradução minha: “do perdido, do irremediavelmente perdido, só desejo 
recuerar a disponibilidade cotidiana da minha escrita, linhas capazes de me agarrar pelo cabelo e me levantar 
quando meu corpo já não queira aguentar mais.” 
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modelos de temporalidade histórica e que se acompanhe a sua sobrevivência para 
além do espaço cultural originário.329

 

  

Esta exigência força o leitor de Bolaño a considerar a leitura para além do 

tempo em que as imagens brotaram – os tempos passados – mas também em um 

alargamento para o tempo do ato de memorar. Portanto, a imagem que retorna não aponta 

para o contexto tal qual ele foi, mas sim para uma possibilidade aberta para sua releitura 

deste passado, obrigando o intérprete a revirar o solo originário desse tempo, um lugar 

agora visível e revisitado, mas desfigurado pela anacronia do olhar do narrador, pelo fato 

mesmo de pôr-se a descoberto.330 As reconstruções desse solo, onde convivem as 

lembranças, são feitas, também, por uma série de frases onde o narrador revela que mudou 

de opinião ou percepção ao longo do tempo, como em “y nos escuchaba, cuando le 

hablábamos con algo que hoy no me atrevería jamás a llamar atención pero que entonces 

nos lo parecía.”331 Como lembra Raúl Antelo, “enquanto ativação de processo de 

montagem, toda imagem é um retorno, mas ela já não assinala o retorno do idêntico. 

Aquilo que retorna na imagem é a possibilidade do passado.”332

1) que o que medimos não são as coisas futuras ou passadas, mas sua expectativa 
e sua lembrança; 2) que estas são afecções que possuem uma espacialidade 
mensurável de um gênero único. (...); 4) que essa ação é ela mesma triplae por 
isso se distende na medida em que se estende.

 É necessário aceitar que o 

retorno da imagem não coincidirá com um passado, mas, sim, com a leitura deste, assim 

como a evocação de um futuro somente pode ser uma expectativa do que no momento 

presente se projeta como possibilidade de futuro. Paul Ricoeur enumera algumas questões: 

333

 

 

O quarto ponto levantado por Ricoeur sinaliza para uma problemática da 

dialética da prolepse e da analepse, ao apontar que uma cresce à medida que a outra 

decresce. Ou seja, quanto mais se alonga a memória, mais se abrevia a expectativa, até a 

                                                 
329 ANTELO, 2004, p.9. 
330 DIDI-HUBERMAN, 1998, p.176. 
331 BOLAÑO, Estrella distante, p. 16. Tradução minha: “e nos escutava quando falávamos, com algo que 
hoje não me atreveria jamais a chamar atenção, mas que naquele momento nos parecia ser”. 
332 ANTELO, 2004, p.09.  
333 RICOEUR, tomo 1, 2010, p.38-39. 
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possibilidade de que a expectativa inteira se consuma e passe totalmente à memória334, 

afirmando que quanto mais passado, menos expectativa e quanto mais memória, menos 

projeção de futuro. Ou ainda que “a expectativa é, assim, o análogo da memória. Consiste 

numa imagem que já existe, no sentido que precede o acontecimento que ainda não é 

(nondum); confiando à memória o destino das coisas passadas e à expectativa o das coisas 

futuras, pode-se incluir memória e expectativa num presente ampliado e dialetizado.”335 As 

memórias na literatura de Bolaño são abundantes e explícitas, e algumas vezes 

contrastadas com algumas expectativas frustradas do momento relatado, como em “las 

demás cartas, muy espaciadas, eran de poetas sudamericanos perdidos en Sudamérica con 

quienes mantenía una correspondencia irregular, entre abrupta y dolorosa, fiel reflejo de 

nosotros mismos que comenzábamos a dejar de ser jóvenes, a aceptar el fin de los 

sueños”336. Esta citação explicita uma perda “dolorosa” e “abrupta” dos sonhos, em 

contraste com o seguinte trecho, que trago novamente para análise, sob outra perspectiva: 

“la lucha armada que nos iba a traer una nueva vida y una nueva época, pero que para la 

mayoría de nosotros era como un sueño o, más apropiadamente, como la llave que nos 

abriría la puerta de los sueños, los únicos por los cuales merecía la pena vivir.”337

Essa insistência em narrar o passado, com pouca ou nenhuma projeção de 

futuro – as poucas expectativas estão localizadas no passado e em grande medida são 

frustradas – pode ser relacionada também a uma vivência marcante de juventude do 

próprio autor, como abordado anteriormente, de planos frustrados, associada a uma 

maturidade que tinha promessa de ser curta, devido à doença, e, portanto, tinha pouca 

 Aqui, 

explicita-se a expectativa política de um grupo em sua juventude, apontando em direção a 

um futuro, “uma nova vida” que, em passagens posteriores, é contrastada com a frustração 

do “novo” e de um retorno desiludido ao passado. 

                                                 
334 RICOEUR, tomo 1, 2010, p.37. 
335 RICOEUR, tomo 1, 2010, p.23. 
336 BOLAÑO, Llamadas telefónicas, p. 41-42. Tradução minha: “as outras cartas, muito infrequentes, eram 
de poetas sul-americanos perdidos na América do Sul, com quem mantinha uma correspondência irregular, 
entre abrupta e dolorosa, fiel reflexo de nós mesmos, que começávamos a deixar de ser jovens, a aceitar o fim 
dos sonhos.” 
337 BOLAÑO, Estrella distante, p. 13. Tradução minha: “A luta armada que iria trazer-nos uma nova vida e 
uma nova época, mas que para a maioria de nós era como um sonho ou, mais propriamente, como a chave 
que nos abriria a porta dos sonhos, o único pelos quais valia a pena viver.” 
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perspectiva de uma vida longeva338

São nesses jogos de subjetividade e de abertura de um outro tempo que ocorre 

a exposição do momento passado, latente, criador de vestígios no presente, conformando 

um espaço de tempos intermédios e que permitem uma releitura daquele momento a partir 

de uma mirada atual. A literatura de Bolaño expõe e vasculha uma juventude vista não 

mais pela inocência ou implicação de quem a vive, mas sim pelo olhar anacrônico de quem 

a rememora. É uma chance a mais de refazer a própria história – e de uma geração – e 

dotá-la de sentido narrativo. Esse alinhavo de tempos, pautado na subjetividade de quem 

olha em retrospecto, produz uma nova montagem da história e dos jogos temporais, em que 

o presente já não é somente mais um tecido de passados, mas sim, também, uma 

possibilidade multitemporal, em que a expectativa do passado e da juventude que mira o 

futuro – esse mesmo futuro que hoje não se concretiza – pode encontrar as memórias do 

presente. 

 e, portanto, mais abundância de memórias que de 

futuro.  

Para analisar estas duas questões – do olhar em retrospecto e da 

multitemporalidade construída pela malha entre os tempos – opto por tratar da sincronia e 

da anacronia no tópico que se segue. 

 

4.2.2.1. Anacronia e sincronia 

Não há presente que não seja obcecado por um passado e por um futuro.339

 

 

Uma significativa característica dos textos de Bolaño é o olhar em retrospecto. 

Não somente ao compartilhar o tempo de vida ou de juventude do autor com seus 

personagens, mas também porque esses personagens também narram, em geral, 

acontecimentos do passado, construindo memórias. Ao mesmo tempo, esse ato de contar 

similar aos flash-backs cinematográficos permite que esta seja uma escrita que faz 

conviver tempos distintos. Está-se diante de dois exercícios temporais, um anacronismo e 

um sincronismo, para lidar com a relação entre passados e presentes. A anacronia pode se 
                                                 
338 Roberto Bolaño sofria de cirrose e sabia da iminência da morte. Aguardava um transplante de fígado, que 
não ocorreu a tempo. 
339 DELEUZE, 2007, p.51. 
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dar pelo olhar dos personagens para o próprio passado com olhos – de desilusão – do 

presente, como ocorre, por exemplo, em Los detectives salvajes, em Amuleto ou em 

Estrella distante. E o sincronismo, através dos diversos relatos, como por exemplo, em Los 

detectives salvajes, que contém testemunhos dados em épocas diferentes e sobre tempos 

distintos, fazendo coexistir olhares de diversos momentos dos seus mais de 50 

personagens, criando-se, assim, uma rede não só de múltiplas vozes, mas também de 

múltiplas temporalidades.  

Raúl Antelo lembra que se deve manter “a consciência de que a história só 

pode ser anacrônica (através da montagem) e que só se pode ambicionar uma história dos 

anacronismos (através do sintoma).”340 Pois é necessário manter as relações vivas entre o 

presente e o passado, entendendo os tempos não de forma pura, mas nas suas relações 

narrativas. O anacronismo, portanto, é uma posição política que implica, “ao mesmo 

tempo, a inequívoca singularidade do evento e a ambivalente pluralidade da rede, na qual, 

através de uma constelação, esse acontecimento, finalmente, amarra-se no plano 

simbólico”. 341 Ou seja, um tempo está sempre em relação com outro, nas suas similitudes 

através do que permanece, ou nas suas diferenças por meio do que se perde ou foi 

modificado, e somente pode ser entendido nas montagens do diverso e da permanência no 

ato de sua leitura em rede342, como “personajes de películas diferentes proyectadas en la 

misma pantalla”343

                                                 
340 ANTELO, 2007, p. 38. 

. Essa rede pode ser vislumbrada através de algumas reiterações 

históricas, como o golpe de Pinochet, abordadas por personagens diferentes, em épocas 

diferentes e, em várias obras, recuperando a importância do evento e suas diferentes 

leituras através do tempo. Outro exemplo é a recorrência de alguns personagens, que terão 

suas passagens narradas em diversos livros, em momentos diferentes de suas vidas e sob 

óticas distintas. Joanna Silvestri figura em pelo menos três narrativas: nos romances 

Amberes, Estrella distante e no conto “Joanna Silvestri”. Em Estrella distante e Amberes, a 

atriz é caracterizada em sua juventude e pelos olhos de outros personagens. Já no conto que 

leva seu nome, descreve-se a si mesma na sua maturidade, referindo-se, inclusive ao 

detetive de Amberes. Essa recorrência cria uma malha, relacionando tempos diferentes a 

341 ANTELO, 2007, p. 58. 
342 No próximo capítulo, tratarei com mais profundidade as recorrências e as redes traçadas nos diferentes 
livros ficcionais de Roberto Bolaño. 
343 BOLAÑO, Amberes, p. 28. Tradução minha: “como personagens de filmes diferentes projetados na 
mesma tela.” 
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partir de um mesmo personagem, marcando as permanências, mas também deixando 

visíveis as diferenças. 

O movimento cinematográfico é produzido pela diferença entre a imagem 

precedente, a imagem presente e a imagem sucessora. E só é possível percebê-lo graças à 

memória da imagem anterior e à projeção da imagem seguinte associadas à imagem 

presente, em um mecanismo básico e instintivo de montagem dos fotogramas. Ou seja, 

para a percepção do movimento, é necessário relacionar as imagens estáticas de tempos 

diferentes, tanto predecessoras quanto sucessoras, na linha temporal para criar a sensação 

de movimento diante dos olhos. É importante ressaltar que a sensação do movimento se dá 

pela diferença entre um fotograma e outro e não pela permanência de seus elementos. Este 

processo mecânico do cinema explicita a necessidade, para perceber os movimentos, de 

relacionar as diversas temporalidades e captar as diferenças entre elas. A escrita de Roberto 

Bolaño também propõe essas relações temporais, apontando as mudanças de percepção dos 

personagens nos diversos contextos em que são apresentados, muitas vezes explicitando 

esse movimento com hiatos entre os tempos presente e passado, para a percepção da 

diferença, do deslocamento e da perda. O movimento proposto de ressignificação do tempo 

passado muitas vezes se dá com grande diferença entre os momentos tratados, de modo a 

intensificar a discrepância entre as percepções dos personagens nos distintos momentos.  

A maioria dos relatos ficcionais de Roberto Bolaño são referentes a um 

passado, guardando uma grande distância temporal entre o presente do contar e o tempo do 

contado. Este último é reiteradamente relembrado a partir de uma perda, de uma violência, 

tomando a primeira temporalidade a partir do olhar da segunda. Referente anacronismo 

deve, portanto, ser avaliado não a partir da pureza ou unicidade de um tempo, mas em 

função do mosaico de tempos, fazendo ainda mais forte o jogo de pensá-lo em relação com 

e não como eternidade, sem mudança ou movimento. O ato de narrar por retrospecto não é 

gratuito em Bolaño, pois, como afirma Ricoeur, “são as discordâncias entre os traços 

temporais dos acontecimentos na diegese e os traços correspondentes da narrativa que são 

significantes.”344

                                                 
344 RICOEUR, tomo 2, 2010, p. 142. 

 É o passado convivendo dentro do presente – como nos relatos de Los 

dectetives salvajes ou de Estrella distante, por exemplo –, que se dão no presente dos 

personagens, mas que se constroem a partir da memória do passado. É preciso levar em 

conta que a própria memória é uma construção dialética entre tempos, do presente 
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convivendo com o passado, pois somente o olhar do presente permite ver o decorrido e 

contá-lo, a partir do interesse do primeiro. O narrador de Estrella distante ressalta repetidas 

vezes a mudança de sua percepção entre o momento presente em que rememora e o 

momento passado: “hasta ese momento nunca había visto tanta tristeza junta (o eso creí em 

aquel momento; ahora me parecen más tristes algunas mañanas de mi infancia que aquel 

atardecer perdido de 1973).”345 Ou ainda em “en aquel momento, no sé por qué, yo tenía la 

sensación de ser el único preso que miraba al cielo. Probablemente era debido a que tenía 

diecinueve años.”346 Também pode ser percebido em “No tiene importancia. (quiero decir: 

ya no la tiene, aunque en aquel momento, sin duda, para nuestra desgracia, la tuvo).”347 

Essas passagens explicitam a mudança de perspectiva do personagem entre sua juventude, 

na década de 1970, e sua maturidade na década de 1990. Esse grande hiato de tempo 

reforça uma possibilidade de reavaliar o passado e sua percepção por um olhar de outro 

momento. O mesmo pode ser observado pelas informações narrativas entre os diferentes 

tempos, por exemplo, “unas horas después Alberto Ruiz-Tagle, aunque ya debería empezar 

a llamarle Carlos Wieder, se levanta348” e “me permitió presenciar el primer acto poético 

de Carlos Wieder, aunque por entonces yo no sabía quién era Carlos Wieder ni la suerte 

que habían corrido las hermanas Garmendia.”349

                                                 
345 BOLAÑO, Estrella distante, p. 37. Grifos do autor. Tradução minha: “até aquele momento nunca tinha 
visto tanta tristeza junta (ou isso acreditei naquele momento; agora me parecem mais tristes algumas manhãs 
da minha infância do que aquele entardecer perdido de 1973).” 

, quando acrescenta uma informação que 

será útil à narrativa futuramente, um dado ainda não compartilhado com seu leitor – que 

acompanha o desenrolar da história contada linearmente –, mas já com informações do 

porvir narrativo (o fato de Ruiz-Tagle ser o agente infiltrado e de nome verdadeiro Carlos 

Wieder, o que só será sabido tempos depois). Essa escolha de uma narrativa aparentemente 

linear, mas permeada por informações adiantadas, reafirma a anacronia, que pode ser 

percebida na necessidade constante de reforçar o lugar de agora, em contraponto com as 

referências de um passado e de manter um olhar crítico sobre as próprias descobertas 

346 BOLAÑO, Estrella distante, p. 35. Tradução minha: “naquele momento, não sei por que, eu tinha a 
sensação de ser o único preso que olhava o céu. Provavelmente era porque eu tinha dezenove anos.” 
347 BOLAÑO, Estrella distante, p.31-32. Tradução minha: “Não tem importância (quero dizer: já não tem 
importância, ainda que naquele momento, sem dúvida, para nossa desgraça, teve).” 
348 BOLAÑO, Estrella distante, p. 31. Tradução minha: “umas horas depois, Alberto Ruiz-Tagle, a pesar de 
que eu já deveria começar a chamá-lo de Carlos Wieder, se levanta.”  
349 BOLAÑO, Estrella distante, p. 34. Tradução minha: “me permitiu presenciar o primeiro ato poético de 
Carlos Wieder, ainda que nesse então eu não soubesse quem era Carlos Wieder nem a sorte que tinham tido 
as irmã Garmendia.” 
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memorativas e dirigir olhares para os contextos que as geraram, nesse lugar onde os 

objetos recordados outrora existiram. 350

Fazer coexistir temporalidades distintas é um recurso recorrente na escrita de 

Roberto Bolaño. Através dos discursos memorialísticos de seus personagens, pode-se 

entrever uma relação entre diferentes passados e um presente do ato de contar que forma 

uma malha temporal e narrativa. Há uma convivência de distintos tempos, colocados em 

uma mesma superfície narrativa, que, ao serem levados ao discurso, propõem um 

sincronismo dos diferentes contextos, os vários antes e o agora em coexistência. Os relatos 

de Los detectives salvajes, por exemplo, estão constituídos pelas diversas vozes que narram 

o passado, mas também pelos diversos tempos que convivem nos relatos. A maioria dos 

personagens é recorrente e aparece em épocas diferentes (1970, 1980 e 1990), construindo 

perspectivas distintas de um passado e sobrepondo, palimpsesticamente, diversos tempos 

em diálogo, em uma construção in progress do discurso de um tempo passado. É uma 

construção no presente, em diferentes presentes (anos 1970, 1980 e 1990), a partir das suas 

memórias, obrigando seu leitor a fazer relacionar e fazer coexistir diferentes tempos e 

percepções destes em uma mesma narrativa. Os narradores, em cada uma dessas camadas 

temporais, falam de si já com outros posicionamentos sobre os desaparecidos Belano e 

Ulises e sobre os rumos que tomaram nas próprias vidas, traçando os caminhos percorridos 

por cada um ao longo do tempo. 

 

Outro recurso para a construção dessa rede entre os tempos é a insistência de 

alguns acontecimentos, históricos ou literários, que ressurgem como menções, memórias 

ou referências em outros momentos, fazendo-se presença constante, mesmo que advindos 

de outro tempo. É na reiteração – narrar repetidas vezes um acontecimento que só acontece 

uma vez – que reside uma marca potente de trazer a outro tempo um passado que se faz 

ainda vivo no presente. Em Amuleto, por exemplo, repetidas vezes há a menção a um fato 

específico e localizado temporalmente – a prisão no banheiro, decorrente da tomada da 

universidade pelas forças militares mexicanas – que é utilizado para reafirmar o lugar de 

fala da personagem, para justificar sua memória, ou ainda para reafirmar uma identidade 

como em “Yo soy la madre de los poetas de México. Yo soy la única que aguantó en la 

                                                 
350 DIDI-HUBERMAN, 1998, p.176. 
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Universidad en 1968, cuando los granaderos y el ejército entraron”351. Esse fato é reiterado 

várias vezes ao longo da narrativa, em diversos tempos diferentes, criando-se um alinhavo 

entre todos esses contextos temporais, capaz de relacionar inclusive passados anteriores a 

ele, passados mais recentes e o presente, por exemplo, quando narra a memória de ainda 

estar no banheiro e reconsiderar suas recordações: “Pensé: yo soy el recuerdo. (...) Luego 

me desperté y durante horas, tal vez días estuve llorando por el tiempo perdido, por mi 

infancia en Montevideo, por rostros que aún me turban (que hoy incluso me turban más 

que antes) y sobre los cuales prefiero no hablar.352

Essa reiteração pode marcar um desejo ou necessidade de persistência de um 

momento em outros contextos. E erguer uma identidade sempre em deslocamento (o 

contado é sobre outro tempo, o tempo passado) e sempre em construção (pela repetição em 

momentos diferentes do contar), pois a cada vez se acrescenta à narrativa uma nova 

perspectiva. Memórias e referências (como a recorrente referência histórica e 

extraficcional ao golpe de Pinochet que percorrerá todos os livros aqui analisados) 

constitutivas de um tempo que ainda deve manter-se presente no tempo do agora, do contar 

e do contado. Há um fundo inquietante, que, a partir das reiterações, voltam à narrativa e 

trazem novas significações e laços com o que está sendo contado. Didi-Huberman lança a 

questão: “O que é então que indica no mar visível, familiar, exposto à nossa frente, esse 

poder inquietante do fundo”?

” 

 353

                                                 
351 BOLAÑO, Amuleto, p. 144. Tradução minha: “Eu sou a mãe dos poetas do México. Eu sou a única que 
aguentou na Universidade em 1968, quando os soldados e o exército entraram.” 

 O que nos mostra o que está oculto, por trás da opacidade 

das imagens reconhecíveis? A narrativa de Roberto Bolaño costura com a história e a 

memória, a ficção que constitui esse jogo rítmico de leva-e-traz, de mostrar e ocultar, 

desses tempos que vêm e voltam, que avançam e recuam, que aparecem e desaparecem. 

Dessa forma, o problema torna-se, então, duplo. É a relação desta iteração que volta a um 

passado mais recente, mas também ao momento do contar, ainda no âmbito da narrativa. 

Mas é também esse fato reiterado que se apresenta no momento da leitura e que de novo 

propõe a criação de novos laços com este novo tempo, do agora do leitor. O leitor é 

apresentado a uma memória, mas é também colocado na presentificação de fatos passados 

352 BOLAÑO, Amuleto, p. 146. Tradução minha: “Pensei: eu sou a recordação. (...) Logo me despertei e 
durante horas, talvez dias, estive chorando pelo tempo perdido, pela minha infância em Montevidéu, pelos 
rostos que ainda me comovem (que hoje, inclusive, me comovem mais que antes) e sobre os quais prefiro não 
falar.” 
353 DIDI-HUBERMAN, 1998, p. 33. 
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que trazem implicações diretas no presente. Uma reiteração do que, portanto, não poderá 

ser esquecido e criará sempre novas relações com outros agoras. 

Existem, na literatura de Roberto Bolaño, múltiplas camadas de tempo. Em 

geral, seus textos estão construídos sobre malhas temporais de pelo menos três momentos 

distintos, e não somente dois (do contar e da memória), são estes: do momento do narrar, 

do agora; de retorno a um passado intermediário, que está impregnado de acontecimentos 

de um passado anterior

A união entre essas camadas de passado, em geral, se faz a partir da violência. 

Um exemplo dessa estrutura é a novela La pista de hielo, em que, na descoberta da morte 

da senhora cantora de ópera que acompanhava Caridad, há uma junção entre três mortes, 

três tempos e três lugares, a partir da violência: o Chile de 1973, o México da juventude e a 

Espanha da maturidade: 

, geralmente este é o passado violento e traumático do exílio, da 

ditadura. O tempo em que geralmente se passa a maior parte da narrativa é este tempo 

intermediário, que está sendo revisitado pelo olhar anacrônico do agora, mas que também 

está contaminado pela violência e pelos feitos de um passado anterior. Esse passado 

anterior, geralmente é revisitado enquanto dotador de sentidos para o passado do contado, 

o mediano. Ao retomar um passado intermediário para o contar, há sempre um outro 

passado, anterior, à espreita, que se assoma de tempos em tempos, em geral a partir da 

violência. Como também, em geral, há um presente que o altera, dotando-o de informações 

ou perspectivas anacronicamente novas, como pude observar anteriormente. 

(…)no era el primer cadáver que me encontraba. Antes ya había ocurrido un par 
de veces. La primera, en Chile, en Concepción, la capital del sur. Estaba 
asomado al ventanuco del gimnasio en el que permanecíamos recluidos unos 
cien presos; era de noche, una noche de luna llena en noviembre del año 73.(…) 
Al segundo muerto lo encontré en México, en las afueras de una ciudad del 
norte, en Nogales. 354

 

 

É importante destacar que a primeira data a que se remete o narrador 

corresponde a um momento histórico constantemente reiterado, de logo após dois meses do 

golpe de Pinochet, que deu início à ditadura militar chilena. Essa mesma referência – da 
                                                 
354 BOLAÑO, Pista de hielo, p. 115. Tradução de Eduardo Brandão: “(...) não era o primeiro cadáver que eu 
encontrava. Isso já tinha acontecido duas vezes antes. A primeira no Chile, em Concepción, a capital do sul. 
Eu estava à janela do ginásio em que cem presos estavam detidos; era de noite, uma noite de lua cheia de 
novembro de 1973. (...) O segundo morto encontrei no México, nos arredores de uma cidade do norte, em 
Nogales.” 
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prisão e do narrador que olha para o céu – é mencionada pelo narrador de Estrella distante. 

Também é importante sinalizar a referência ao norte do México, recorrente lugar de 

violência e de descoberta de cadáveres, como na novela 2666.  

Outro exemplo dessas diversas camadas de tempo pode ser encontrado no 

conto “Ojo Silva”, que une, em uma mesma narrativa, os tempos do protagonista no Chile, 

relacionados ao golpe de 1973, a vivência mexicana, a viagem à Índia e, posteriormente, 

uma passagem pela Alemanha, onde se dá o reencontro com o narrador e, por fim, o tempo 

da narração. São cinco tempos que se encontram e que, grande parte deles, está marcado 

pela violência ou pelo relato da mesma. A violência da repressão de Pinochet no Chile, a 

homofobia no México e a mutilação das crianças na Índia. Pois,  

(…) de la violencia, de la verdadera violencia, no se puede escapar355 (...) aquella 
noche, cuando volvió a su hotel, sin poder dejar de llorar por sus hijos muertos, 
por los niños castrados que él no había conocido, por su juventud perdida, por 
todos los jóvenes que ya no eran jóvenes y por los jóvenes que murieron jóvenes, 
por los que lucharon por Salvador Allende (…)356

Uma vez mais, o narrador, a partir dos relatos de atrocidades, aproxima lugares e tempos, 

sobrepondo-os e montando-os narrativamente. 

. 

Essa relação entre os tempos, de anacronia e/ou de sincronia entre os diferentes 

contextos dos personagens, que montam uma malha temporal e narrativa, levam a um 

outro exercício: não o de considerar os fragmentos isoladamente, mas sim de pensar o que 

os alinhava, como o uso da história ou da própria vivência, da memória e do fracasso 

estético e utópico. Nos textos, não procurar simplesmente entender as partes das narrativas, 

mas a arte de compô-las. 

 

 

 

                                                 
355 BOLAÑO, Putas asesinas, p. 11. Tradução de Eduardo Brandão: “da violência, da verdadeira violência 
não se pode escapar.” 
356 BOLAÑO, Putas asesinas, p. 25. Tradução de Eduardo Brandão: “aquela noite, quando voltou ao seu 
hotel, sem poder de chorar pelos seus filhos mortos, pelos meninos castrados que ele não tinha conhecido, 
por sua juventude perdida, por todos os jovens que já não eram jovens e pelos jovens que morreram jovens, 
pelos que lutaram por Salvador Allende.” 
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4.3. Tornar sensível o tempo 

 

Todas estas análises em diálogo com a literatura de Bolaño ajudam a tornar o 

tempo sensível nos textos ficcionais do autor, a provocar sua percepção desde uma 

perspectiva da subjetividade. Jacques Rancière aponta a importância do fazer estético em 

conjunto com o fazer político, afirmando que atualmente há um modelo de compromisso 

que, embora esgotado, precisa ser renovado e que concebe o trabalho artístico como a 

investigação de um aspecto da realidade que esteja enquadrado ou formatado pelo senso 

comum e que deve ser devolvido à realidade sensível.357

 

 Trabalhar o tempo, devolvendo-

lhe a sensibilidade e a percepção do mesmo, pode ser lido como uma proposta política da 

escrita de Roberto Bolaño, por discutir um elemento da modernidade naturalizado em sua 

formatação mecanizada, tornando-o perceptível e estetizado. Separei, para este estudo, 

algumas possibilidades de recursos em sua escrita de notabilidade do tempo, confluentes 

com as técnicas cinematográficas para a criação de narrativas, sendo eles o tempo morto, 

os saltos temporais e a distensão do tempo, a seguir: 

4.3.1. Tempo morto 

 

Um recurso do cinema, largamente utilizado – na nouvelle vague, por exemplo, 

foi um recurso central – o “tempo morto”, seria a narrativa que se propõe a traduzir um 

certo ritmo de vida cotidiana, onde o tempo é contínuo, como se cada corte indicasse 

extensão e não transposição, é dizer, de uma cronologia estendida, sem os cortes de atalho 

da ação. Apresenta-se o ato em sua inteireza, sem deixar para a inferência do espectador, o 

desenrolar de uma ação cotidiana, como é de praxe em montagens clássicas que se utilizam 

de cortes e elipses. Se o personagem caminha de um endereço a outro, é acompanhado em 

todo o percurso, sem um corte de uma cena que indique que saiu de seu lugar de origem, 

para outra em que chega a seu destino, mas sim acompanhado em cada um dos seus passos 

entre um local e outro. Trata-se de um tempo onde aparentemente nada de importante para 

a narrativa acontece, em que as ações não se relacionam de forma causal com outros 

                                                 
357 RANCIERE. 2012a. Acesso em 10/12/2012. 
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acontecimentos que virão, mas que muitas vezes é utilizado como elemento de linguagem 

para a descrição de um espaço-tempo específico. Esse tipo de recurso, em geral, utiliza-se 

de uma relação dos personagens com o ambiente e com um tempo a ser habitado pelos 

mesmos. Mais do que criar um enredo causal e repleto de cenas monumentais ou eventos 

extraordinários, conta-se da relação dos personagens com seu entorno e sua vivência em 

situações muitas vezes ambíguas, cheias de hesitação, repetição, vazios e marcas de acaso, 

de forma mais orgânica e cotidiana. É importante lembrar que, muitas vezes, “um espaço 

vazio vale antes de mais nada pela ausência de conteúdo possível” 358 e que, 

Em muitas narrativas de Bolaño, não são as cenas extraordinárias que formam 

a narrativa, mas sim as cenas de tempos mortos, com mais relato do que ação ou com 

acontecimentos que a princípio não apresentam relação de causalidade com outras 

vindouras ou não levarão a consequências narrativas. Marcam um vazio narrativo, porém 

orgânico e cotidiano de inserção no tempo-espaço habitado por seus personagens. Esse 

recurso pode trazer à baila a percepção do tempo, agora estendido e com aparente 

gratuidade, à diferença de um tempo que não se percebe para ceder lugar a uma sucessão 

de ações significativas. O que se percebe nesses relatos de Bolaño não é mais um 

encadeamento das ações, mas sim o tempo e sua duração. 

antes que 

marcar um espaço do contar, pode apresentar-se como a marca do que não se pode dizer. 

Um exemplo para tal, são as férias de B e seu pai no conto “Últimos 

atardeceres en la tierra”. Uma continuidade de exposições das férias entre pai e filho, sem 

ações que gerem causalidades com atos futuros, mas que põe em evidência muito mais a 

forma de percepção de B de todo o tempo lento e estendido das férias. Como exemplo, 

cito: 

Al día siguiente B despierta muy temprano, sin hacer ruido se ducha, se lava los 
dientes, se pone el traje de baño y abandona la habitación. En el comedor del 
hotel no hay nadie, por lo que B decide desayunar fuera. La calle del hotel baja 
perpendicularmente hacia la playa. Allí sólo hay un adolescente que alquila 
tablas. B le pregunta el precio por una hora. El adolescente dice una cifra que a B 
le parece razonable, así que alquila una tabla y se mete en el mar. Enfrente de la 
playa hay una pequeña isla y hacia allí dirige B su embarcación. Al principio le 
cuesta un poco, pero no tarda en dominarla. El mar, a esta hora, es cristalino y 
antes de llegar a la isla B cree ver peces rojos bajo su tabla, peces de unos 
cincuenta centímetros de longitud que se dirigen hacia la playa mientras él rema 
hacia la isla. 

                                                 
358 DELEUZE, 2007, p.27. 
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El trayecto entre la playa y la isla dura exactamente quince minutos. B no lo 
sabe, pues no tiene reloj, y el tiempo se le alarga. La travesía entre la playa y la 
isla le parece que dura una eternidad. Y justo antes de llegar unas olas 
imprevistas dificultan su aproximación a la playa, una playa que puede apreciar 
de arena muy distinta de la playa del hotel, pues en aquélla la arena, tal vez por 
la hora (aunque B no lo cree así), era de un color de tonos dorados y marrones y 
de la isla es una arena blanca, refulgente, tanto que hace daño mirarla mucho 
rato. 

Entonces B deja de remar y se queda quieto, a merced del oleaje, y las olas 
comienzan a alejarlo paulatinamente de la isla. Cuando por fin reacciona la tabla 
ha retrocedido y está otra vez a medio camino. Después de calcular la distancia B 
opta por regresar. Esta vez el viaje transcurre plácidamente. Al llegar a la playa 
el muchacho que alquila las tablas se le acerca y le pregunta si ha tenido algún 
problema. Ninguno, dice B.359

 

 

Toda esta longa sequência360

                                                 
359 BOLAÑO, Putas asesinas, p. 40-41. Tradução de Eduardo Brandão: “No dia seguinte B acorda bem cedo. 
Sem fazer barulho toma banho, escova os dentes, põe o calção e sai do quarto. Na sala de refeições do hotel 
não há ninguém, de modo que B decide tomar café fora. A rua do hotel desce perpendicularmente até a praia. 
Nesta só há um adolescente que aluga pranchas de surfe. B pergunta quanto é por hora. O adolescente diz 
uma cifra que parece razoável a B, que aluga a prancha e entra no mar. Em frente à praia há uma pequena 
ilha e B dirige para lá sua embarcação. De início custa um pouco, mas não demora a dominá-la. O mar, 
naquela hora, é cristalino, e antes de chegar à ilha, B acredita enxergar uns peixes vermelhos sob a sua 
prancha, peixes de uns cinquenta centímetros de comprimento que se dirigem para a praia enquanto ele rema 
para a ilha. 

 não apresenta nenhum efeito causal na narrativa. 

Não mais é mencionada ou tem retomado algum de seus elementos para explicar ou 

motivar atos futuros. São apresentados detalhes do passeio de B quando sai do hotel até o 

momento de seu retorno, que, narrativamente, poderia ser resumido em poucas linhas. Mas 

que para efeitos de percepção do tempo e da relação do personagem com este e com o 

ambiente que o cerca são necessários. Atos como o de perguntar o preço do aluguel da 

prancha ou da percepção dos peixes, por exemplo, poderiam ser apenas mencionados, mas 

são descritos em seus detalhes, com foco para a extensão do tempo e da percepção de B, 

assim como do percurso entre a praia e a ilha.  

O trajeto entre a praia e a ilha dura exatamente quinze minutos. B não sabe disso porque está sem relógio, e o 
tempo fica mais longo para ele. A travessia entre a praia e a ilha parece durar uma eternidade. Um pouco 
antes de chegar, ondas imprevistas dificultam sua aproximação da praia, uma praia que, ele avalia, tem areia 
muito diferente da praia do hotel, pois nesta a areia, talvez pela hora (embora B não pense assim), é de uma 
cor de tons dourados e marrons, e a da ilha é uma areia branca, fulgurante, tanto que dói olhar muito tempo 
para ela. 
B para então de remar e fica quieta, à mercê das ondas, e as ondas começam a afastá-lo paulatinamente da 
ilha. Quando por fim reage, a prancha retrocedeu e está outra vez a meio caminho. Depois de calcular as 
distâncias, B opta por voltar. Dessa vez a viagem transcorre calmamente. Ao chegar à praia o rapaz que aluga 
as pranchas se aproxima e pergunta se teve algum problema. Nenhum, diz B.” 
360 Optei por reproduzir totalmente este e o próximo trecho para explicitar o efeito do tempo morto presente 
nos contos citados. Embora sabidamente longos, a percepção do recurso analisado se dá justamente pela 
exaustão de detalhes de cada ação dos personagens, sem elipses temporais. 
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O mesmo ocorre, por exemplo, em “Joanna Silvestri”. Um texto quase não 

pontuado, das memórias de uma viagem de trabalho a Los Angeles de sua personagem 

principal, uma atriz de filmes pornográficos:  

(...) y cuando encontré su bungalow, pasada medianoche, estuve un rato en el 
coche sin poder ni querer salir; mirándome en el espejo el pelo revuelto u la cara 
descompuesta, la pintura de los ojos corrida, la pintura de los labios, el polvo del 
camino pegado a los pómulos, como si hubiera llegado corriendo y no en el 
Porsche de Robbie Pantoliano, o como si hubiera llorado durante el camino, pero 
lo cierto es que mis ojos estaban secos (tal vez algo enrojecidos, pero secos) y 
que las manos no me temblaban y que tenía ganas de reírme, como si me 
hubieran puesto alguna droga en la comida en la playa, y solo entonces me diera 
cuenta de que estaba drogada o extremadamente feliz y lo aceptara. Y después 
me bajé del coche, puse la alarma, el barrio no era de los que inspiran seguridad, 
y me encaminé hacia el bungalow, que era tal como me lo había descrito Robbie, 
una casa pequeña a la que le hacía falta una mano de pintura, un porche 
desvencijado, un montón de talas a punto de derrumbarse , pero junto a las 
cuales había una piscina, una muy pequeña pero con el agua limpia, eso lo noté 
de inmediato pues la luz de la piscina estaba encendida, recuerdo que pensé por 
primera vez que Jack no me esperaba o que se había dormido, en el interior de la 
casa no había ninguna luz, el suelo del porche crujió con mis pisadas, no había 
timbre, golpeé dos veces la puerta, la primera con los nudillos y después con la 
palma de la mano y entonces se encendió una luz, oí que alguien decía algo en el 
interior de la casa y luego la puerta se abrió y Jack apareció en el umbral, más 
alto que nunca, más flaco que nunca, y dijo ¿Joannie?, como si no me conociera 
o como si aún no estuviera despierto del todo, y yo dije sí, Jack, soy yo, me ha 
costado encontrarte pero al final te he encontrado y lo abracé.361

 

 

Mais uma vez, o leitor testemunha cada detalhe entre a chegada da personagem 

à casa de Jack até seu encontro e abraço com o mesmo. Cada impressão sobre a casa, cada 

                                                 
361 BOLAÑO, Llamadas telefónicas, p. 165. Tradução minha: “E quando encontrei seu bangalô, depois da 
meia noite, estive um momento no carro sem poder nem querer sair, olhando-me no espelho o cabelo revolto 
ou a cara desarranjada, a maquiagem dos olhos escorrida, o batom, a poeira do caminho pregada nos 
pômulos, como se tivesse chegado correndo e não no Porsche de Robbie Pantoliano, ou como se tivesse 
chorado durante o caminho, mas o certo é que os meus olhos estavam secos (talvez um pouco avermelhados, 
mas secos) e que as mães não tremiam e que tinha vontade de rir, como se tivessem posto alguma droga na 
minha comida na praia, e somente então me desse conta de que estava drogada ou extremamente feliz e 
aceitasse. E depois, desci do carro, pus o alarme, o bairro não era dos que me inspiravam segurança, e me 
encaminhei par ao bangalô, que era como o Robbie tinha descrito, uma casa pequena à qual faltava uma 
demão de tinta, um alpendre desconjuntado, um montão de barreiras a ponto de cair, mas junto às quais havia 
uma piscina, uma moto pequena mas com água limpa, isso eu notei de imediato pois a luz da piscina estava 
acesa, recordo que pensei pela primeira vez que Jack não me esperava ou que tinha dormido, no interior da 
casa não havia nenhuma luz, o chão do alpendre estalou com meus passos, não tinha campainha, bati várias 
vezes na porta, a primeira com os nós dos dedos e depois com a palma da mão e então acendeu uma luz, ouvi 
que alguém dizia algo no interior da casa e logo a porta se abriu e Jack apareceu na soleira da porta, mais alto 
que nunca, mais magro que nunca, e disse Joannie?, como se não me conhecesse ou como se ainda não 
estivesse acordado totalmente, e eu disse sim, Jack, sou eu, custei a te encontrar mas ao final te encontrei e o 
abracei.” 
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batida na porta e todas as etapas até que esta se abra e os dois personagens se abracem. Um 

corte em elipse que mostrasse a sua chegada e, posteriormente, a porta se abrindo e os 

personagens se reconhecendo e se cumprimentando seriam suficientes para o entendimento 

da ação narrativa. No entanto, todo esse percurso, ainda que sem efeito de causalidade 

narrativa, diz de uma percepção do tempo e do ambiente com que esta personagem tem que 

lidar. O trecho trata de uma vivência em um espaço-tempo de seu personagem e, mais uma 

vez, resgata o tempo que poderia ser mecanizado e comum e o traz à esfera do sensível, 

provocando sua percepção e subjetivação. 

Essa proposta de utilização dos tempos mortos pode ser entendida como uma 

resposta política ao uso do tempo na modernidade, principalmente ao tempo impessoal, 

regido pela máquina e de intensa cobrança pela produtividade. Em uma sociedade que 

condena o ócio e tenta evitar o tédio com inúmeros estímulos, propor uma percepção e um 

lugar para o tempo não explicitamente produtivo traz de novo ao terreno da percepção o 

tempo modernizado e sua utilização política, econômica e social362

 

. Em uma modernidade 

econômica que privilegiou a produção e a geração de capital e tratou a humanidade 

trabalhadora como uma máquina de gerar riquezas, associada a uma sociedade que 

privilegiava a rapidez, a proposição estética de voltar a perceber o tempo e tratá-lo em 

contraste com o tempo não narrativo e não útil, é também uma proposta política de 

confronto com essa prática de soterramento do humano pela pressa do capitalismo. 

4.3.2. Tempo não linear 

 

Outra forma de tornar o tempo sensível é provocar saltos temporais nas 

narrações, trazendo à superfície uma necessidade de lidar com diversas temporalidades em 

rápidas transposições de cronologia para contar um mesmo sucesso. Um exemplo desse 

jogo de tempos, com retornos, ciclos e quebras, fragmentando uma pretensa linearidade do 

tempo, pode ser observado no romance Estrella distante, em que, assim como as falas dos 

personagens, os tempos se mesclam, sem marcas claras e fixas de determinação 

cronológica. 
                                                 
362 Sobre a utilização do tempo na revolução industrial conferir THOMPSON, 2008.  
Também em LAFARGUE, 1983. 
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En la carta donde me explicó estas cosas (carta escrita muchos años después) 
Bibiano decía que se había sentido como Mia Farrow en El bebé de Rosemary, 
cuando va por primera vez , con John Cassavettes a la casa de sus vecinos (…) 
En la casa de Ruiz-Tagle lo que le faltaba era algo innombrable (o que Bibiano, 
años después y ya al tanto de la historia o de buena parte de la historia consideró 
innombrable, pero presente, tangible), como si el anfitrión hubiera amputado 
trozos de su vivienda.363

 

 

Este trecho, que trago novamente para aprofundar sua leitura sob outra 

perspectiva, permite ao leitor perceber pelo menos três temporalidades distintas. A do ato 

contado, a visita à casa de Ruiz-Tagle; o momento de escrita da carta, um pouco posterior; 

e o momento do contar, que já dispõe de mais informações sobre o que poderia ser o 

“inominável” da casa, com uma marcação incerta de “anos depois” do episódio da visita. 

Essa narração deixa entrever ainda, para o leitor, informações que lhe serão futuras na 

narrativa, pois já indicam avisos do que será a história desses personagens. Através desse 

jogo, de tempos e de informações passadas mescladas a dados que narrativamente só serão 

dispostos no futuro, pode-se propor um exercício de lidar com o tempo de forma menos 

linear e naturalizada, mas sim a partir de uma relação constante entre passados e futuros, 

em que o entendimento do que irá ocorrer ajuda a compreender o passado. Informações do 

porvir que servirão de chave para a compreensão do que já foi (“anos depois e já inteirado 

da história”). A fragmentação questiona qualquer jogo de continuidade sem 

distanciamento. A partir do fragmento, o leitor é convidado a participar do jogo ativo de 

montagem de sentidos nos diversos tempos. E, nesse caso, Bolaño pode falar de si falando 

do outro, jogar com a própria experiência do tempo, para falar da nossa experiência 

enquanto leitores. Ou de sua geração. Tempos que se propõem explicitamente relacionados 

e, portanto, trazidos à necessidade de sua percepção.  

Outro exemplo de fragmentariedade da narrativa que se constitui por saltos 

temporais, é a montagem proposta em Los detectives salvajes, que utiliza de relatos em 

diferentes tempos, alguns dos mesmos personagens que, em cada relato se encontra em 

uma época de sua vida diferente. A partir desse mosaico de distintas temporalidades – 

                                                 
363 BOLAÑO, Estrella distante, p. 17. Tradução minha: “Na carta em que me explicou estas coisas (carta 
escrita muitos anos depois) Bibiano dizia que tinha se sentido como Mia Farrow em O bebê de Rosemary, 
quando viu pela primeira vez, com John Cassavettes a casa de seus vizinhos(...) Na casa de Ruiz-Tagle o que 
faltava era algo inominável (ou que Bibiano, anos depois e inteirado da história ou de boa parte da história 
considerou inominável, mas presente, tangível), como se o anfitrião tivesse amputado pedaços da sua 
moradia.”  
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diferentes entre os diversos personagens, mas também variadas entre os relatos de um 

mesmo depoente – se constrói uma narrativa sobre os protagonistas Belano e Ulises. 

A narrativa composta por tempos diferentes, sejam estes da narração direta ou 

da memorialística, propõe que se combine, simultaneamente, dispersão e reunião. Estas 

duas ações, de lidar com o tempo em separado e com o tempo em relação com outros 

contextos – capazes inclusive de modificar uns aos outros – permite a análise de um 

período cultural como de um mosaico, uma montagem temporal e espacial de fragmentos, 

situados em relações provisórias que, no entanto, “reafirmam o motor mesmo do moderno: 

a experiência do descontínuo”. 364

Dessa forma, a fragmentação do tempo pode alimentar o contínuo, por 

estabelecer as relações entre as partes, permitindo pensar o singular de um momento, de 

um contexto, não somente como único e localizado, mas como elemento também 

disseminado e recorrente. Significa pensar o tempo em suas relações de proximidade e 

diferença, rompendo com a ideia de naturalização e continuidade e estabelecendo leituras 

de descontínuos fragmentos relacionados. 

 

Em uma perspectiva cinematográfica, a percepção do movimento se dá a partir 

da junção de fragmentos estáticos, de forma a criar relações entre eles e, a partir de 

semelhanças e diferenças, criar a sensação da cinese. Como anteriormente explanado, é 

importante também frisar que a imagem cinematográfica gerou tantos debates sobre o 

tempo porque tem de lidar com ele diretamente, pois está em movimento e não somente 

representa um movimento, colocando as imagens em uma linha de tempo, e exigindo que 

seu espectador relacione as já vistas com as que virão para gerar a significação. É a 

imagem no tempo, propondo-se a explorar diretamente este, e não só o movimento, pondo 

à mostra, segundo Jacques Aumont, 

A ideia essencial e inovadora enfatizada por Deleuze: o dispositivo 
cinematográfico não implica somente um tempo que escoa, uma cronologia na 
qual deslizamos como em perpétuo presente, mas também um tempo complexo, 
estratificado, no qual nos movemos em vários planos ao mesmo tempo, presente, 
passado(s), futuro(s) – não apenas porque neles fazemos funcionar nossa 
memória e nossas expectativas, mas também porque, quando insiste na duração 
dos acontecimentos, o cinema consegue nos fazer perceber o tempo.365

 

 

                                                 
364 ANTELO, 2004, p.28. 
365 AUMONT, 93, p. 175. Grifos do autor. 
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Ao colocar as imagens em relação umas com as outras, em uma linha temporal, 

“a imagem-movimento dá lugar a um conjunto sensório-motor, que funda a narração na 

imagem”366 Perceber o tempo é fundamental para o entendimento do cinema. Deleuze 

ainda afirma que “compete ao cinema apreender o passado e o futuro que coexistem com a 

imagem presente.”367 E lembra que “o cinema é a única experiência em que o tempo me é 

dado como uma percepção”.368

Portanto, aprender a lidar com as diversas camadas temporais, fragmentadas e 

que necessitam de uma montagem, devido à sua junção por saltos e não pela linearidade, é 

uma tarefa para o leitor e o espectador que lidam com uma temporalidade reinventada no 

cinema e na literatura pela modernidade, que exige destes que aprendam a reconfigurar as 

experiências isoladas de forma a criar sentidos, conforme explicitado neste capítulo.  

  

 

4.3.3. Distensão do tempo 

 

A pausa ou a supressão do tempo ou seu desaceleramento podem ser também 

recursos para torná-lo perceptível. Exaltar o fotograma, a imagem do instante e excluir o 

tempo da linha narrativa, pode ser visto como uma forma de fazê-lo, outra vez, como um 

elemento a ser percebido fora de sua pretensa naturalidade. Trechos como “nadie entraba 

en el bar, nadie se movía, el tiempo parecía detenido.”369 subjetivam a passagem do tempo, 

de forma a que se possa percebê-lo não por sua naturalidade, mas por sua relação com o 

personagem e a narração. O mesmo pode ser observado em “Se sacó la gabardina, la sujetó 

de los hombros y luego la abofeteó. El vestido de ella cayó en cámara lenta sobre su abrigo 

de piel.”370

                                                 
366 DELEUZE, 2007, p..45. Grifos meus. 

 Este trecho também faz referência direta a roteiros de filmes, inclusive com a 

menção a câmeras, enquadramentos, luz, palavras impressas na tela, como em “El rostro de 

ella se hunde entre la almohada y el cuello de su amante. La cámara los toma en primer 

367 DELEUZE, 2007, p.52. 
368 SCHEFER, apud DELEUZE, 2007, p.51. 
369 BOLAÑO, Estrella distante, p. 151. Tradução minha: “ninguém entrava no bar, ninguém se movia, o 
tempo parecia detido.”  
370 BOLAÑO, Amberes, p. 73. Tradução minha: “Tirou a capa de chuva, a segurou nos ombros e logo a 
esbofeteou. O vestido dela caiu em câmera lenta sobre seu casaco de pele.” 



167 
 

plano.371” Ou ainda: “Se suceden imágenes vacías: la represa y el bosque, la cabaña con la 

chimenea encendida, el amante con la bata roja, la muchacha que se vuelve y te sonríe.372”, 

em uma clara interrupção da narrativa. Ou ainda mais explícito em: “Levanta la vista, mira 

hacia la cámara y sonríe.373

Esses três elementos, largamente encontrados no cinema, utilizados na 

literatura de Roberto Bolaño podem ser entendidos como estratégias narrativas de trazer o 

tempo à superfície da sensibilidade, tornando-o um elemento em foco para a construção de 

suas narrativas. Seja no seu uso aparentemente gratuito, como nos tempos mortos, na sua 

fragmentação ou ainda na sua distensão, esses recursos elaboram a temporalidade não mais 

mecanizada e formatada no senso comum da utilidade, linearidade e continuidade do 

tempo moderno, mas resgata-o à subjetivação e à sensibilidade da sua percepção, como 

recurso estético da sua escrita, sendo, portanto, também político, como abordado nos 

exemplos tratados em cada um dos subitens.  

” Nos trechos anteriormente mencionados, pode-se perceber 

uma relação direta entre a escritura e o cinema, principalmente no que tange ao tempo 

deste, com pausas ou câmeras lentas e de interação entre a cena, seus personagens e a 

câmera, o olho observador. Nesses exemplos, a partir da relação câmera-personagem, 

percebe-se uma suspensão do tempo do narrado para uma aproximação direta com a 

imagem a ser vista. Quando o narrador afirma que a personagem “levanta la vista, mira 

hacia la cámera y sonríe”, ela é retirada, por segundos, de seu contexto e é suspensa da 

temporalidade da narrativa, em uma relação direta com “aquele que vê” e está detrás da 

câmera ou da tela. Ao explicitar a presença da câmera, através de seu olhar direcionado a 

ela, não há mais tempo ou narratividade, há somente suspensão e proximidade com o 

personagem. Essa explicitação provoca a ruptura de uma pretensa linearidade e 

continuidade narrativa, levando a percepção não mais para o enredo, mas sim para o tempo 

e sua supressão. 

Neste capítulo, pretendeu-se tratar as questões relativas ao tempo na obra 

ficcional de Roberto Bolaño, de modo a sinalizar as relações em rede das diversas camadas 

temporais utilizadas pelo autor, através de recursos, como o uso do biográfico, do histórico 

                                                 
371 BOLAÑO, Amberes, p.47. Tradução minha: “O rosto dela se afunda entra a almofada e o pescoço do seu 
amante. A câmera os toma em primeiro plano.”  
372 BOLAÑO, Amberes, p. 47. Tradução minha: “Passam imagens vazias: a represa e o bosque, a cabana e 
com a chaminé acesa, o amante com a bata vermelha, a menina que se vira e sorri.” 
373 BOLAÑO, Amberes, p. 46. Tradução minha: “Levanta a vista, olha para a câmera e sorri.”  
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e do ficcional mesclados de forma não hierárquica, das memórias e de seus titubeios, e de 

técnicas narrativas comuns ao cinema, como a supressão e a distensão do tempo e a 

utilização dos tempos mortos. Preocupei-me em mostrar como a temporalidade em Bolaño 

é tratada como uma questão de atenção e como passa por processos de desnaturalização, 

sendo colocada no terreno do sensível, para que seja percebida e montada pelos seus 

leitores. Desnaturalizar o tempo e questionar suas relações contribuem para o 

questionamento também da própria historiografia pessoal e coletiva, ao presentificar e 

reiterar dados e momentos constitutivos do sujeito-narrador e de sua geração. Esta proposta 

de trazer à tona novamente um elemento tão caro à modernidade como o tempo e as 

relações que podem ser estabelecidas a partir dos diferentes tratamentos dados à 

fragmentação da narração é uma proposição estética, mas também política, ao apontar 

novas formas de percepção e montagem. A criação do movimento suscitado a partir das 

diversas reorganizações e montagens temporais, de forma a potencializar as imagens 

geradas em um mosaico de fragmentos narrativos, será o tema do capítulo a seguir.  
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5. MONTAGEM 

 

Este capítulo se propõe a analisar como a obra de Roberto Bolaño responde a 

um só projeto que se apresenta fragmentado nos seus diversos textos e, ao modo de um 

mosaico, produzem a imagem de um todo. Uma obra múltipla e inter-relacionada que, 

como destacado na introdução, visa responder, esteticamente aos desastres históricos e 

estéticos já tratados nos primeiros capítulos. Para isso, peço licença para retomar, ao longo 

do capítulo, algumas discussões realizadas anteriormente, de modo a verificar como estas 

questões se compõem, sejam relacionadas ao tempo, à imagem ou às relações com os 

contextos históricos e literários que formaram o autor e que se encontram recorrentemente 

presentes na sua escrita.  

 

5.1. A escrita por fragmentos 
…y él entonces reordenaba las piezas de su narración y me hablaba de aquellas 

sombras, sus escuderos ocasionales, los fantasmas que ornaban su inmensa 
libertad, su inmenso desamparo374

 

. 

Como já afirmado no capítulo 3, a escrita de Roberto Bolaño faz extenso uso 

da fragmentação. Tanto internamente, na composição de cada texto, quanto na relação 

inter-obras, explicitando o caráter de um único projeto entre todas as suas obras. Como 

exemplo da fragmentação intra-texto, cito a “Parte de los crímenes” (2666), em que o 

relato das questões pessoais do detetive Juan de Dios Martínez, embora linear entre suas 

diversas inserções, é entrecortado pelos vários relatos dos corpos encontrados ou 

desaparecidos de Santa Teresa375

                                                 
374 BOLAÑO, Los detectives salvajes, p. 351. 

. Os enredos se intercalam, se mesclam e, fragmentados, 

se apartam somente por um espaço entre parágrafos. Não há nenhuma separação ou marca 

dessa ocorrência. As histórias continuam sem introdução ou retomada explícita, mas na sua 

continuidade, como se nunca tivessem sido cortadas, com a naturalidade de um fragmento. 

Recurso semelhante é utilizado em Pista de hielo, em que os relatos dos três personagens 

375 Em entrevista a Dunia Gras Miravet, Bolaño afirma “en mi novela no sale nada, todo está absolutamente 
pegado. Hay enlaces, hay incluso autopistas que te llevan lejísimos, pero luego siempre hay un camino de 
vuelta.”, indicando sua consciência da fragmentação, mas também de uma compreensão do todo montado ao 
final: uma deriva consciente e controlada. BRAITHWAITE, 2013, p. 55 
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narradores seguem com autonomia e linearidade, mas entrecortados uns pelos outros, em 

capítulos independentes.  

E no que diz respeito à fragmentação inter-textos, esta se explicita ao se citar 

personagens em mais de uma obra, fazendo com que sua existência não se restrinja a uma 

só narrativa, mas sim apresentando uma continuidade entrecortada em outros textos. Essa 

estratégia cria, automaticamente, uma relação entre os vários romances e contos de Bolaño. 

Reencontrar Amalfitano em Llamadas telefónicas e em 2666 ou Joanna Silvestri em 

Amberes, Putas asesinas e Estrella distante, constrói uma relação imediata entre estes 

textos e permite que tais personagens não se encerrem em um só relato, mas possam 

continuar sua existência nestes ou até em outras narrativas, uma vez que nenhuma destas é 

conclusiva, em nenhum destes casos.  

O verbal articula o sentido de maneira encadeada, uma coisa após a outra, em 

submissão linear. O olhar apreende por contiguidade, um elemento ao lado do outro, ora 

vendo o todo, ora vendo o detalhe. Traduzi-lo ao verbal escrito exige um discurso 

fragmentado, capaz de produzir sentido nessa dinâmica de articulação, entre os fragmentos 

e o todo, à maneira de um mosaico, onde é a montagem das partes que forma a imagem a 

ser apresentada. A montagem possibilita a escrita imagética, associando as diversas partes 

na composição do todo, permitindo romper com a pura linearidade da linguagem verbal. 

Bolaño articula o verbal conforme o imagético, construindo na soma de fragmentos 

individuais, uma grandiosa obra concatenada de forma não hierarquizada. 

Cada livro funciona por si mesmo, com suas múltiplas significações e questões 

específicas. Mas ao serem lidos em conjunto adquirem indicadores comuns de leitura, 

reafirmando a força do fragmento enquanto constituintes de um projeto uno. O estímulo 

central, na força das constantes, é conseguido sempre através de todo um complexo 

processo secundário de inter-relação entre as obras. Um detalhe de Remo Morán – sua 

nacionalidade chilena e sua idade suficiente para ver a ascensão e queda de Allende – 

cobra importância quando La pista de hielo é lido em conjunto com outras obras, em que 

essas mesmas conjunturas são recorrentes e até mais enfatizadas, como em Estrella 

distante, que trata especificamente do contexto histórico do qual Remo Morán é prófugo. 

Ainda que Remo Morán nem mesmo seja citado neste último romance, se torna inevitável 

associá-lo a Estrella distante, a partir deste “detalhe” que ganha importância crucial para a 

descrição do personagem ao mirar o todo montado. O mesmo ocorre com Amalfitano e 
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todos os outros personagens de mesma procedência, ainda que estes não estejam mais 

localizados ou se referindo ao Chile. O contexto pormenorizado de Estrella distante, por 

fim, toca todos os personagens de outras obras de Roberto Bolaño que tenham a mesma 

origem, ainda que eles não estejam associados diretamente a este romance ou entre si. Este 

fragmento-livro interfere indiretamente, portanto, na leitura de toda a obra do autor e ganha 

relevo justamente pela montagem inter-relacionada de todos os fragmentos. Essa é a força 

da montagem: dar a ver o todo, ao mesmo tempo em que ressignifica as partes, deixando 

entrever as linhas que as unem. 

Deleuze lembra que “o que emerge da montagem ou da composição das 

imagens-movimento é a Ideia, esta imagem indireta do tempo”376, sendo esta 

“necessariamente indireta, pois é inferida das imagens-movimento e de suas relações.”377 

Ou seja, é uma imagem do tempo que só é percebida nas diversas relações das imagens. 

Por isso, torna-se tão importante mencionar que o passado em Bolaño relampeja no 

presente dos personagens e diante dos olhos do leitor. O passado forma uma imagem viva e 

recontextualizada para o leitor atual. As implicações do decorrido reaparecem uma e outra 

vez no presente, não se circunscrevendo somente no momento do acontecido. Para isso, o 

autor tem que romper a linearidade da história, para estabelecer pontos de interseção e 

afinidades entre o passado e o presente, tratando de mostrar que aquele não está confinado 

em outro momento, não se perdeu. A proposta é de abrir o passado, assim como é de 

reabrir seus relatos diante do leitor que reencontra os rastros em outros textos e acaba, 

como um detetive que descobre uma nova pista, tendo que rever toda sua investigação e as 

demais pistas já encontradas. O autor propõe ao seu leitor o mesmo exercício, seja diante 

da história, seja diante das suas narrativas: da leitura a contrapelo.378

Em Bolaño, o passado precisa ser explodido em estilhaços, resgatando-o de sua 

pretensa linearidade, para passar por uma nova montagem, menos triunfalista, fazendo 

caber o que ficou de fora, os abismos, os fracassos, os vencidos. Essa nova montagem é 

uma resistência à tendência hegemônica da racionalidade instrumentalizada, que propõe 

 Um novo livro de 

Bolaño nos faz retornar aos anteriores para agregar informações e alterar as leituras já 

realizadas. 

                                                 
376 DELEUZE, 1985, p. 41. 
377 DELEUZE, 1985, p.. 38. 
378 Tomo este conceito de BENJAMIN, 1985. 
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um discurso único e autoritário da história oficial. A narrativa contínua e linear esmaga o 

que não lhe é idêntico, expulsa os supostos “fracassos” do progressismo e ocupa-se de se 

identificar com os vencedores da história coletiva ou com os momentos vitoriosos da 

própria história individual. Benjamin me lembra que “o cronista que narra os 

acontecimentos em cadeia, sem distinguir entre grandes e pequenos, faz jus à verdade, na 

medida em que nada do que uma vez aconteceu pode ser dado como perdido na 

história”379

A fragmentariedade é, além de uma questão formal, uma indicação da 

consciência da impossibilidade de totalização de um relato ou de uma realidade. Se a 

própria realidade estava fragmentada em seus projetos estéticos e utópicos, o uso da 

fragmentação na escrita se torna uma potência para organizar as referências rompidas, 

através da multiplicidade de perspectivas, temporais, espaciais e políticas. A violência e o 

deslocamento aparecem em sua obra como dois acontecimentos que rompem as 

continuidades das vidas dos personagens, mas que ao mesmo tempo também representam 

encadeamento, na medida em que seus textos são alinhavados. Bolaño aponta o 

esgotamento de um modelo de escrita linear que já se apresentava antes mesmo de suas 

primeiras publicações, mas que o autor assumiu e, em contraponto, propôs a criação de um 

projeto literário repleto de “cruces de voces”

. Citar e remontar o passado, incluindo o que antes tinha sido esquecido ou 

preterido, rompe a continuidade com esse instrumento de triunfalismo e de tradição, 

deixando entrever os mecanismos de silenciamento das vozes dissonantes. Montagem é, 

neste caso, também resistência à tendência hegemônica. 

380

Advogo que, para unir todos esses fragmentos, há alguns elementos que 

perpassam verticalmente todas as peças desse projeto, mas que em cada uma se 

manifestará de maneiras diferentes, levando em consideração seu contexto de inserção. 

Para este fenômeno cunho o conceito de Constantes Móveis, que são perceptíveis ao 

analisar sua obra como um conjunto, nas relações estabelecidas entre todos os seus textos 

narrativos aqui abordados. A literatura de Bolaño ganha aspectos constelares uma vez que 

o uso da violência ou do deslocamento em narrativas cronologica e ideologicamente 

, trazendo múltiplas perspectivas de uma 

mesma história ou dos mesmos temas.  

                                                 
379 BENJAMIN, 2012, p. 10. 
380 Roberto Bolaño se refere a esta característica de seus textos no documental “La belleza de pensar”, em 
entrevista realizada por Cristián Warnken, UC Televisión, Chile, 1999 
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distantes estabelece uma ligação entre elas. Sua leitura se caracteriza pela liberdade de 

estabelecer ligações entre as partes dispersas. A reiteração das mesmas questões em 

contextos diferentes não é mera repetição, pois se trata de considerar as várias implicações 

contextuais que dita violência ou deslocamento têm, seja com a literatura seja com a 

conjuntura histórica e geográfica em que estão inseridos. Dessa forma, as reiterações de 

violência ou de deslocamento, de personagens ou de relatos são reinserções presentificadas 

e recontextualizadas em cada narrativa. Tal estratégica cria uma ligação direta entre os 

contos e romances e uma relação não linear e não horizontal entre os diversos textos, mas 

sim vertical e em rede. 

A destruição da linearidade desse projeto literário e a abertura para uma relação 

livre de montagem constelar exigem que o leitor se prontifique a montar a obra, lidando, 

inclusive, com as várias temporalidades tanto narrativas quanto de produção dos textos. – 

Algumas narrativas de Bolaño, como Amberes, por exemplo, seu primeiro romance, foi 

escrito ainda na década de 1980, mas lançado posteriormente a várias de suas outras obras, 

na década de 1990. – O leitor é confrontado com a interrupção de narrativas, que estão em 

deriva, inconclusas, que, mais que apresentar um relato encerrado em si mesmo, compõem 

um cenário para o projeto, servindo como uma peça a mais desse mosaico. 

Para esta pesquisa, escolhi como Constantes Móveis na obra de Roberto 

Bolaño a violência e o deslocamento, em suas mais variadas acepções. Estes dois 

elementos, fazendo uso de componentes tão caros à literatura de Bolaño, como a história e 

a porosidade com o real e o biográfico, estão presentes em todos os textos do autor, mas 

inseridos em contextos diferentes e, por isso, são apresentados sob formas distintas, com 

mais ou menos intensidade, mais focalizadas ou mais atomizadas. E, na montagem de 

todos esses fragmentos, é possível ver a constância desses elementos e as linhas que os 

costuram e perceber como, nesta reiteração, eles se politizam e se tornam ao mesmo tempo 

uma estética para a escrita de Roberto Bolaño. O todo está em cada parte: sincretismo entre 

vida e história, entre ficção e biografia e em cada episódio em que estão presentes as 

constantes móveis assinaladas. 
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5.2. Constante móvel 1: Violência 
Todo es proyección de un muchacho desamparado...pura violencia381

 

 

A violência é um tema de central importância na atualidade, em especial na 

América Latina. Com números crescentes de mortes por assassinatos, o continente 

americano marca presença constante nos rankings de cidades mais violentas do mundo. Em 

um levantamento recente, realizado em 2014 pelo Consejo Ciudadano para la Seguridad 

Pública y La Justicia Penal, organização civil mexicana, das 50 cidades mais violentas do 

mundo, 41 estão na América Latina e Caribe, das quais 16 são brasileiras e 9 são 

mexicanas382. A já famosa Ciudad Juárez383, cidade do norte mexicano que inspirou a 

Santa Teresa de Roberto Bolaño, figurou como primeira da lista em 2008, 2009 e 2010 e 

em 2011 passou a segundo lugar e atualmente ainda permanece no ranking, ocupando a 

posição 37. Apesar dos possíveis ocultamentos de dados apontados pela associação 

responsável pela pesquisa, essas cidades contaram, em 2013, com índices de até 187 

mortes violentas para cada 100.000 habitantes. No contexto brasileiro, de acordo com o 

estudo Mapa da violência 2013: homicídio e juventude no Brasil384, promovido pelo 

Centro de Estudos Latino-americanos (CEBELA), entre 1980 e 2011, as mortes não 

naturais e violentas de jovens – como acidentes, homicídio ou suicídio – cresceram 

207,9%. Se forem considerados só os homicídios, o aumento chega a 326,1%. O estudo 

aponta que, embora o Brasil não esteja em conflito direto com outros países e nem 

apresente enfrentamentos religiosos, disputas territoriais e terrorismos ou guerras civis 

declaradas, foram contabilizados, entre 2008 e 2011 um total de 206.005 vítimas de 

homicídios. Este número é superior aos dos doze maiores conflitos armados acontecidos no 

mundo entre 2004 e 2007 e é quase idêntico ao total de mortes diretas nos 62 conflitos 

armados deste período, que foi de 208.349385

                                                 
381 BOLAÑO, Amberes, p. 94. 

. Em 2011, o país registrou 52.198 vítimas de 

382 CCSPJP, 2014. 
383 Sobre Ciudad Juárez, Bolaño a associa com o inferno e afirma: “Como Ciudad Juárez, que es nuestra 
maldición y nuestro espejo, el espejo desasosegado de nuestras frustraciones y de nuestra infame 
interpretación de la libertad y de nuestros deseos.” BRAITHWAITE, 2013, p. 77. Tradução minha: “Como 
Ciudad Juárez que é nossa maldição e nosso espelho, o espelho desassossegado das nossas frustrações e da 
nossa infame interpretação da liberdade e de nossos desejos.” 
384 WAISELFISZ, 2013, p. 17.  
385 WAISELFISZ, 2013, p.21. 
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homicídio, o que representa 143 assassinatos a cada dia desse ano. A maioria dos crimes 

acomete as populações mais fragilizadas socialmente, incidindo principalmente sobre os 

jovens negros.386 O autor da pesquisa, Julio Jacobo Waiselfisz, afirma que “há um 

mecanismo perverso que incentiva a tolerância à violência contra os grupos mais 

vulneráveis, que deveriam ter proteção do Estado: tornar a vítima culpada. Isso ocorre com 

mulheres, crianças e jovens marginalizados qualificados como traficantes, drogados e 

arruaceiros.”387 O universo de Bolaño e a maior incidência da violência também rondaram 

os ambientes e os personagens mais marginalizados, sendo estes os mais vulneráveis. Julio 

Jacobo Waiselfisz ainda sugere que, juntamente com este crescimento da violência contras 

as populações mais vulneráveis, houve um processo acelerado de privatização dos 

mecanismos de segurança (empresas de segurança terceirizada e aparatos), assim como de 

outros serviços básicos como saúde e educação. O serviço privado das regiões mais 

abastadas somado ao pouco investimento em segurança pública das regiões mais pobres 

cria uma desigualdade dupla, já que as regiões mais privilegiadas, em geral devido ao 

grande poder de pressão sobre o poder público e aos meios de comunicação, podem contar 

com as duas formas de proteção (pública e privada), enquanto as demais com pouca ou 

quase nenhuma segurança pública. Outro importante estudo da mesma instituição, o Mapa 

da violência 2012 – homicídio de mulheres no Brasil, também de autoria de Julio Jacobo 

Waiselfisz, aponta ainda que “nos 30 anos decorridos entre 1980 e 2010 foram 

assassinadas no país acima de 92 mil mulheres, 43,7 mil só na última década”388. Apenas 

no ano de 2012, foram registrados 4.465 assassinatos de mulheres e 70.285389

                                                 
386 Dos 467,7 mil homicídios contabilizados entre 2002 e 2010, 65,8% foram de negros. É preciso ainda 
ressaltar que todos estes números são oficiais e, portanto, provavelmente menores que os índices reais, 
gerando um ao sub-registro devido ao sepultamento sem o competente registro, seja por limitações da 
cobertura do sistema do Ministério da Saúde, seja pelos interesses de ocultamento das causas de morte. 

 casos de 

violência contra mulheres no país. Destes, 71,8% foram incidentes ocorridos dentro da 

própria residência das vítimas, permitindo entender que é no âmbito doméstico que se gera 

a maior parte das situações de violência contra mulheres. O relatório, mais uma vez, aponta 

387 WAISELFISZ, 2013, p. 46. 
388 WAISELFISZ, 2012, p. 8. 
389 Optei por trazer tantos dados, incluídos os brasileiros, por entender como importante a marcação de meu 
lugar de enunciação e para tratar da dimensão da problemática da violência em toda a América Latina, que, 
apesar das especificidades de cada país, apresenta semelhanças consideráveis.  
Sobre os casos de feminicídio apresentados, pareceu-me importante marcar o lugar brasileiro como de 
intensa proximidade aos demais territórios latino-americanos. Os crimes de feminicídio no Brasil, assim 
como os de Ciudad Juárez e os de Santa Teresa de Bolaño, são numerosos e escandalosos, sendo praticados 
com requintes de crueldade e terror e contando com grande tolerância social, como foi apontado pelos 
estudos acima referidos.  
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que os altos níveis de feminicídio frequentemente são acompanhados de um alto nível de 

tolerância da violência contra mulheres, sendo até mesmo fruto desta ao serem devidos à 

reincidência de uma violência já registrada anteriormente e, portanto, passível de ser 

evitada. 

Os dados de homicídio, embora se restrinjam às formas mais extremas da 

agressão – não abordando ainda as suas inúmeras manifestações – permitem entrever a 

magnitude da violência no Brasil, no México e nos demais países da América Latina. A 

partir dessas informações, que serão retomadas ao longo do capítulo, pode-se perceber a 

importância do tema para a atualidade e para a discussão cultural e de suas diversas 

produções no continente. Abordá-lo já é, em si, um ato político e de posicionamento frente 

a uma constituinte tão presente e opressora desta sociedade. Abordar a violência e 

relacioná-la a suas diferentes manifestações, como faz Bolaño e sua literatura – mais ou 

menos cotidianas, mais explicitamente históricas ou mais aparentemente inofensivas, em 

diferentes épocas ou variadas geografias – pode ser ainda mais potente. Roberto Bolaño, à 

sua maneira, constrói um mapa geográfico, temporal e histórico das diversas manifestações 

da violência, relacionando todas as suas formas e explicitando o que há de comum entre 

todas elas: a permissividade quanto às agressões e a intolerância à existência do que não é 

normativo.  

A violência é um elemento constante na seleção de obras narrativas de Roberto 

Bolaño aqui analisadas. A partir de diferentes formas, ela aparece em todos os seus livros, 

embora em cada momento se apresente sob um viés distinto. Em seus romances e contos, a 

violência, seja ela explícita ou não, figurará como um dos elementos centrais que atinge 

seus personagens, provoca traumas, constrói seu caráter e muitas vezes é responsável por 

seu deslocamento espacial e temporal nas narrativas. Em muitos casos, são os traumas com 

uma violência sofrida que farão com que os personagens busquem em suas memórias uma 

forma de recontar, reelaborar e tentar superá-los. É também a partir de casos de violência 

que muitos deles vão ter que deixar suas cidades e casas, partindo para um deambular sem 

destino, como será melhor explicitado a seguir. 

A partir do olhar da violência, os livros de Bolaño, ao serem lidos em conjunto, 

apresentam uma verdadeira enciclopédia do horror. Há mostras de uma profusão de suas 

mais diversas formas. Além dos romances que escancaram o horror político que acometeu 

o Chile a partir de 1973, como Nocturno de Chile e Estrella distante (cuja crueldade está 
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condensada na figura de Wieder) ou do feminicídio escandaloso de 2666, seus livros estão 

semeados por brutalidades múltiplas. Por um lado, há uma violência histórica reiterada e 

que perpassa todos os seus textos, com mais ou menos intensidade, mas sempre presente 

(Golpe de 1973 no Chile e suas reverberações; massacre de Tlatelolco; Segunda Guerra 

Mundial). Por outro, há uma crueldade cotidiana constante. As duas, juntas, se relacionam 

e são tratadas como inevitáveis, onipresentes e dissolvidas na rotina e na biografia dos seus 

personagens. Em sua literatura, alguns acontecimentos podem parecer irrelevantes, mas 

corroboram a violência analisada. A agressividade, a crueldade e a intolerância – as 

mesmas apresentadas quando referidas aos massacres históricos presentes em seus textos – 

deslizam para as relações cotidianas sem que os indivíduos se deem conta. A violência, 

socialmente, é uma epidemia que não é percebida ou que quer ser mantida escondida para 

dar a ver uma imagem de tranquilidade, cordialidade e tolerância social.  

Essa latência da agressividade e crueldade se encontra mesmo nos romances 

que, à primeira vista, se distanciam da violência institucionalizada ou social dos regimes 

ditatoriais. Tal como a violência silenciosa e latente de Una novelita lumpen, em que se 

apresenta a expectativa crescente de um confronto entre Bianca e Machiste pelo roubo 

planejado. Nesse silêncio, a violência se mostra presente ainda que não presentificada (por 

fim o confronto é frustrado quando Bianca retoma o controle da sua casa, rompe o 

relacionamento com Machiste e expulsa os dois fisiculturistas). Uma latência que indica 

uma violência sempre à espreita, à espera de um estalo para vir à tona, com personagens à 

beira de um abismo, em que qualquer passo em falso pode significar um caminho sem 

volta. Nem mesmo Pista de hielo, que celebra a beleza e graciosidade, como afirmou o 

próprio Roberto Bolaño390, escapa dessa violência latente, que, por fim, se concretiza no 

assassinato da cantora de ópera. Tal qual na literatura analisada391

                                                 
390 BOLAÑO, Entre paréntesis, p. 19. No artigo “Preliminar. Autorretrato”, o autor escreve: “En La pista de 
hielo hablo de la belleza, que dura poco y cuyo final suele ser desastroso”. Tradução minha: “Em Pista de 
hielo, falo da beleza, que dura pouco e cujo final costuma ser desastroso.” 

, é no mesmo palco 

construído para a beleza dos passos de Nuria que se dá o horror do saqueio de uma vida. 

Esse assassinato é o fio condutor de toda a narrativa, primeiro em sua antecipação nos 

primeiros relatos, e, posteriormente, nas consequências enfrentadas pelos personagens 

depois dele. Remo Morán, chileno exilado, chega a se referir ao assassinato como um fim 

391 Considero que a literatura de Bolaño muitas vezes faz uso, ao mesmo tempo, de um apuro estético e de 
temas de intensa violência, criando um espaço em que horror e beleza possam coexistir de forma 
contrastante. 
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para sua estadia na cidade espanhola: “Creo que durante todos los años que pasé enterrado 

en Z había estado preparándome para encontrar el cadáver...”392 A patinadora Nuria 

continua a evocá-lo e sempre se refere ao homicídio como se nele “ela estivesse se 

afogando”393

Em maior ou menor medida, outras formas de violência também permeiam as 

páginas da obra de Bolaño. O machismo, presente em quase todos os textos e que se 

manifesta em comentários misóginos ou na homofobia, que parte até mesmo dos colegas 

de militância esquerdista, como é bem tratado em “Ojo Silva” (“gente de izquierdas que 

pensaba, al menos de la cintura para abajo, exactamente igual que la gente de derecha que 

en aquel momento se enseñoreaba de Chile”

. Também em Amberes, com uma narrativa poética e fragmentada, entre a 

projeção de um filme no bosque e as buscas de um detetive e seus encontros sexuais, 

reaparecem em flashes as imagens de um massacre de seis jovens no acampamento e um 

cadáver na estrada. São lampejos que, repetidas vezes, invadem a memória dos 

personagens e entrecortam seus relatos.  

394

 

). A tortura, que está de forma dissimulada 

no conto “Putas asesinas” e mais explicitamente nos porões, de María Canales em 

Nocturno de Chile. As prisões políticas e o terror psicológico advindo delas, que aparecem 

de tempos em tempos e acomete B, Belano ou o personagem Roberto Bolaño. A profusão 

das mais diversas brigas pessoais, entre elas a que culmina na morte de Cesárea Tinajero 

em Los detectives salvajes. Perseguições inúmeras, sequestros e assassinatos políticos, 

como as causadas por Wieder. A exploração sexual como da prostituta Lupe, que tenta 

fugir de seu cafetão e cuja fuga é o estopim da viagem do quarteto em Los detectives 

salvajes. As opressões e imposições de cunho religioso, como em “Ojo Silva”. Além, 

claro, das omissões do estado, que se traduzem no abandono sofrido pelos habitantes de 

Santa Teresa, seja quando desaparecem os entes queridos, seja no tratamento dado ao 

tráfico, outra forma de violência que movimenta toda uma máfia e, sabe-se, é responsável 

pelo financiamento da violência nas mais diversas esferas e com vistas grossas do governo.  

                                                 
392 BOLAÑO, La pista de hielo, p. 25. Tradução de Eduardo Brandão: “Creio que durante todos os anos em 
que passei enterrado em Z, estive me preparando para encontrar o cadáver...” 
393 BOLAÑO, La pista de hielo, p. 88. 
394 BOLAÑO, Putas asesinas, p. 6. Tradução de Eduardo Brandão: “pessoas de esquerda que pensavam, pelo 
menos da cintura para baixo, exatamente igual que a pessoas de direita que naquele momento tomava posse 
do Chile”. 
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5.2.1. A proximidade da violência 

 

A violência em Roberto Bolaño, esta da qual seus narradores repetidas vezes 

nos lembram de que não é possível se esquivar, está sempre marcada pela proximidade. 

Não são poucas as narrativas que colocam as vítimas e seus perpetradores lado a lado, em 

um mesmo contexto, um mesmo círculo de convivência e/ou em uma mesma geração. No 

conto “Detectives” (Llamadas telefónicas), por exemplo, Arturo Belano, preso político, se 

encontra com um policial colega de infância (fato que provavelmente aconteceu com o 

próprio autor, quando preso no Chile, após o golpe ditatorial de 1973 e recontado em 

textos críticos e em outras duas narrativas ficcionais de Bolaño). O policial, junto a outro 

colega de infância de Belano, rememora o período em que atuaram, ainda que sem 

convicções claras, a mando das forças opressoras do governo pinochetista395

-¿Te acuerdas del 73? 

. O diálogo 

oscila entre negar as violências perpetradas contra os próprios conterrâneos e a reafirmação 

de ter agido a favor do governo: 

-Era en lo que estaba pensando. 

-Allí los matamos a todos. (…) 

-Se me aparecen los muertos en los sueños, se me mezclan con los que no están 
ni vivos ni muertos. (…) Quiero decir los que han cambiado, los que han crecido, 
nosotros mismos, sin ir más lejos. 

(…) Cuando lo [Belano] tuve en la puerta me pasó por la cabeza la idea de sacar 
la pistola y pegarle un tiro allí mismo, era tan fácil, sólo hubiera tenido que 
apuntar y meterle una bala en la cabeza, incluso en la oscuridad siempre he 
tenido buena puntería. (…) Pero por supuesto no lo hice. 

-Claro que no lo hiciste. Nosotros no hacemos estas cosas, compadre.396

                                                 
395 Este conto, através da voz dos dois agentes da violência ditatorial, explicita ainda o discurso titubeante 
entre confirmar a violência e negá-la (“¿Te acuerdas del 73? Allí los matamos a todos”. “No, nosotros no 
hacemos estas cosas” ), na construção de uma memória simultânea a um silenciamento das agressões, através 
de esquecimentos e posicionamentos convenientes (como das violações das prostitutas, dos assassinatos e das 
prisões: “-ya, por eso las violábamos. –Pero si no las violábamos, nos hacíamos um favor mutuo”). A 
construção desta memória compartilhada da época de repressão se faz na concatenação do discurso de um 
policial com o outro, mesclando as recordações de ambos e revelando a complexa trama de ações bárbaras 
sem muita convicção, mas também sem muita resistência a obedecer as ordens do violento regime.  

 

Tradução minha:”Se lembra de 73? Ali matamos a todos. Não, nós não fazemos estas coisas”. “-sim, por isso 
as estuprávamos. –Mas não as estuprávamos, nos fazíamos um favos mútuo”.  
396 BOLAÑO, Llamadas telefónicas, p. 133. Tradução minha: “- Se lembra de 73? -Era no que eu estava 
pensando. -Ali matamos a todos. (…) –Os mortos me aparecem nos sonhos, se misturam com os que não 
estão nem vivos nem mortos. (…) Quero dizer, os que mudaram, os que cresceram, nós mesmos, sem ir mais 
longe.(…) Quando o [Belano] tive na porta me passou pela cabeça a ideia de sacar a pistola e dar um tiro nele 
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Ao rememorarem Belano como aquele colega do qual gostariam de ter sido 

ainda mais próximos, os personagens o fazem com a naturalidade de quem reencontra um 

antigo companheiro de colégio em uma situação cotidiana qualquer. Mas admitem que a 

experiência do trauma de 1973 e a violência decorrente dele foram modificadoras, tanto 

para quem a sofreu, quando para quem a praticou. Belano, pouco antes de ser libertado 

pelo policial, seu colega de colégio, se olha no espelho e não se reconhece397. Há, neste 

momento, uma explicitação da quebra de identidade consigo mesmo e com sua geração. 

(“Y él entonces me miró a los ojos y me dijo: es otro compadre, no hay remedio.398”). Seu 

colega policial, apesar do medo, faz o mesmo e se olha no espelho, mas tampouco se 

reconhece, e, na imagem projetada, vê somente o vazio, como se o espelho tivesse se 

partido e não fosse mais possível reconhecer aqueles dois companheiros de antigamente. 

Há, nesse ato, um distanciamento com o reconhecível, individual e geracional, que opera 

nos dois lados da violência exercida naquela prisão política. Essa mesma ruptura foi 

anunciada por Auxilio Lacouture, em Amuleto, ao se referir a Arturo Belano quando da sua 

volta ao DF mexicano, após o golpe e a prisão no Chile: “Fue normal que Arturo se uniera 

a ellos [jóvenes de alcantarilla]399 y se alejara paulatinamente de sus viejos amigos. 

(…)Los primeros días, tras su regreso, Arturo se mantuvo encerrado en su casa, casi sin 

pisar la calle, y para todos, menos para mí, era como si no hubiera vuelto de Chile (...)”400 

E era visto de maneira distinta porque “ahora estaba instalado en la categoría de aquellos 

que han visto a la muerte de cerca”401

                                                                                                                                                    
ali mesmo, era tão fácil, só tinha que ter apontado e metido uma bala na cabeça, sempre tive boa pontaria, 
inclusive na escuridão. (…) Mas claro que não o fiz. -Claro que não o fez. Nós não fazemos estas coisas, 
compadre.” 

 

397 BOLAÑO. Llamadas telefónicas, p. 131-132. 
398 BOLAÑO, Llamadas telefônicas, p.131. Tradução minha: “E ele então me olhou nos olhos e me disse: é 
outro compadre, não tem solução.” 
399 “Alcantarilla” pode ser traduzido ao português como esgoto, bueiro ou cloaca. Auxilio, em Amuleto, se 
refere a estes jovens como “una generación salida directamente de la herida abierta de Tlatelolco, como 
hormigas o como cigarras o como pus,  pero que no había  estado en Tlatelolco ni en las luchas del 68, ni que 
cuando yo estaba encerrada en la Universidad en  septiembre del 68 ni siquiera habían empezado a estudiar la 
prepa. Y esos eran los nuevos amigos de Arturito.” p.69. 
400 BOLAÑO, Amuleto, p.67-68. Tradução minha: “Foi normal que Arturo se unisse a eles [jovens do 
esgoto]400 e se afastasse paulatinamente de seus velhos amigos. (…) Os primeros dias, depois do seu 
regresso, Arturo se manteve trancado na sua casa, quase sem pisar na rua, e para todos, menos para mim, era 
como se não tivesse voltado do Chile (...)” 
401 BOLAÑO, Amuleto, p. 71. Tradução minha: “agora estava instalado na categoria daqueles que viram a 
morte de perto.” 
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Este não é o único momento em que vítimas e algozes são colocados lado a 

lado nas narrativas de Bolaño: repetidas vezes ambos são partícipes desse momento 

extremo de horror e ruptura de um projeto comum. Em Estrella distante, essa proximidade 

será ainda mais radicalizada, primeiro com a presença de Alberto Ruiz-Tagle nas oficinas 

literárias e nos encontros com os jovens poetas, chegando a estabelecer os inícios de uma 

amizade, incluídos os encontros amorosos com as irmãs Garmendia, que logo após serão 

suas próximas vítimas. E, posteriormente, no reencontro entre o narrador e o torturador. 

Nesse romance, como em outros do autor, o horror é “interno”, surge dentro dos círculos 

sociais comuns, na própria casa ou na própria pátria. O horror não é uma ameaça 

simplesmente externa, mas ao contrário, está sempre muito próximo, ao lado, “íntimo”. Ao 

final desse mesmo romance, o narrador recorda os companheiros de geração que 

permaneceram no Chile, alguns que a contragosto foram cúmplices da barbárie, como a 

Gorda Posadas e Bibiano O’Ryan e outros que deliberadamente agiram a favor da 

crueldade da ditadura. Nas páginas finais de Estrella distante, o narrador deixa ainda mais 

explícita essa proximidade ao se encontrar com Carlos Wieder. Nota a cercania entre os 

dois e se refere a si e ao torturador e assassino como “horrendo hermano siamés”402

Soñé que iba en un gran barco de madera, un galeón tal vez, y que 
atravesábamos el Gran Océano. Yo estaba en una fiesta en la cubierta de popa y 
escribía un poema o tal vez la página de un diario mientras miraba el mar. 
Entonces alguien, un viejo, se ponía a gritar tornado!, !tornado!, pero no a bordo 
del galeón sino a bordo de un yate o de pie en una escollera. Exactamente igual 
que en una escena de El bebé de Rosemary, de Polansky. En ese instante el 
galeón comenzaba a hundirse y todos los sobrevivientes nos convertíamos en 
náufragos. En el mar, flotando agarrado a un tonel de aguardiente, veía a Carlos 
Wieder. Yo flotaba agarrado a un palo de madera podrida. Comprendía en ese 
momento, mientras las olas nos alejaban, que Wieder y yo habíamos viajado en 
el mismo barco, sólo que él había contribuido a hundirlo y yo había hecho poco o 
nada por evitarlo.

. Pouco 

antes, descreve um sonho:  

403

Nos textos de Bolaño, em geral os sonhos e filmes contados têm grande poder de síntese e 

metáfora de uma situação vivida pelo personagem na narrativa, tal como na descrita acima. 

 

                                                 
402 BOLAÑO, Estrella distante, p. 152. Tradução minha: “horrendo irmão siamês”. 
403 BOLAÑO, Estrella distante, p. 131. Grifos do autor. Tradução minha: “Sonhei que ia em um grande 
barco de madeira, um galeão talvez, e que atravessávamos o Grande Oceano. Eu estava em uma festa na 
cobertura da popa e escrevia um poema ou talvez a página de um diário enquanto olhava o mar. Então 
alguém, um velho, começou a gritar tornado!, tornado!, mas não a bordo do galeão, mas sim a bordo de um 
iate ou de pé em um quebra-mar. Exatamente igual uma cena de O bebê de Rosemary, de Polansky. Nesse 
instante o galeão começava a se afundar e todos os sobreviventes nos convertíamos em náufragos. No mar, 
boiando agarrado a um tonel de aguardente, via Carlos Wieder. Eu boiava agarrado um pau de madeira 
podre. Compreendia nesse momento, enquanto as ondas nos afastavam, que Wieder e eu tínhamos viajado no 
mesmo barco, só que ele tinha contribuído para afundá-lo e eu tinha feito pouco ou nada para evitá-lo.” 
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Ao contá-lo o narrador evoca o filme O bebê de Rosemary, que narra a angústia de uma 

mulher que, ao ser enganada pelos seus entes mais próximos, o próprio marido em 

conspiração com os vizinhos, descobre que acaba por dar à luz o filho de um ser 

demoníaco. Este paralelo é feito com o protagonista quando o horror e a traição de um 

golpe militar e sua consequente ditadura violenta surge justamente dos compatriotas, 

aqueles que deveriam ser os mais confiáveis. No sonho, o narrador se coloca ainda lado a 

lado com o torturador e assassino, Wieder, juntos em um mesmo barco, provável metáfora 

para o país e os projetos desenvolvidos ali, ainda que em condições diferentes, 

participando de um mesmo incidente, sendo que um ajuda a afundá-lo e o outro não faz 

muito para impedi-lo. 

Outro sintoma da proximidade da violência se dá na sua relação direta com a 

literatura. Nem mesmo os escritores e a literatura estão alheios à crueldade e ao horror e, 

muitas vezes, são também suas vítimas ou seus perpetradores. O próprio Archimboldi, 

escritor presente na Guerra e posteriormente residente no mesmo violento deserto de 

Sonora, tio de um dos possíveis assassinos de mulheres, é um exemplo dessa proximidade, 

encarnando a literatura que não pode se esquivar da violência humana. Como já tratado no 

Capítulo 2, na obra de Roberto Bolaño a escrita é um campo onde transita o horror e a 

crueldade e pode ser tomado por esta tanto como forma de corroborar com o poder 

violento quanto como potência para resistir à violência, seja nas relações comerciais de 

uma literatura aliada ao poder econômico, seja nas relações estabelecidas com o poder 

político. 

E muitos serão os personagens de Bolaño que, assim como autores e críticos 

extraficcionais, mantiveram estreita relação com o horror praticado pelos sangrentos 

regimes totalitários. Além da direta relação entre o nazismo e a escrita em La literatura 

nazi en América, na qual reaparece Wieder sob o nome de Carlos Ramírez Hoffman, vários 

são os outros personagens de Bolaño inspirados em autores e críticos reais que poderiam 

constar na referida enciclopédia do horror. Pode-se citar, por exemplo, Mariana Callejas 

(que aparece em Nocturno de Chile sob o nome de María Canales), que promovia tertúlias 

de escritores em seu confortável salão, enquanto mantinha um calabouço de torturas no seu 

porão. Um submundo da literatura chilena: enquanto em cima se discutiam as letras, 

embaixo se promovia o horror. Também se pode pensar no febril e delirante narrador de 

Nocturno de Chile, Urrutia Lacroix, baseado claramente no crítico real José Miguel Ibáñez 
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Laglois, que explanará sobre o cenário desastroso da crítica e da literatura no Chile 

ditatorial e pós-ditatorial, citando inclusive nomes e referências reais, em um processo de 

desnudamento dos mecanismos de validação do gosto. Ibacache, seu pseudônimo, chegou 

a ministrar aulas ao ditador Pinochet e comparsas, contribuindo com o regime dentro do 

campo literário e até mesmo de forma mais explícita, diretamente com os generais. Tais 

exemplos corroboram a estreita relação que se faz, na literatura de Roberto Bolaño, entre 

as referencialidades literária, biográfica e histórica, realizada através da violência. 

Para Paz Soldán, Nocturno de Chile é “la novela de la complicidad de la 

literatura, de la cultura letrada, con el horror latinoamericano.”404

Nesse sentido, María Canales, e sua correspondente Mariana Callejas, funciona 

como metáfora para o lugar da literatura no Chile ditatorial: 

 estabelecendo as relações 

entre poder e letra. Paz Soldán aponta ainda para as relações de sedução entre os escritores 

e ditadores, aqueles de quem pouco se fala, mas que corroboraram as atividades dos 

tiranos, que estão à sombra escrevendo discursos e reafirmando a legitimidade da política 

adotada pelos dirigentes. Bolaño, ao usar inclusive personagens diretamente relacionados 

aos autores e críticos extraficcionais, explicita, então, a hipocrisia e cumplicidade da 

sociedade letrada na sua relação com o poder.  

un lugar “allá abajo” donde uno aprende a cerrar los ojos a la realidad, a intentar 
no mancharse leyendo y descubriendo a los clásicos mientras ‘allá arriba’, en el 
país, campea la barbarie. Por supuesto, aquí, tanta civilización, tanta ceguera, 
termina siendo una forma más de barbarie.  

La gran casa de María Canales es la casa de Chile, la casa del establishment 
literario, que sigue con sus cocktails y recepciones mientras en los sótanos de la 
casa se tortura a los opositores del régimen.405

 

 

Carlos Wieder, provavelmente, também corresponde a um autor real. Embora 

alguns críticos406

                                                 
404 PAZ SOLDÁN, 2013, p. 15. Tradução minha: “o romance da cumplicidade da literatura, da cultura letrada 
com o horror latino-americano.” 

 o tenham relacionado com Raúl Zurita, acredito que o personagem seja 

405 PAZ SOLDÁN, 2013, p. 14. Tradução minha: “um lugar ‘lá embaixo’ onde você aprende a fechar os 
olhos para a, a tentar não se manchar lendo e descobrindo os clássicos enquanto ‘lá em cima’, no país, 
sobressai a barbárie. Claro que, aqui, tanta civilização, tanta cegueira, acaba sendo uma forma mais de 
barbárie”.  
A grande casa de María Canales é a casa do Chile, a casa do establishment literário, que continua com seus 
coquitéis e recepções equanto nos porões da casa os opositores do regime são torturados”. 
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uma referência a Carlos Ruiz-Tagle. Há uma correspondência clara entre os dois nomes 

assumidos pelo personagem em Estrella distante, Carlos Wieder e Alberto Ruiz Tagle407. 

E o autor chileno nascido em 1932 se dedicava como ocupação profissional ao projeto de 

Aerofotogramétrico, fazendo registros fotográficos aéreos de terras, prática semelhante ao 

modelo poético do personagem. Recebeu uma série de prêmios durante a ditadura e foi 

nomeado Conservador do Museo Nacional Benjamín Vicuña Mackenna. Alone, crítico do 

jornal Mercurio, e que no romance Nocturno de Chile aparece sob o nome de Farewell, 

afirma sobre o estilo de Carlos Ruiz Tagle “esa claridad leve, esa sencillez maliciosa, esa 

gracia disimulada, el don de crear en unos cuantos rasgos el ambiente, sin decir una sola 

palabra de más ni dejar palabra de menos...”408

Wieder transforma a poesia em um literal campo de violência, através da 

exposição de torturas e assassinatos registrados em fotografias e reclamadas, por seu autor, 

como arte. Este é o crime de Wieder: explicitar a proximidade entre a violência e o fazer 

artístico. Inaceitável, tanto para os torturadores que não querem se expor e ser desvendados 

diante de seu próprio espelho, como também inadmissível para os poetas que não querem 

se associar ao horror da violência estatal. O mesmo crime fora cometido por María 

Canales, ao reunir, na mesma casa o que parecia tão distante, a literatura e a tortura. A 

revelação dessa proximidade é o que, por fim, causa a expulsão do primeiro das forças 

violentas do Estado (é preciso lembrar que as torturas praticadas eram fomentadas por seus 

. Tal como no romance, a escrita de Carlos 

Ruiz Tagle cresce em legitimidade com o apoio da crítica literária direitista. No volume de 

Cuentos Chilenos Contemporáneos, lançado em 1981, publica com outros escritores 

também cúmplices do governo pinochetista, como Enrique Campos Menéndez (o assessor 

cultural da Honorable Junta de Gobierno e que escrevia os discursos de Pinochet), Enrique 

Lafourcade, Mariana Callejas e Carlos Iturra. Uma antologia na qual reina a amenidade, 

em contraste com a conjuntura política e social do Chile nesse momento. Uma vez mais a 

literatura e os literatos se prestavam à cegueira cúmplice, uma forma mais de opressão no 

contexto em que estavam inseridos.  

                                                                                                                                                    
406 Chiara Bolognese, Nesfrán Antonio González Suárez e Ernesto Castro são exemplos de críticos que 
associaram Raúl Zurita ao personagem de Roberto Bolaño.  
407 Carlos Ruiz-Tagle reúne o nome e o sobrenome das duas identidades assumidas pelo poeta, torturador e 
assassino de Estrella distante. O nome Carlos (de Carlos Wieder) e o sobrenome Ruiz-Tagle (de Alberto 
Ruiz Tagle). 
408 Dados disponíveis em: http://www.escritores.cl/base.php?f1=semblanzas/texto/ruizTagle.htm. Acesso em 
20/06/2014. 

http://www.escritores.cl/base.php?f1=semblanzas/texto/ruizTagle.htm�
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superiores, mas a exposição de fotos das mesmas causa repulsa), e da segunda dos círculos 

sociais e literários da intelectualidade chilena. O que incomoda socialmente não é somente 

o horror em si, mas sim explicitar que nada nem ninguém está a salvo da porosidade que a 

violência encontra em todos os meios. 

 

5.2.2. As tramas da violência 

 

Para analisar as possíveis tramas da violência na obra de Roberto Bolaño, tomo 

como exemplo primeiro a sequência de feminicídios de Santa Teresa apresentada em 2666, 

por entendê-la como um ponto nevrálgico e de intensa explicitação do horror humano. Ao 

longo da análise, este exemplo se relaciona e se desdobra em outros eventos que mantém 

estreita afinidade com as suas formas de fomento409

                                                 
409 É interessante notar que, na “Parte de los crímenes”, no ano que dá início à narrativa de mortandade das 
mulheres a primeira a morrer é a Esperanza e a última, a Felicidad: “Y ese fue el último asesinato de una 
mujer en 1993, que fue el año en que comenzaron los asesinatos de mujeres en aquella región de la república 
mexicana.” BOLAÑO, 2666, p. 492. Tradução minha: “E esse foi o último assassinato de uma mulher em 
1993, que foi o ano em que começaram os assassinatos de mulheres naquela região da república mexicana.” 

. Como apontado anteriormente, a 

maior parte da violência acomete justamente os setores mais fragilizados da sociedade, seja 

pela falta de apoio social, seja pelo pouco apelo que têm junto àqueles que poderiam ser 

responsáveis por sanar dita opressão. Nos textos de Roberto Bolaño, como apontado 

anteriormente, são as populações e personagens marginalizados aqueles que tendem a 

sofrer os efeitos mais cruéis da violência. Essa crueldade e agressividade latentes em 

Bolaño geram em seus personagens, principalmente os já marginalizados, a consciência do 

abandono, o medo e o desespero da impotência frente a uma violência já disseminada e 

endêmica, contra a qual o indivíduo pouco ou nada pode fazer. Tal sistemática leva a uma 

angustiante passividade e falta de perspectiva de ação contra a opressão da crueldade. O 

vazio, então, apresenta-se como único horizonte. Emblemático é o exemplo de 2666, das 

últimas mortas de 1996, Estefanía Rivas, de quinze anos, e Herminia Noriega, de treze. As 

duas foram sequestradas por um carro preto, o mesmo responsável por outros sequestros de 

meninas, enquanto caminhavam em direção à escola, junto de suas irmãs menores. As duas 

pequenas, após um momento de inércia frente ao ocorrido, caminham em direção à própria 

casa, onde não havia ninguém. Pediram auxílio à vizinha, que tentou entrar em contato 

com os pais das meninas. No entanto, a fábrica, na qual trabalhavam, friamente não 
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permitiu a comunicação com seus funcionários. Impotente diante da indiferença da fábrica 

e do abandono do poder público, além da escassez de recursos materiais, a vizinha, que já 

não tinha mais moedas para fazer chamadas, se sentou junto às meninas e, desconsoladas,  

experimentaron lo que era estar en el purgatorio una larga espera inerme, una 
espera cuya columna vertebral era el desamparo, algo muy latinoamericano, por 
otra parte, una sensación familiar, algo que si uno lo pensaba bien experimentaba 
todos los días, pero sin angustia, sin la sombra de la muerte sobrevolando el 
barrio como una debandada de zopilotes y espesándolo todo, trastocando la 
rutina de todo, poniendo todas las cosas al revés.410

 

 

Esta passagem, que evoca o desamparo latino-americano cotidiano, expõe as 

sistemáticas que desvalorizam a vida das populações marginalizadas e contribuem para a 

violação dos direitos e da proteção destas: o poder das empresas que ignoram a 

humanidade de seus funcionários, enquanto os exploram como mão de obra descartável 

somada à inoperância de um poder público que deveria proteger essa população. Ainda que 

estes episódios sejam recorrentes, inclusive com o uso do mesmo carro e do mesmo 

procedimento de sequestro e assassinato de mulheres na região, nada é feito para impedi-

lo. O trecho citado faz, ainda, uma extensão desse momento específico de abandono e 

violência particular das irmãs do norte mexicano para os demais territórios latino-

americanos, criando uma relação direta dessa violência e do abandono como imagem 

construída de toda a América Latina.  

É preciso recordar, como foi apontado na introdução, que a inadequação dos 

processos modernizatórios e neoliberais na América Latina são causadores de tremendas 

violências e corrupções que mantêm sua população refém até a atualidade. A exploração da 

mão de obra que chega ao norte do México para trabalhar nas fábricas está intimamente 

relacionada à violência praticada ali, de desrespeito total a essa população, que é 

descartável e silenciada, desumanizada e, portando, cujas mortes não causam comoção, 

pelo menos não o suficiente para grandes e necessárias mudanças. Nesse cenário, o 

sexismo pode se manifestar com muita tranquilidade. As mulheres foram incluídas no 

mercado de trabalho de forma mais intensificada, mas não foi feito nenhum tipo de 

                                                 
410 BOLAÑO, 2666, p. 659-660. Grifos meus. Tradução minha: “experimentaram o que era estar no 
purgatório uma longa espera inerme, uma espera cuja coluna vertebral era o desamparo, algo muito latino-
americano, por outra parte, uma sensação familiar, algo que, se parasse para pensar bem, experimentava 
todos os dias, mas sem angústia, sem a sombra da morte sobrevoando o bairro como uma debandada de 
gaviões e deixando tudo espesso, transtornando a rotina de tudo, pondo todas as coisas ao revés”. 



187 
 

inserção social de sua presença nos espaços públicos. Se, por um lado, houve a necessidade 

de frequentar os territórios comuns, por outro, não se procedeu ao preparo da sociedade 

para a plena inserção e presença das mulheres como indivíduos de igual direito. E as 

violências que se exercem nos espaços públicos, como explica Ana Falú, “adquieren 

expresiones similares a las de aquellas que tienen lugar puertas adentro y que avasallan sus 

cuerpos; agresiones que curiosamente son catalogadas como “crímenes pasionales”, que 

cuentan con un alto grado de tolerancia social y terminan culpabilizando a las 

víctimas.”411

al marco formal igualitario y universalista, al que responden en mayor o en 
menor medida todas nuestras constituciones – que ha resultado históricamente 
insuficiente –, debemos sumarle un conglomerado de cuestiones materiales. 
Sobre todo, en la medida en que el proclamado universal pocas veces se aplicó 
distributivamente por igual a todos los miembros de la sociedad, discriminando 
por sexo-género, por etnia y por clase.

.  As mulheres ocupam um lugar precário socialmente e não são vistas com a 

mesma humanidade que os homens. Tal “descompasso”, entre ingresso no mercado de 

trabalho desvinculado de uma inserção na cidadania plena, provoca uma hostilidade e 

tentativas de expulsão desse segmento social dos espaços compartilhados. Maria Luisa 

Femenías, discorrendo sobre a desigualdade e a violência de gênero na América Latina, 

aponta que  

412

O aviltamento da vida dos cidadãos, sobretudo aqueles que estão historicamente à margem, 

é a fonte estrutural da violência em Bolaño, sendo o Estado muitas vezes omisso às 

frequentes irrupções de agressividade. A omissão dos estados, neste sentido, pode ser tão 

violenta quanto os governos institucionalmente autoritários.  

 

Um dos mecanismos dessa dificuldade de proteção aos grupos vulneráveis é a 

de culpabilização das vítimas pela agressão sofrida, tratando-se de encontrar supostos 

motivos para o ataque sofrido, principalmente, associando-se os sujeitos a um grupo 

marginal ao qual seria mais aceitável a agressão sofrida. Tal estratégia camufla a nefasta 

tolerância às violências simbólicas e físicas a determinados segmentos da população, que 

no julgamento social não seriam merecedores de iguais direitos à defesa de sua integridade. 
                                                 
411 FALÙ, 2009, p.21. Tradução minha: “Adquirem expressões similares àquelas que ocorrem portas adentro 
e que avassalam seus corpos; agressões que curiosamente são catalogadas como ‘crimes passionais’, que 
contam com um alto grau de tolerância social e que por fim, ainda culpam as vítimas”. 
412 FEMENÍAS, 2007, p. 2. Tradução minha: “ao marco formal igualitário e universalista, ao qual respondem 
em maior ou em menor medida todas as nossas constituições – que resultaram insuficientes historicamente –, 
devemos somar um conglomerado de questões materiais. Sobretudo, na medida em que o proclamado 
universal poucas vezes se aplicou distributivamente por igual a todos os membros da sociedade, 
discriminando por sexo-gênero, por etnia e por classe”. 
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Em “La parte de los crímenes”, Bolaño desnuda esse mecanismo. No episódio 

do desaparecimento de Lucy Anne, diante da denúncia de Érica, não há grande 

mobilização por parte da polícia, que pensa que as duas podem ser prostitutas e, portanto, 

em sua lógica perversa, menos confiáveis e dignas de proteção: 

La atendió un tipo que decía llamarse Kurt A. Banks, que le hizo toda clase de 
preguntas acerca de su amiga y de ella misma, como si no creyera para nada la 
versión que Erica le había dado. Sólo al salir de allí Erica comprendió que el tipo 
sospechaba que tanto Lucy Anne como ella eran putas.413

 

  

O jornalista Sergio González também comete o mesmo equívoco e, ao 

perguntar a uma prostituta que havia contratado sua opinião sobre as mortes em Santa 

Teresa, tem uma revelação. A prostituta não demonstra grande comoção pelo relato do 

jornalista. O fato 

concitó el enojo de Sergio, quien exasperado le dijo que en Santa Teresa estaban 
matando putas, que por lo menos demostrara un poco de solidaridad gremial, a lo 
que la puta le contestó que no, que tal como él le había contado la historia las 
que estaban muriendo eran obreras, no putas. Obreras, obreras, dijo. Y entonces 
Sergio le pidió perdón y como tocado por un rayo vio un aspecto de la situación 
que hasta ese momento había pasado por alto.414

Nessa constatação, há o desnudamento do machismo intrínseco na percepção das mortes e 

(des)valorização das mulheres vítimas, associando a violência sofrida ao exercício de sua 

sexualidade, destacando-se a hostilidade com que as mulheres operárias estavam sendo 

tratadas em Santa Teresa. 

 

O narrador também deixa entrever as violências cotidianas que são cúmplices 

da violência desoladora que assola Santa Teresa: omissão da polícia e das demais 

autoridades, que pouco ou nada fazem para resolver a situação415

                                                 
413 BOLAÑO, 2666, p. 510. Tradução minha: “Foi atendida por um homem que dizia se chamar Kurt A. 
Banks, que lhe fez toda classe de perguntas sobre sua amiga e sobre ela mesma, como se não acreditasse em 
nada da versão que Erica tinha lhe contado. Somente ao sair dali Erica compreendeu que o cara suspeitava 
que tanto Lucy Anne quanto ela eram putas.” 

; misoginia nos 

414 BOLAÑO, 2666, p. 583. Tradução minha: “reuniu a irritação de Sergio, que exasperado lhe disse que em 
Santa Teresa estavam matando putas, que pelo menos demonstrasse um pouco de solidaridade gremial, ao 
que a puta lhe respondeu que não, que tal como ele tinha contado a história as que estavam morrendo eram 
operárias, não putas. Operárias, operárias, disse. E então Sergio lhe pediu perdão e como se tivesse sido 
tocado por um raio viu um aspecto da situação que até este momento tinha passado batido.” 
Tal constatação deixa entrever também a intolerância quanto ao ingresso das mulheres no campo de trabalho, 
como assinalado anteriormente, ao apontar que a maior parte das vítimas são operárias.  
415 Um exemplo, recorrente, é o descaso da polícia durante as investigações, como de Beverly Beltrán Hoyos: 
“No se rastreó la zona del crimen ni nadie tomó moldes de las numerosas huellas que había en el lugar.” 
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comentários da polícia, dos presos, dos maridos etc.; falta de denúncia; quase total 

ausência de interesse nas averiguações jornalísticas416. Aliás, a presença da misoginia e da 

homofobia são faces do machismo que perpassam a obra de Roberto Bolaño como um 

todo, denunciando a assiduidade de tal violência nos mais diversos meios sociais e 

geográficos417

O uso de fichas policiais como escritura, sendo a maioria baseada em registro 

de assassinatos reais ocorridos em Ciudad Juárez, além de se aproximar de uma tendência 

da arte contemporânea de uso de arquivos reais, permite inserir na arte uma realidade que 

desborda da ficção. Karl Erik Schøllhammer concorda com Hal Foster

.  

418 que há uma 

paixão pelo real por parte tanto dos realistas quanto dos seus críticos mais severos, seja na 

sua afirmação ou na sua negação419. Schollhammer aponta ainda para a “procura de uma 

arte e uma literatura performática capaz de interferir sem mediação no mundo e expressar 

sua realidade crua”420

realismo “extremo” que procura expressar os eventos com a menor intervenção e 
mediação simbólica e provoca fortes efeitos estéticos de repulsa, desgosto e 
horror. Ou seja, a obra se torna referencial e real nesta perspectiva na medida em 
que consiga provocar efeitos sensuais e afetivos parecidos ou idênticos aos 
encontros extremos e chocantes com os limites da realidade.

, surgindo um  

421

 

  

No entanto, a meu ver, o que Bolaño aponta com o uso de uma situação de 

transparência com os eventos de Ciudad Juárez é uma intervenção mesma na realidade a 

que trata ficcionalmente. Mais do que uma inserção dos registros tal qual se encontram nas 

                                                                                                                                                    
BOLAÑO, 2666, p. 631. Tradução minha: “A zona do crime não foi rastreada e ninguém tirou moldes das 
numerosas pegadas que havia no lugar.” 
416 Durante toda a “Parte de los crímenes”, há uma preocupação na representação dos grupos feministas, 
pequenos, porém resistentes, que dão pistas de uma cultura tolerante com a violência de gênero. Ainda que 
denunciem os casos de estupros e assassinatos, são pouco ouvidas e quase nada é feito para sanar os 
problemas. 
417 É importante notar que as inúmeras cenas de violências contra mulheres presentes na obra do autor 
contrastam com as relações amorosas estabelecidas por seus personagens que, de modo geral, consideram as 
mulheres como sujeitos e respeitam sua liberdade e autonomia sexual, como nas relações entre os críticos e 
Norton; de Nuria e Remo Morán; entre os jovens poetas de Los detectives salvajes; ou Juan de Dios Martínez 
e Elvira Campos; de Amalfitano e sua filha Rosa ou de sua mãe, Lola, entre tantos outros exemplos. Tal 
contraste deixa ainda mais evidente a violência de gênero presente nos casos de 2666 e nas manifestações 
machistas de outros personagens.  
418 FOSTER, 2014. 
419 SHOLLAMMER 2012, p. 130. 
420 SHOLLAMMER 2012, p. 132. 
421 SHOLLAMMER, 2012, p. 133. 
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delegacias e boletins necrológicos, há uma proposta ficcionalizante (que caminha não em 

direção ao documentário, mas sim em direção à ficção) que acusa a cotidianeidade das 

mortes e a insensibilidade da sociedade ao seu redor422

Nesse uso de boletins policiais ficcionais, pode-se entrever duas montagens. A 

primeira no que se refere à totalidade das fichas transcritas e a segunda na relação destas 

com as investigações e a sociedade que as contextualiza. Os detalhes contidos nos boletins, 

aparentemente irrelevantes para as investigações policiais, como a cor do sapato ou as 

conquistas pessoais daquela mulher agora sem vida, são justamente o que os une e 

denuncia onde está o problema. A aparente falta de motivo para as mortes é que revela o 

motivo: o machismo que gera a violência de gênero, cuja mais nefasta forma é o 

feminicídio. É na montagem desses arquivos policiais que se percebe o elo entre todos: 

uma ficha isolada pode dar a caber o crime passional ou circunstancial, mas a junção de 

todas as fichas e a gratuidade das mortes permite entrever que o traço comum é o 

machismo e a misoginia. Na segunda montagem proposta, associando as fichas com a 

pouca seriedade e aprofundamento das investigações, compõe-se um quadro em que o 

descaso com a vida dessas mulheres é patente, denunciando-se o sexismo endêmico e 

estrutural desta sociedade que permite o assassinato de tantas mulheres. Uma sociedade 

cúmplice, como repetidas vezes o relato deixa entrever: “A mediados del mes de 

noviembre Andrea Pacheco Martínez, de trece años, fue raptada al salir de la escuela 

secundaria técnica 16. 

. A crueza com que Bolaño trata as 

mortes de mulheres em 2666 é uma esterilização do simbólico. Nos detalhes físicos das 

torturas ou lacerações daqueles corpos sem vida, não cabem metáforas ou eufemismos. É a 

violência crua e exaustiva através dos inúmeros casos, mas que, a cada nova ficha, deixa 

entrever as ferramentas de um sistema cotidianamente violento. As conversas entre os 

policiais, a omissão da mídia ou do governo, a violência doméstica e a reiterada 

justificativa que culpabiliza as vítimas, mostram o outro lado dessa violência física, 

estampada nos informes e boletins de ocorrência policiais e declarações mortuárias. 

                                                 
422 Outro ponto a se considerar nas narrativas de Bolaño é a incerteza expressa nos referentes que poderiam 
fazer alusão a uma realidade, na forma de titubeios, como tratado no Capítulo IV. Também ressalto os dados 
pessoais das vítimas que não poderiam constar em boletins policiais, com informações íntimas e anteriores ao 
crime. 

Pese a que la calle no estaba desierta en modo alguno, nadie 
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presenció el hecho”423. É recorrente o relato de corpos não notados pelas pessoas que 

estavam em volta ou de meninas que são sequestradas sem que ninguém consiga 

reconhecer o raptor424

A história macro faz desaparecer as realidades cotidianas. Mas a retomada de 

arquivos permite entrever aqueles detalhes que escapam da sistematização de um 

acontecimento. O mais concreto não cabe nos grandes relatos. E, por consequência, não 

permite denunciar a violência como dado incrustado na rotina. Por isso, o uso de fichas 

investigativas ficcionais com dados pessoais, mínimos, habituais, como a roupa que usava, 

o início de um novo curso etc., ao mesmo tempo em que humaniza a vítima, traz o 

cotidiano para a esfera do sensível e o torna analisável, revelando a banalidade também 

desta violência (que não rompe o fazer diário de Santa Teresa, mas pelo contrário, o 

reafirma). Abel Romero, em conversa com Belano, anuncia a problemática de revelar e 

lidar com a violência incrustada em um cotidiano: “Belano, le dije, el meollo de la cuestión 

es saber si el mal (o el delito o el crimen o como usted quiera llamarle) es casual o causal. 

Si es causal, podemos luchar contra él, es difícil de derrotar pero hay una posibilidad, más 

o menos como dos boxeadores del mismo peso. Si es casual, por el contrario, estamos 

jodidos”

.  

425

O cotidiano é uma categoria da realidade que nunca se interrompe. É uma 

superfície infinitamente profunda e de capacidade inesgotável de absorção. Uma obra que 

se propõe a interromper a violência pontual é puramente retórica, pois a violência já está 

inscrita social e culturalmente no cotidiano. Somente uma obra que denuncia isso, essa 

inscrição banalizada neste, pode operar discursivamente, tal como faz a obra de Roberto 

Bolaño. O narrador de Nocturno de Chile alerta para esta banalização: “Porque la 

. Uma vez mais, a aparente falta de motivo é explicitada como uma forma ainda 

mais perversa de exercício da violência, por denotar o quanto a referida opressão é já um 

dado constitutivo e aceito da sociedade e, portanto, de combate mais difícil. 

                                                 
423 BOLAÑO, 2666, p. 490. Grifos meus. Tradução minha: “Em meados do mês de novembro. Andrea 
Pacheco Martínez, de treze anos foi raptada ao sair da escola secundária técnica 16. Ainda que a rua não 
estivesse, de modo algum, deserta, ninguém presenciou o fato.”  
424 Essa cumplicidade e tolerância à violência contra mulheres é ainda explicitada na pouca importância 
midiática desses incidentes, contrastada com a importância midiática recebida pelo profanador de igrejas da 
região. Um atentado ao patrimônio consegue maior notoriedade e preocupação que a morte e 
desaparecimento de centenas de mulheres, exibindo-se a disparidade nas valorizações entre um crime e outro. 
425 BOLAÑO, Los detectives salvajes, p. 397. Tradução de Eduardo Brandão: “Belano, falei, o cerne da 
questão é saber se o mal (ou o delito ou o crime ou como quiser chamar) é casual ou causal. Se for causal, 
podemos lutar contra ele, é difícil de derrotar, mas há uma possibilidade, mais ou menos como dois 
boxeadores do mesmo peso. Se é casual, pelo contrário, estamos fodidos.” 
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costumbre distiende toda preocupación, porque la rutina matiza todo horror”426. A 

banalidade, entendida como Grínor Rojo aponta, é uma categoria pretensamente inofensiva 

de redundância e resistência à mudança do senso comum, que se permite estar isenta de 

questionamentos ou análises. Apresenta-se como uma insuspeita reafirmação do já dado, 

não permitindo que nesse cotidiano se rompa a aceitação das violências já instituídas, mas 

pelo contrário, reafirmando-as na sua mais suposta e “inocente” naturalidade. Mas Rojo 

alerta que “el sentido común es el residuo de un dictamen que la doxa hegemónica impuso 

y generalizó hace mucho tiempo y cuya naturalización hoy le sirve de respaldo para llevar 

sus operaciones a buen puerto”427 E ainda que “la banalidad no sólo no es la tonta inocente 

que ella aparenta ser sino una solapada y feroz colaboradora del mal”428

Benjamin também nos recorda que “a tradição dos oprimidos ensina-nos que o 

‘estado de exceção’ em que vivemos é a regra”.

  

429

Para Carolyn Wolfenzon, 2666 problematiza duas questões centrais, a amnésia 

histórica e “la inclinación de pensar la historia como uma yuxtaposición de momentos 

espectaculares y precisos pero aislados uno del outro”

 Portanto, afirmar e enaltecer a 

brutalidade de um momento específico, como se fosse uma exceção, é negar e ocultar a 

violência contínua e onipresente. É negar que esse fato específico de agressões guarda 

estreita relação com um continuum de violência e com seu contexto e, portanto, também 

com tentativas de ocultamento das suas inter-relações. Por isso, a percepção da montagem 

de todas as fichas policiais, revelando seu fio condutor, pode ser uma potência para esta 

análise. 

430

                                                 
426 .BOLAÑO, Nocturno de Chile, p. 142. Tradução minha: “Porque o costume relaxa toda preocupação, 
porque a rotina suaviza todo horror.” 

. Roberto Bolaño, a meu ver, 

propõe justamente uma costura entre as diversas crueldades e agressões de modo a fazê-las 

dialogar e construir uma história pautada por estas. Sua obra está marcada pela constância 

de uma violência similar, que, sendo parte de uma mesma, somente se apresenta de formas 

variadas. Na obra do autor, a costura da história é justamente a partir da violência. E essa 

está presente rotineiramente na nossa sociedade, que em alguns eventos se manifesta como 

pico, mas nunca como ineditismo. Os momentos históricos não estão isolados uns dos 

427 ROJO, 2010, p. 99. 
428 ROJO, 2010, 104. 
429 BENAJMIN, 2012, p. 13. 
430 WOLFENZON, 2013, p. 206. 
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outros e muito menos do cotidiano: são parte constituinte deste e está entrelaçado com 

outros eventos de colossal violência. O feminicídio de Santa Teresa encontra seus 

antecedentes nas mortes de mulheres provocadas por Wieder sob o comando da ditadura 

chilena, do mesmo modo que é antecedido pelos diversos massacres anteriores, como o de 

Tlatelolco. É nessa aposta que, em 2666, são relacionadas as violências da ditadura chilena 

pela figura de Amalfitano, a segunda guerra mundial e o nazismo, por Archimboldi, e o 

feminicídio gritante em Santa Teresa, como uma malha de um mesmo elemento, todas se 

encontrando em um mesmo lócus: o deserto de Sonora. É esse alinhavo entre as violências 

que repetidamente encaminha o leitor a reconsiderar o fascismo como ponto nevrálgico de 

intolerância e agressividade. 

 

5.2.3. O fascismo nos sobrevoa e suas asas nos fazem sombra 

 

Por fim, todas as violências em Bolaño se alinhavam de alguma maneira ao 

nazismo e ao fascismo. O autor, por exemplo, conecta o nazismo alemão com o fascismo 

praticado na América Latina sob a forma de ditaduras que mantinham estreita relação com 

a ideologia e as práticas do horror germânico. Assinala ainda o fascismo presente em 

algumas vanguardas, como o futurismo, contrapondo as questões éticas e estéticas. Tal 

proposta norteia, por exemplo, toda a pesquisa-tema de La literatura nazi en América, 

cujos autores mantinham relações éticas escusas com dita ideologia. Ao associar o nazismo 

de Hitler com o fascismo dos escritores de literatura nazi, Bolaño costura os dois pontos 

geográficos a partir de uma violência naturalizada. O retrato, exposto com orgulho por sua 

dona, Luz, sendo carregada por Hitler quando ainda era um bebê, explicita essa relação de 

apadrinhamento, de genitor e antecessor de uma violência apropriada na América 

Latina431

A malha de violências conectadas pelo nazismo é ressaltada novamente quando 

Wieder usa o avião alemão da segunda guerra mundial para fazer seus poemas de horror no 

céu do Chile sob o governo de Pinochet. Ou ainda no personagem de Diego Soto, exilado 

chileno, que nesse momento acreditava que “era feliz”, pois “creía que había escapado de 

.  

                                                 
431 BOLAÑO, La literatura nazi en América, p. 12. 



194 
 

la maldición”432

Soto, no se sabe cómo, tal vez atraído por las voces, llega a una sala apartada. 
Allí descubre a tres jóvenes neonazis y un bulto en el suelo. Los jóvenes patean 
el bulto con aplicaci6n. Soto se queda detenido en el umbral hasta que descubre 
que el bulto se mueve, que de entre 1os harapos  sale una  mano, un brazo 
increíblemente sucio. La  vagabunda, pues es una mujer, grita no me peguen 
más. El grito no lo  escucha absolutamente nadie, sólo el escritor chileno. Tal vez 
a Soto se le llenan 1os ojos de lágrimas, lágrimas de auto-compasión, pues intuye 
que ha hallado su destino (…) Los jóvenes acuchillan Soto y después huyen

, mas é assassinado por neonazis em um metrô na França, encontrando 

assim o seu destino, sua desdita: 

433

Nesta cena, novamente durante o ataque a uma mulher desvalorizada pelos jovens 

neonazis, estão explícitas a inevitabilidade de se encontrar com a violência (mesmo saindo 

do Chile fascista e ditatorial, Diego Soto a encontra na França) e a onipresença do 

nazismo. O nazismo está diluído nas sociedades apresentadas por Bolaño, manifestando-se 

através da intolerância ao não normativo. E o autor o coloca em relevo, atentando para suas 

manifestações, retirando-o de uma possível naturalização e banalização. Marilena Chauí, 

em “Ética e violência” aponta a crueldade dessa ideologia recuperada e presente ainda nos 

mecanismos atuais de desvalorização da vida humana:  

.  

A história não esqueceu ainda a "solução final" que o nazismo encontrou para os 
que decretou serem dejetos humanos, os decaídos, os imprestáveis, os impuros. 
Nada impedirá que o "pensamento único" dos donos da economia e do planeta 
chegue à pergunta crucial: “como livrar-se deles?”434

 

  

Como explicar o silêncio e a cumplicidade de uma sociedade com um caso 

extremo de violência como foi a ditadura pinochetista? Em Amberes, o narrador afirma 

“veo rostros que abren la boca y no pueden hablar y cierran los ojos”435

                                                 
432 BOLAÑO, Estrella distante, p. 74. Tradução minha: “acreditava que tinha escapado da maldição.” 

, possivelmente 

anunciando o silêncio e a cegueira convenientes para o momento. A ditadura chilena é um 

ponto nevrálgico na literatura de Roberto Bolaño que reúne em si vários tipos de violência 

433 BOLAÑO, Estrella distante, p. 76. Tradução minha: Soto, não se sabe como, talvez atraído pelas vozes, 
chega a uma sala apartada. Ali descobre três jovens neonazis e um vulto no chão. Os jovens chutam o vulto 
com afinco. Soto se detém na soleira até que descobre que o vulto se move, que do meio dos farrapos sai uma 
mão, um braço incrivelmente sujo. A vagabunda, pois é uma mulher, grita não me batam mais. O grito não é 
escutado por absolutamente ninguém, só o escritor chileno. Talvez os olhos de Soto se encham de lágrimas, 
lágrimas de autocompaixão, pois intui que encontrou seu destino (…) Os jovens esfaqueiam Soto e depois 
fogem.” 
434 CHAUÍ, 1998. 
435 BOLAÑO, Amberes, p. 96. Tradução minha: “vejo rostos que abrem a boca e não podem falar e fecham 
os olhos.” 
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praticados socialmente. Somente é possível entender sua ocorrência se se considera esse 

evento não como um episódio isolado de crueldade, mas como o pico de uma força que já é 

cultivada em uma sociedade que conta com o silenciamento forçado de quem estava contra 

e o silêncio cúmplice dos que a apoiaram (do qual os personagens de Estrella distante e 

Nocturno de Chile são exemplos categóricos, como tratado anteriormente).  

Essa América Latina, e em especial o Chile, o último intento de aposta 

democrática de uma sociedade mais justa, se transforma em cenário de morte, violência e 

desilusão. O tensionamento entre América Latina e Europa, de qual espaço apresenta os 

novos caminhos da modernidade que ocupou o século XX, volta à tona na literatura de 

Bolaño, ao costurar-se tempos e episódios históricos daqui e de lá, como o nazismo – e 

suas reverberações neste continente – e seus personagens em constante deslocamento, 

descobrindo e desvelando as agruras de ser prófugo. 

Walter Benjamin alerta para o perigo de nos transformarmos no instrumento 

das classes dominantes. Acredito que Roberto Bolaño contribui na direção contrária à da 

tradição histórica, ao explicitar os mecanismos de terror, expor a violência e as relações 

entre elas, mantendo seu leitor sempre atento para trazer de volta as costuras dos episódios 

de horror da nossa história, usando do passado para se apoderar da recordação436 e utilizá-

la contra os que julga seus inimigos. Ao se alinhar com os que perderam no percurso dessa 

violenta e injusta história, Bolaño nos lembra que “em cada momento, os detentores do 

poder são os herdeiros de todos aqueles que antes foram vencedores”437, ou seja, que a 

barbárie de agora é parente próxima da barbárie de outrora. E, finalmente que, “nem os 

mortos estarão seguros se o inimigo vencer. E esse inimigo nunca deixou de vencer”438

A força da crítica ao nazismo e ao fascismo vem pela reiteração e pela reunião 

de todas essas peças da enciclopédia de horror de Bolaño, que, como cacos de um mosaico, 

ao se reunirem, permitem ver o desenho de uma figura maior. É na montagem que 

conseguimos vislumbrar como as peças se encaixam e qual a figura que essa violência 

forma, como o fascismo de outrora ainda ecoa nas violências históricas e cotidianas. A 

escrita de Bolaño faz dialogar o horror em épocas e geografias diferentes. Costura os 

diversos picos de violência de forma a montar uma cartografia que alinhava e relaciona os 

. 

                                                 
436 BENJAMIN, 2012, p. 11. 
437 BENAJMIN, 2012, p. 12. 
438 BENJAMIN, 2012, p.12. 
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diferentes atos extremos de horror, explicitando como se relacionam e se fortalecem 

mutuamente em suas reverberações. 

 

5.2.4. Cartografia da violência: os dois pontos centrais  

 

É importante ressaltar ainda como a violência em Bolaño se apresenta com 

algumas diferenças a depender de sua geografia. Em entrevistas, chega a diferenciar sua 

percepção da Europa e da América Latina no que tange a esta questão.439

O Chile está representado por uma tríade de tempo e utopia: de início era o 

sonho e, suas narrativas em geral situam um Chile do governo de Allende, para logo depois 

revelar-se como o pesadelo do que este país se tornou no pós-golpe. E, por último, depois 

do sonho e do pesadelo, se apresenta a vigília, que se revela amarga e sem utopias. Já na 

primeira página de Estrella distante, o narrador se refere a esse momento como a luta que 

abriria as possibilidades de uma nova vida, possibilitando a realização do sonho Mas hoje 

já se tem conhecimento de que os sonhos “a menudo se convierten en pesadillas”

 Na sua literatura, 

embora a violência esteja disseminada em todo o globo terrestre (violências interpessoais, 

muitas vezes de cunho machista e/ou nazista na Europa, mutilações justificadas por ritos 

religiosos na Índia, guerras no continente africano), dois lugares ganham especial destaque 

no tratamento dado a essa constante, o Chile e o México. 

 440, como 

é anunciado logo a seguir pelo narrador. O autor já sabe e afirma, no discurso da entrega 

do prêmio Rómulo Gallegos, o quanto a América Latina, em toda a sua extensão, está 

marcada pela violência e pela perda de seus jovens que ousaram acreditar no referido 

sonho de uma vida mais justa e em caminhos melhores para o continente.441

O Chile guarda o lugar da utopia política, da chave do que um dia poderia ter 

se revelado como um sonho, na ascensão democrática de um governo socialista. No 

 

                                                 
439 Como apontado no capítulo 1, ao narrar um incidente com uma mulher nua nas ruas espanholas, aponta as 
diferenças de tratamento em um continente e em outro, sobre a conduta da polícia e as possíveis agressões. 
Por fim, afirma: “En ese momento me di cuenta de que estaba en Europa. Yo he vivido en países 
latinoamericanos donde la violencia es horrible.” BRAITHWAITE, 2013, p. 120. Tradução minha: “Nesse 
momento, percebi que estava na Europa. Eu vivi em países latino-americanos em que a violência é horrível.” 
440 BOLAÑO, Estrella distante, p. 13. 
441 BOLAÑO, Entre paréntesis, p.38. 
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entanto, tanto o autor Bolaño, quanto o personagem Belano, ao retornarem para participar 

desta construção, são impedidos por um poder opressor. Da mesma forma, milhares de 

outros também foram expulsos da edificação e da participação histórica de seus países ao 

discordarem da política imperialista e ditatorial que dominou a América Latina no século 

XX. Essa mesma geração, a dos nascidos na década de 1950, que viveram uma tentativa de 

sonho, forma uma legião de escritores desterrados, sem lugar dentro do cânone literário ou 

de um pertencimento territorial. 

O Chile está permeado de enganos. Poetas que se revelam matadores nazistas, 

como em Estrella distante, ou escritoras que, na superfície têm oficinas de literatura, mas 

mantêm porões de tortura, críticos literários participantes da Opus Dei e informantes do 

governo de Pinochet, amigos de uma infância distante que trabalham como policiais para 

um governo violento, como nos exemplos trazidos acima. Todos esses são personagens 

baseados em figuras reais, que fizeram parte do contexto vivido não só pelos seus 

conterrâneos, mas também pelo autor. É uma terra perigosa, semeada de morte, até mesmo 

no terreno do que deveria estar a salvo: a poesia e a infância. A violência no Chile se 

apresenta como uma força institucionalizada nos poderes oficiais. Uma luta que se mostra 

falseada, seguida de um governo violento e de uma consequente hipocrisia concordada. 

Um poder que esmaga, oprime e se dá de forma vertical. 

No México, embora o governo se mostre por vezes autoritário e capaz de 

imensos ataques, como em Amuleto, a violência que persegue seus personagens vem de 

outras fontes, de forma mais horizontalizada, atingindo-os de maneira atomizada, por todos 

os lados. Uma violência dos cidadãos para com eles mesmos, uma agressividade que se 

apresenta até mesmo entre companheiros de luta e de esquerda, como a homofobia sofrida 

por Ojo Silva. Marcado por um Estado que consegue dissimular sua participação nos atos 

de violência, como no massacre de Tlatelolco, a agressividade mexicana em Bolaño é fruto 

da marginalidade e da ausência de proteção. Seus personagens transitam por meios que 

negam seu direito ao pertencimento, seja através do fracasso literário e econômico442

                                                 
442 O México guarda ainda o desejo da ascensão e reconhecimento da poesia, que nunca se realiza tampouco. 
Em uma proposta de junção entre vida e obra, como propunha infrarrealismo, os poetas de Los detectives 
salvajes vivem como poetas, embora não consigam publicar suas poesias. Uma estética do fracasso, mas que 
para além das normas de um mercado editorial, mantém a experimentação estética e sexual. 

, das 

mulheres de Santa Teresa ou do submundo do Distrito Federal. Enquanto no Chile a 
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violência é explícita e institucionalizada443

Bolaño chega a afirma que o “México es un país tremendamente vital, pese a 

que es el país donde, paradójicamente, la muerte está más presente. Tal vez sólo así, siendo 

tan vital, puede tener la muerte tan presente.”

, no terreno mexicano a violência é geral e 

irrestrita, não se encontra sob uma ditadura declarada (como de fato a história do país 

nunca assim a declarou), mas é praticada em todos os setores da sociedade, pulverizada nas 

ações cotidianas, entre todos. O narcotráfico, o feminicídio, as brigas interpessoais, a 

exploração sexual de homens e mulheres etc. são atos de violência constantes que têm no 

Estado um aliado por sua omissão. 

444

Ahí está la historia cotidiana de Chile, la historia particular, la historia puertas 
adentro. Describir con lástima al padre de la patria por su bastardía. O escribir 
sobre este punto sin lograr disimular cierta complacencia

 Há, na obra de Roberto Bolaño, alguns 

romances que se centram especificamente no Chile e seus momentos de negociação com o 

máximo horror, como Nocturno de Chile e Estrella distante e outras que indiretamente 

também trazem o contexto chileno, como Amberes e Pista de hielo. E há outras localizadas 

especificamente no México, mas que direta ou indiretamente retornam ao Chile, como na 

volta de Belano em Los detectives salvajes e, como um caso especial de sua última grande 

novela 2666, a partir da inserção de Amalfitano e seu passado. 2666, como um romance 

total, retoma e reúne as questões mais caras à narrativa de Roberto Bolaño, entre elas, a 

junção da violência máxima, e, a partir dela, o encontro entre o México e o Chile. E, no 

norte mexicano, a última fronteira da América Latina, se dá o encontro entre estes dois 

loci, ao inserir o Chile como seu lote mais violento. Um terreno vago, clandestino e que 

recebia o lixo do deserto e os corpos das mulheres. Esse pedaço de terra, que concentra em 

si os dois lugares, ao norte do México, mas com nome Chile: 

445

En octubre no apareció ninguna mujer muerta en Santa Teresa, ni en la ciudad ni 
en el desierto, y las obras para eliminar el basurero clandestino de El Chile se 
interrumpieron definitivamente. Un periodista de La Tribuna de Santa Teresa 
que hizo la nota del traslado o demolición del basurero dijo que nunca en toda su 
vida había visto tanto caos. Preguntado sobre si el caos lo producían los 

.  

                                                 
443 Essa institucionalização pode ser do Estado, da igreja ou do campo literário, como apontado nos diversos 
exemplos tratados anteriormente, principalmente constantes em Nocturno de Chile. 
444 BRAITHWAITE, 2013, p. 40. Tradução minha: “México é um país tremendamente vital, ainda que seja o 
país onde, paradoxicalmente, a morte está mais presente. Talvez só assim, sendo tão vital, pode ter a morte 
tão presente.” 
445 BOLAÑO, 2666, p. 277. Tradução minha: “Aí está a história cotidiana do Chile, a história particular, a 
história portas adentro. Descrever com lástima ao pai da pátria por sua bastardia. Ou escrever sobre este 
ponto sem conseguir dissimular certa complacência.” 
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trabajadores municipales vanamente empeñados en el intento, contestó que no, 
que el caos lo producía el pudridero inerte.446

 

 

Nessa cartografia da errância proposta na literatura de Bolaño, parece-me 

interessante seguir com os lugares de (não) pertencimento e as implicações dos 

deslocamentos na temática e na estética do autor.  

 

5.3. Constante móvel 2: Deslocamento 
 

MUJER 1: El viaje, la ausencia, el destino, la furia, la angustia, el regreso, el 

naufragio, el dolor. Esta vieja historia la contaba un ciego. ¿Cuándo comenzó? 

¿Quién partió primero? ¿Para qué se fueron, quién los expulsó? MUJER 2: Los 

otros Ulises ¿de dónde vinieron? Palestina, Irán, Uganda, Uruguay, Paraguay, 

Bolivia, India, Pakistán.447

 

 

O nome de um dos personagens mais célebres das narrativas de Roberto 

Bolaño, Ulises Lima, homenagem ao amigo Mario Santiago, traz em si um desenho do que 

vem a ser uma recorrência em sua literatura. Ulises, nome claramente associado à 

Odisseia, nos oferece todas as referências ao desterro e à errância. Esse homem que, por 

quase toda uma vida, tenta achar o caminho de retorno a um possível lar, na busca por um 

pertencimento – um amor que se muda para Jerusalém? Uma carreira de escritor? Uma 

poetisa desaparecida, a primeira de um movimento criado por ele mesmo? – passando por 

distintos lugares, enfrentando as atrocidades de um mundo violento, ressignificando o mito 

grego e estabelecendo linhas de inter-relação entre o local e o global, o clássico e o 

contemporâneo, para entender a construção de um tecido do presente latino-americano. Por 
                                                 
446 BOLAÑO, 2666, p. 592. Tradução minha: “Em outubro não apareceu nenhuma mulher morta em Santa 
Teresa, nem na cidade nem no deserto, e as obras para eliminar o lixão clandestino de El Chile foram 
interrompidas definitivamente. Um jornalista de La Tribuna de Santa Teresa que fez a nota do translado ou 
demolição do lixão disse que nunca em toda sua vida tinha visto tanto caos. Perguntado se o caos era 
produzido pelos trabalhadores municipais empenhados, em vão, na tentativa, respondeu que não, que o caos 
era produzido pela podridão inerte.” 
447 BRIE, 2013, p. 21-22. Tradução minha: MULHER: A viagem, a ausência, o destino, a fúria, a angústia, o 
regresso, o naufrágio, a dor. Esta velha história era contada por um cego. Quando começou? Quem partiu 
primeiro? Para que se foram, quem os expulsou? MULHER 2: Os outros Ulisses de onde vieram? Palestina, 
Irã, Uganda, Uruguai Paraguai, Bolívia, Índia, Paquistão.” 
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outro lado, no sobrenome, se encontra o pertencimento escolhido na alcunha de Lima. 

Mario Santiago, mexicano de nascimento, afirmava uma grande conexão com outro país e 

se autointitulava um peruano nascido no México. Esse pertencimento, mais que 

determinado por um acaso de nascimento, está assentado por um desejo de identificação 

histórica e de uma filiação como é própria dos sobrenomes. Estas duas referências, 

colocadas lado a lado no símbolo de identificação pessoal (o nome), marca uma irmandade 

entre a errância e o pertencimento. Duas marcas de uma mesma identidade em Bolaño, o 

deslocamento e o vínculo, montam um jogo de contrários e fazem uma marca constante na 

voz de muitos outros personagens da escrita do autor. O destino do homem contemporâneo 

é o de transitar por espaços incertos e efêmeros448, mas a impossibilidade de retorno a um 

pertencimento marca as vozes de exilados, e se torna uma fratura incurável entre o ser 

humano e o lugar natal. Configura-se como uma solidão por viver fora de seu grupo de 

origem e pela perda de contato com a solidez e a satisfação da terra natal, pois voltar para o 

lar se faz impossível. Como afirma Said, “o exílio baseia-se na existência do amor pela 

terra natal e nos laços que nos ligam a ela – o que é verdade para todo exílio não é a perda 

da pátria e do amor à pátria, mas que a perda é inerente à própria existência de ambos.”449

Há, na literatura de Roberto Bolaño uma afirmação da cultura da errância e da 

marginalidade. Seus personagens, múltiplas vozes do desterro e do não pertencimento, 

constroem uma cartografia do nomadismo e da violência, que empurra quase todos em 

direção ao abismo, ao limite do corpo e ao fracasso. Na retórica do esquecimento, a 

literatura de Roberto Bolaño traça novamente a cartografia da presença de inúmeros 

personagens à margem, sofredores da violência das mais variadas (ditaduras, insucessos 

editoriais e financeiros, machismo e homofobia, xenofobia etc.) e traz ao terreno do 

sensível tantas vozes silenciadas e esquecidas. Desenha, no chão de uma história da qual 

não podem pertencer por não serem os vitoriosos, sua poética marginal e castigada.  

.  

O deslocamento é uma constante na literatura de Roberto Bolaño. E pode se 

apresentar sob diversas formas e se converter em um eixo argumentativo e estético em sua 

escrita. Seja este geográfico, temporal, de um centro em direção à margem e vice versa ou 

de um deslocamento de narrativa em deriva. Bolaño, em entrevista, chegou a comparar a 

imobilidade à morte: “la felicidad perfecta, o su búsqueda, engendra inmovilidad o campos 

                                                 
448 ACHUGAR, 2006. 
449 SAID, 2013, p. 59. 
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de concentración”450

O movimento, em sua literatura, é vital. Seus personagens estão em constantes 

derivas, sejam estas em uma narrativa sem aparente rumo, de fluxo livre, seja nas 

memórias, fazendo recortes e alinhavos temporais, ou ainda em frequentes viagens, exílios 

e movimentos geográficos. Os deslocamentos temporais foram já tratados no capítulo IV, 

sobre as costuras entre os diversos tempos, provocadas pela narrativa de Roberto Bolaño, 

em que, lidar com as camadas temporais em uma mesma história, se faz um jogo frequente 

em seus textos. Portanto, neste capítulo, vou me ater principalmente aos deslocamentos 

entre centro e margem e aos deslocamentos geográficos, para posteriormente discutir como 

estes se tornam uma escolha estética, de deslocamentos narrativos, de uma escrita como 

rio. 

, associando-a à placidez, e, por contraponto, vinculando a 

imperfeição com a mobilidade e, consequentemente, com a vida. Para ele, é necessária 

uma insatisfação para gerar a mobilidade que mantém o impulso vivificativo. 

 

5.3.1. Deslocamento geográfico 

 

-Y es que el individuo podrá andar mil kilómetros pero a la larga el 
camino se lo come.451

 

  

Todo o tempo nos textos de Roberto Bolaño, as nacionalidades dos 

personagens são colocadas em evidência, costumeiramente como uma das primeiras 

características nas suas apresentações. Ora, a nacionalidade só é importante ser 

mencionada se alguém não está em seu país de origem ou diante de alguém de outra 

procedência. Há nesse gesto, portanto, ao mesmo tempo deslocamento e pertencimento, 

pois sua relação com o mundo é conformada por sua proveniência, marcada na sua falta, e 

pelos processos históricos pelos quais passou este personagem. Igualmente, se hoje em dia 

acredita-se que o mundo nunca se fez menor, encurtando as distâncias pelos, cada vez mais 

tecnológicos, meios de comunicação e transporte, o texto de Bolaño desconstrói esta 

premissa. O processo de globalização engendrou uma ingenuidade: a de que vivemos em 

                                                 
450 BRAITHWAITE, 2013, p. 47. 
451 BOLAÑO, “Primer manifiesto del movimiento infrarrealista” in: MADARIAGA CARO, 2010, p. 146. 
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um mundo uno, sem fronteiras regionais e locais, em que estamos em situações iguais se 

nascidos neste ou naquele país, e, portanto, transitar neste terreno seria fácil e simples452

O próprio autor é dono de uma biografia itinerante e viveu diversas situações 

problemáticas devido à sua nacionalidade. Sendo ele mesmo um sujeito construído no 

deslocamento, primeiro na infância com uma família que se mudava constantemente, 

depois no regresso ao Chile e mais tarde nas diversas viagens que empreendeu após deixar 

o continente americano até se estabelecer em distintas cidades europeias, e por fim, 

espanholas. O autor conheceu as vicissitudes de estar sempre deslocado. No México, era 

considerado chileno e teve negada uma chance de publicação por isso

. 

Se é inegável que as pessoas hoje, devido ao desenvolvimento e maior acesso aos novos 

adventos, podem transitar com mais facilidade pelas diversas partes do mundo, ou 

comunicar-se rapidamente com quase qualquer lugar, tampouco se pode considerar as 

fronteiras como extintas e celebrar a livre circulação em iguais condições entre todos que 

estão em deslocamento. Também é inegável que as fronteiras, a xenofobia, o tratamento 

diferenciado a depender da origem do viajante e a desigualdade financeira dos errantes 

também continuam sendo uma realidade. Os personagens de Bolaño, embora se 

movimentem por todo o globo terrestre, têm suas nacionalidades o tempo todo lembradas, 

reafirmando-se as fronteiras que, não sendo só legais e limitadores oficialmente, o são 

também e ainda, subjetivamente. Estas são muitas vezes definidoras de seus personagens 

através das construções históricas e sociais que trazem consigo. Quando se coloca a 

nacionalidade de um personagem, já se está inscrevendo-o em uma história específica e em 

uma condição de violência peculiar. Como já salientado anteriormente, indicar a 

nacionalidade chilena de um personagem, por exemplo, é, também, inscrevê-lo em uma 

conjuntura histórica (principalmente a relacionada ao golpe de 1973) e sociocultural de 

latino-americano. Portanto, definir a nacionalidade de um personagem significa abordar, 

simultaneamente, sua condição de errância, seu (não) pertencimento e sua construção 

sócio-histórica e subjetiva.  

453

                                                 
452 ROJO, 2011. 

. No Chile, foi 

preso como terrorista mexicano em uma ação autoritária dos soldados da ditadura. Na 

Espanha, sempre foi considerado latino-americano. Em entrevista a Angélica Rivera, 

453 Como abordado no Capítulo II, Bolaño não pôde publicar na Coletânea Seis jóvenes infrarrealistas 
mexicanos, de 1976, devido à sua nacionalidade dissonante. 
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assume: “los españoles no me sienten español, los chilenos no me sienten chileno, y en 

México, donde viví muchos años, tampoco me sienten mexicano”.454

Embora Bolaño não se considere ainda assim um exilado, grande parte de seus 

personagens assim se sentem ou estão explicitamente nesta condição. Bolaño denuncia o 

exílio e o deslocamento como solidão e sina dos latino-americanos e dá voz aos sujeitos 

desterrados. Belano, Auxilio, Archimboldi, Ulises, Sensini, Remo Morán, entre muitos 

outros, alguns anônimos, povoam suas páginas e se deslocam, simultaneamente, entre 

diferentes romances do autor e entre diversos países. 

 

Para Valeria de los Ríos, “el mapa cognitivo de Bolaño no es el Macondo de 

García Márquez, territorio utópico, exótico y de límites claramente establecidos.”455 

Embora sua obra também esteja repleta de vasos comunicantes, ele se diferencia de García 

Márquez por não inserir seus personagens e relatos todos em uma mesma cidade. Parte 

justamente da premissa contrária, de que estão todos inseridos em uma “aldeia global”, são 

muitas nacionalidades, muitos lugares e muitos deslocamentos. As dificuldades 

enfrentadas por Belano, em Los detectives salvajes456

                                                 
454 BRAITHWAITE, 2013, p. 119. Tradução minha: “os espanhóis não me veem como espanhol, os chilenos 
não me veem como chileno, e no México, onde vivi muitos anos, tampouco me consideram mexicano.” 

, que por ser chileno e ilegal no 

México, quase foi preso na biblioteca e estava impedido de ingressar nos EUA, e a 

xenofobia experimentada por Remo Morán em Pista de hielo, são novamente retomadas 

em 2666. O romance é uma “celebração” da multiplicidade de lugares. Cada relato, cada 

personagem, é originário de um país diferente – Itália, Espanha, Inglaterra, Chile, México, 

Estados Unidos, Alemanha e União Soviética– e todos eles estão em constante 

deslocamento, seja por razões políticas, como Amalfitano ou Archimboldi, ou por questões 

acadêmicas (como no caso do quarteto de críticos), pessoais ou de trabalho. Em 2666, as 

nacionalidades e as diversas línguas são colocadas em evidência, todo o tempo, sinalizando 

inclusive algumas dúvidas, preconceitos e ignorâncias em relação aos outros países, como 

o questionamento sobre se há negros na Alemanha, ou a surpresa dos críticos de que 

professores mexicanos da universidade de Santa Teresa tenham estudado na Europa. De 

início, chega a haver certo desprezo por parte dos críticos em relação a Amalfitano, por ele 

ser habitante e professor em Santa Teresa, e, portanto, estar fora do centro acadêmico. Os 

455 RÍOS, 2013, p. 260. Tradução minha: “o mapa cognitivo de Bolaño não é o Macondo de García Márquez, 
território utópico, exótico e de limites claramente estabelecidos.”  
456 BOLAÑO, Los detectives salvajes, p. 635.  
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narradores de 2666 marcam, em vários momentos, as forças desiguais que atuam nas 

errâncias em diferentes continentes. Sem ingenuidade, o autor exalta a diferença entre ser 

um europeu ou um latino-americano em desterro. No romance457

É importante ressaltar que a mobilidade em Bolaño é espacial e identitária ao 

mesmo tempo. Deslocar-se geograficamente obriga seus personagens a se relacionarem 

com o que há em si mesmos de local, apegado às origens, e o que há de global e, 

principalmente, a confrontar-se com o mistificado espaço europeu, território 

historicamente central para os habitantes de um continente colonizado por este, embora 

somente possam vivenciá-lo na condição de latino-americanos. É estar no centro, mas 

ocupando o lugar marginalizado e de não pertencimento pleno. 

 a diferença é explicitada 

na disparidade de tratamento nas aduanas dispensadas a Rosa e a Amalfitano. Ela, 

espanhola, e ele, chileno, sul-americano, e, ainda que sejam pai e filha, não são tratados da 

mesma maneira, mesmo que Rosa, por ser criança, não entenda o porquê.  

Espinosa, em Territorios en fuga, utiliza para essa condição dos personagens 

de Bolaño, comum a tantos que fizeram semelhante caminho nos exílios ou migrações, o 

termo “condición de latinoamericaneidad deslocada”458. Complementa ainda, em Escritura 

como tauromaquia, que a fragmentariedade encontra ecos na heterotopia de sua narrativa e 

que o jogo, neste e em outros deslocamentos, é de que “o fragmento que pervierte a la 

obra, que la desecha como totalidad, también la desea”459

Essa diáspora, principalmente a latino-americana, é retomada em sua obra uma 

e outra vez, trazendo à tona as questões entre margem e centro, entre local e global, unindo 

os fragmentos geográficos, memorialísticos e textuais de seus mais diversos personagens. 

Mas, por fim, todos os caminhos levam a um mesmo lugar: à fronteira. Em seu último 

romance, 2666, a viagem de Los detectives salvajes – assim como de vários contos –, é 

retomada, em uma busca literária novamente frustrada. Essa travessia no deserto encontra 

seu ponto final no México com o deságue de todos os enredos, toda a violência e todas as 

errâncias. Servem de cenário os vários países mencionados em 2666. Mas todos os 

caminhos levarão novamente ao deserto mexicano. E no meio do deserto, outra vez, 

  

                                                 
457 BOLAÑO, 2666, p. 212. 
458 ESPINOSA, 2003, p.13. Tradução minha: “Condição de latino-americanidade deslocada” 
459 MANZONI, 2006, p. 126. Tradução minha: “o fragmento que perverte a obra, que a descarta como 
totalidade, também a deseja.” 
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encontra-se o Chile, simbolizado no terreno baldio. Todos os deslocamentos, por fim, 

traçam uma trajetória cujos destinos se cruzam nesse último pedaço latino-americano, no 

último limiar da América Latina: o norte mexicano, reduto de uma modernidade e um 

capitalismo globalizado precários. 

 

5.3.2. Pela margem 

 

O deslocamento geográfico e a marginalidade estão inter-relacionados nas 

narrativas de Bolaño, muitas vezes, um gerando o outro. Sendo faces de uma mesma 

moeda, um é o contínuo do outro. São dois sintomas do não pertencimento a uma pátria ou 

a uma situação normativa. Seja nos territórios europeus ou latino-americanos, nas 

metrópoles ou nos povoados costeiros ou desérticos, o olhar dos personagens é desde a 

periferia das cidades. Estão marginalizados social, política e, muitas vezes, 

economicamente: escritores malsucedidos, prostitutas, profissionais do cinema 

pornográfico, exilados políticos, gays, mendigos, trabalhadores temporários, etc.460 E a 

construção do espaço urbano é feito a partir de uma perspectiva subjetiva, espelhada na 

desolação e no caos interno: “el territorio no es descrito en los textos de Bolaño, sino que 

es experimentado”461. Os personagens de Bolaño contaminam os lugares por onde passam 

de marginalidade e precariedade, gerando uma proliferação de cidades-fantasmas ou 

labirínticas. Como mencionado anteriormente, os novos poetas, que nas palavras de 

Auxilio Lacouture, saem do submundo e do esgoto462, serão os personagens espalhados 

pelo globo terrestre nos anos seguintes em Los detectives salvajes e na maioria de seus 

posteriores textos. Chiara Bolognese recorda ainda que a “soledad de la persona encuentra 

su imagen en el lugar en donde esa vive”463

                                                 
460 Muitos personagens de Bolaño estão no tênue equilíbrio entre boemia, marginalidade, delinquência e 
mendicância. 

, indicando a subjetivação dos espaços 

habitados pelos personagens de Bolaño. A realidade destes está constituída por fragmentos 

de espaço e de tempo, onde cenário e memória se misturam, gerando ambientes indefinidos 

461 RÍOS, 2013, p. 260. Grifos da autora. Tradução minha: “o território não é descrito nos textos de Bolaño, 
mas sim é experimentado.” 
462 BOLAÑO, Amuleto, p. 70. 
463 BOLOGNESE, 2009, p. 71. Tradução minha: “solidão da pessoa encontra sua imagem no lugar em que 
ela vive.” 
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e muito subjetivados, desde a desértica e sombria Paris de Monsieur Pain, que volta à 

normalidade após a morte de Vallejo, à pintura do guatemalteco de Nocturno de Chile, que 

mescla Santiago, México DF e a capital francesa. As cidades em Bolaño podem ser ainda 

mais desoladoras para seus personagens. Auxilio descreve a Rua Guerrero em Amuleto, no 

trecho que posteriormente dará origem ao nome do último romance do autor, associando-a 

a um cemitério, à morte e ao esquecimento: 

La Guerrero, a esa hora, se parece sobre todas las cosas a un cementerio, pero no 
a un cementerio de 1974, ni a un cementerio de 1968, ni  a un cementerio de 
1975, sino a un cementerio del año 2666, un cementerio olvidado debajo de un 
párpado muerto o nonato, las acuosidades desapasionadas de un ojo que por 
querer olvidar algo ha terminado por olvidarlo todo.464

 

 

Nas cidades de Bolaño, seus personagens são estrangeiros ou marginais e, 

frequentemente, as duas coisas ao mesmo tempo. Não há como estar perfeitamente 

integrado ao novo território. Se, por um lado, existem as questões legais e a xenofobia 

como limitantes, por outro, o caos e o desenraizamento interno dos personagens não lhes 

permitem a placidez e a integração total a nenhum outro espaço, nem mesmo às suas 

cidades natais, já desmistificadas pela violência e o horror. A marginalização é o passo 

mais certeiro de seus personagens, uma sina quase inevitável. A facilidade com que se é 

pego pela marginação está explícita em Una novelita lumpen, em que basta uma perda para 

que a vida, que antes era ordeira e dentro de uma normalidade, se torne um espaço de 

abandono, solidão e deriva nas bordas da sociedade. Bianca e seu irmão, ao perderem os 

pais e, consequentemente, qualquer proteção e apoio, caem na condição de lúmpenes465

Outra marginalização comum à escrita de Roberto Bolaño é a dedicada a 

deslocar o discurso de seus protagonistas de um registro de normalidade e sobriedade. 

Auxilio e Urrutia Lacroix são os exemplos mais explícitos do uso de um discurso 

fronteiriço entre o febril e o sano, abusando dos delírios, recordações apaixonadas e 

, 

explicitando a fragilidade da categoria de ajustados socialmente.  

                                                 
464 BOLAÑO, Amuleto, p. 77. Tradução minha: “A Guerrero, a essa hora, se parece sobretudo a um 
cemitério, mas não a um cemitério de 1974, nem a um cemitério de 1968, nem a um cemitério de 1975, mas a 
um cemitério do ano 2666, um cemitério esquecido debaixo de uma pálpebra morta ou nonata, as 
aquosidades desapaixonadas de um olho que por querer esquecer algo acaba esquecendo tudo.” 
465 Esta palavra em espanhol está relacionada às pessoas social e economicamente marginadas nas sociedades 
urbanas. Karl Marx se refere ao lumpem proletariado, como aquele trabalhador em condição de miséria e sem 
consciência política e de classe e, portanto, suscetível aos interesses da burguesia.  
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melancólicas. Assim também o faz Amadeo Salvatierra, que, pelo uso declarado de tequila 

e mescal, trava uma conversa ébria com Ulises e Arturo sobre o passado e o futuro da 

poesia mexicana e da necessidade de busca de Cesárea. Alucinação, loucura e ebriedade 

jogam o discurso dos narradores de Bolaño para a periferia da normalidade e da 

linearidade, deslocando-o da condição de manifestação simplista do caráter único ou 

verdadeiro de um enunciado. Assim, os discursos destes personagens se permitem ser uma 

ferida aberta para suas contínuas reelaborações. Tal feito aceita que o narrado ocupe um 

lugar privilegiado para as reiterações, a mescla entre o pessoal e o coletivo, exaltando a 

parcialidade do discurso e permitindo entrever as subjetividades de sua construção.  

Roberto Bolaño repetidas vezes declarou em entrevistas a necessidade da 

criação do espaço da margem para a inscrição de sua literatura. Seja nos seus 

posicionamentos em relação ao cânone e ao mercado editorial, ou ainda de um lugar social, 

seja nas suas declarações de alinhamento político, defendia o lugar marginal para a 

literatura, como tratado nos capítulos anteriores. Sobre a dicotomia entre esquerda e direita 

política, Bolaño afirma: “sigo siendo de izquierda y sigo creyendo que la izquierda, desde 

hace más de sesenta años, mantiene en pie un discurso vacío, una representación hueca que 

sólo puede sonarle bien (esa catarata de lugares comunes) a la canalla sentimental.”466 

Bolaño está sempre fora do lugar plácido, seguro, fixo. Ainda que este seja um lugar 

político. Atua sempre à fronteira desse posto, no limiar. É tendente à esquerda, mas não 

deixa de ser crítico à sua institucionalização também. O autor acrescenta ainda: “sigo 

creyendo que para escribir hay que ponerse en la posición que practicaba Villon, el poeta 

medieval francés, la del fuera de la ley. Se escribe fuera de la ley. Siempre. Se escribe 

contra la ley. No se escribe desde la ley.467

 

 A seguir, tratarei de como esta posição 

marginal se manifesta esteticamente em sua produção literária 

                                                 
466 BRAITHWAITE, 2013, p. 117. Tradução minha: “Continuo sendo de esquerda e continuo acreditando 
que a esquerda, há mais de sessenta anos, mantem de  pé um discurso vazio, uma representação oca que só 
pode soar bem (essa catarata de lugares comuns) à canalha sentimental.” 
467 BRAITHWAITE, 2013, p. 59. Tradução minha: “Continuo acreditando que para escrever, deve se colocar 
na posição que era praticada por Villon, o poeta medieval francês, a do fora da lei. Escreve-se fora da lei. 
Sempre. Escreve-se contra a lei. Não se escreve desde a lei”. 
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5.3.3. Uma narrativa à deriva e para a deriva 

sólo existía el movimiento que es la máscara de muchas cosas, incluida la 
serenidad.468

 

 

Os personagens de Roberto Bolaño, assim como o autor, estão em constantes 

viagens, passam por distintos territórios e são acompanhados nesses deslocamentos. Mas, 

em geral, o foco narrativo está mais relacionado às mudanças subjetivas, reconstruções de 

memórias e descobertas pessoais do que geográficas. Bolaño, sobre as próprias viagens de 

juventude, afirma que “en un principio, para mí el viaje era esencial. El viaje en el 

imaginario de mi generación, era el viaje de los beatniks. (…) el viaje, cuando eres joven, 

es una especie de epifanía de grandes apariciones. ¿y qué es lo que aparece? Aparece tú 

mismo.”469

Os personagens do autor estão à deriva e sua literatura é também um fluxo sem 

direcionamento claro. Sem rumo, sem fim, sem enredo fechado, cuja única diretriz possível 

talvez sejam as inevitabilidades dos sujeitos descentrados latino-americanos: a violência e 

a errância, o que em sua literatura frequentemente é chamado de destino ou maldição. O 

destino é uma grande questão na literatura de Roberto Bolaño, como uma entidade que 

organiza o caos das vidas sem direção acertada. Soma-se a isso a letargia de alguns de seus 

personagens e a dificuldade de tomar o comando dos próprios trajetos geográficos ou 

biográficos. Essa característica das narrativas de Bolaño funciona como uma literatura 

fluida como um rio. Em 2666, há pistas sobre a fluidez de uma escrita à deriva: 

 O deslocamento, explicitamente geográfico, mas implicitamente subjetivo, 

também está refletido no regresso ao Chile, aos 20 anos, entre uma experimentação quase 

beatnik e revolucionária, de cruzar a América Latina (que também era um deslocamento de 

regresso familiar, já que o autor refez os caminhos antes cruzados pelos seus pais, ao se 

mudarem para o México), e dessa vez ele retornava para contribuir com a construção 

socialista chilena e representava o engajamento político e ideológico do jovem Bolaño. 

La cuarta dimensión, decía, es la riqueza absoluta de los sentidos y del Espíritu 
(con mayúscula), es el ojo (con mayúscula), es decir el Ojo, que se abre y anula 
los ojos, que comparados con el Ojo son apenas unos pobres orificios de fango, 

                                                 
468 BOLAÑO, 2666, p. 797. Tradução minha:“Só existia o movimento, que é a máscara de muitas coisas, 
incluída a serenidade. 
469 BRAITHWAITE, 2013, p. 60. Tradução minha: “no principio, para mim a viagem era essencial. A 
viagem no imaginário da minha geração era a viagem dos beatniks. (…) a viagem, quando você é jovem, é 
uma espécie de epifania de grandes aparições. E o que aparece? Aparece você mesmo.” 
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fijos en la contemplación o en la ecuación nacimiento-aprendizaje-trabajo-
muerte, mientras el Ojo se remonta por el río de la filosofía, por el río de la 
existencia, por el río (rápido) del destino. 470

 

 

Esta correnteza, aparentemente sem rumo, faz com que seus personagens 

possam vivenciar muitos lugares e refazer deslocamentos temporais, memorialísticos e 

históricos. Relacionar e costurar os diversos episódios da própria trajetória e da história – 

lidando com as questões micro e macro, com a periferia de onde provêm e o centro onde 

estão, entre o biográfico e o histórico – torna-se uma das principais ações de seus 

personagens. A exaustão de tempos mortos e deambulações sem destino certo cria um 

espaço privilegiado para a proposição das suas questões internas, que, da referida quarta 

dimensão, abrem um Olho para ver a própria existência em diálogo com a coletividade. 

Bolaño ainda afirma a necessidade da viagem para o ofício do escritor, no qual 

o exílio seria uma de suas manifestações mais potentes. Ainda que não se considere um 

exilado político, se insere parcialmente na categoria de auto-exilado: “y de hecho para un 

escritor eso [el auto-exilio] es una bendición. El oficio de escritor es un oficio de exiliados. 

Un escritor; de una u otra manera, siempre está al borde del exilio. Y el exilio es la 

quintaesencia de todo viaje. El exilio es o sería la perfección de escribir.”471

                                                 
470 BOLAÑO, 2666, p.830. Tradução minha: “A quarta dimensão, dizia, é a riqueza absoluta dos sentidos e 
do Espírito (com maiúscula), é o olho (com maiúscula), quer dizer, o Olho que se abre e anula os olhos que 
comparados com o Olho são apenas uns pobres orifícios de lama, fixos na contemplação ou na equação 
nascimento-aprendizagem-trabalho-morte, enquanto o Olho se remonta ao rio da filosofia, ao rio da 
existência, ao rio (rápido) do destino.” 

 Para tanto, 

seus personagens, em grande parte escritores, estão deslocados e solitários, performando 

um exílio existencial e político e a diáspora latino-americana surge enquanto tema 

individual e coletivo, nas maneiras pessoais de lidar com o não-pertencimento e na 

correspondência de situações e encontros com uma coletividade de errantes por motivos 

similares. São personagens que perderam sua força propulsora para seguir uma rota antes 

determinada, sem controle total da própria navegação, por uma ruptura com as utopias 

antes fomentadas. 

471 BRAITHWAITE, 2013, p. 63. Tradução minha: “e de fato para um escritor isso [o autoexílio] é uma 
bendição. O ofício de escritor é um ofício de exilados. Um escritor; de uma ou outra maneira, sempre está à 
beira do exílio. E o exílio é a quinta-essência de toda viagem. O exílio é ou seria a perfeição de escrever.” 
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Amalfitano corrobora a definição de exílio como fragmentação da linearidade 

da trajetória, negando um destino anteriormente desenhado, ou pelo menos o que 

costumeiramente se define como destino: 

–El exilio debe de ser algo terrible –dijo Norton, comprensiva. 

–En realidad –dijo Amalfitano– ahora lo veo como un movimiento natural, algo 
que, a su manera, contribuye a abolir el destino o lo que comúnmente se 
considera el destino. 

–Pero el exilio –dijo Pelletier– está lleno de inconvenientes, de saltos y rupturas 
que más o menos se repiten y que dificultan cualquier cosa importante que uno 
se proponga hacer. 

–Ahí precisamente radica –dijo Amalfitano– la abolición del destino. Y perdonen 
otra vez.472

Essa quebra nega ainda os possíveis planejamentos prévios de seus personagens, 

alienando-os da escolha dos seus percursos geográficos e biográficos.  

  

Outro recurso narrativo capaz de abolir a linearidade da trajetória de seus 

personagens é o de perseguições, fugas e investigações detetivescas. Os caminhos dos 

personagens que se dedicam a essas práticas precisam ser alterados a cada nova pista, nova 

intempérie, ou acontecimento, ficando à mercê não de um planejamento interior, mas de 

uma conjuntura externa, que o coloca à deriva novamente. Bolaño afirma sobre o tema 

detetivesco: “en mis obras siempre deseo crear una intriga detectivesca, pues no hay nada 

más agraciado literariamente que tener a un asesino o a un desaparecido que rastrear” 473

                                                 
472 BOLAÑO, 2666, p. 157. Tradução minha: “–O exílio deve ser algo terrível – disse Norton, compreensiva. 

 

Essa conversão da errância como recurso narrativo frequente se fortalece com a criação de 

tramas detetivescas, de buscas e perseguições, que obrigam seus personagens a estar 

sempre em trânsito, guiados por sua investigação e não por si mesmos ou por 

planejamentos próprios. Assim se encontra a maior parte de seus personagens, tanto os 

vários detetives por motivos literários, como os Críticos e a dupla Belano e Ulises, quanto 

os fugitivos políticos, sejam estes os de esquerda ou os perpetradores da violência 

–Na verdade –disse Amalfitano– agora o vejo como um movimento natural, algo que, à sua maneira, 
contribui para abolir o destino ou o que comumente se considera como destino. 
–Mas o exílio –disse Pelletier– está cheio de inconvenientes, de saltos e rupturas que mais ou menos se 
repetem e que dificultam qualquer coisa importante que alguém se proponha a fazer. 
–Aí precisamente radica –disse Amalfitano– a abolição do destino. E perdoem outra vez.” 
473 BRAITHWAITE, 2013, p.118. Tradução minha: “Nas minhas obras sempre desejo criar uma intriga 
detetivesca, pois não há nada mais afortunado literariamente que ter um assassino ou um desaparecido para 
rastrear.” 
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institucionalizada, como Wieder. O detetivesco é ainda mais interessante se pensado em 

uma sociedade que, à diferença do contexto do flâneur baudelairiano474

E, em sua maioria, as pistas levam para a margem, para a borda, para o 

extracentro, em suma, para o fronteiriço. Assim como no cinema noir, os personagens de 

Bolaño também, por suas buscas e por sua errância marginal, adentram espaços por si 

marginalizados, como os prostíbulos, motéis, bares de estrada, campings costeiros, etc., 

reinserindo os territórios obscuros urbanos na literatura. Em meio à profusão de itinerários, 

a fronteira também cobra importância vital na obra de Roberto Bolaño, em especial o 

limiar latino-americano representada no deserto mexicano. Lalo Cura, o personagem de 

sugestivo nome

, que podia passear 

despercebido e anônimo pela nova cidade moderna, se encontra atualmente em um estado 

de constante vigília. Tudo é passível de deixar pistas nos territórios de Bolaño e nos extra-

ficcionais da atualidade, em uma sociedade que prima pelo excesso de registros, 

arquivamentos e controle. Em Bolaño, todos os rastros e encontros são pistas em potencial 

que guiam nossos detetives. Todos os buscados, por sua vez, deixam rastros que permitem 

esta perseguição. 

475, filho de uma atriz do cinema autoral pornográfico e de um 

evangelizador errante, solitário, movendo-se entre as massas, “afiebrado y sin amor, lleno 

de pasión y vacío de esperanzas”476

Vivir en este desierto [de Sonora], pensó Lalo Cura mientras el coche conducido 
por Epifanio se alejaba del descampado, es como vivir en el mar. La frontera 
entre Sonora y Arizona es un grupo de islas fantasmales o encantadas. Las 
ciudades y los pueblos son barcos. El desierto es un mar interminable.

, reaparece em 2666 e propõe uma relação entre deserto 

fronteiriço e mar, como espaços navegáveis: 

477

                                                 
474 Em “O Flâneur”, (In: Obras escolhidas 3), Benjamin descreve a multidão como o “asilo que protege os 
associais dos seus perseguidores” (p. 42) e anuncia, portanto, o “desaparecimento do rastro do indivíduo no 
meio da multidão da grande cidade” ( p. 45). No entanto, o que observo em Bolaño é que a multidão já não 
serve mais para ocultar os rastros de seus personagens. Estes são descobertos por seus detetives, que, por sua 
vez, também deixam rastros por onde passam. Essa multidão, já muito heterogênea, não permite mais a 
camuflagem de seus personagens. Se em um primeiro momento, quando nas suas terras natais, onde 
poderiam desaparecer em uma multidão de iguais, estão sob regimes persecutórios e violentos, que tudo 
vigiam. Se em terras alheias, sob a condição de viajantes e/ou de exilados, sua condição de marginal e 
estrangeiro já seria, por si, delatora de suas presenças.  

  

475 Nota de tradução: Lalo Cura é o apelido de Olegario, filho de um evangelizador e possível padre 
(traduzível ao espanhol por “Cura”), resultando daí sua alcunha, mas que, ao ser pronunciado gera uma 
cacofonia, traduzível ao português como “A loucura”. 
476 BOLAÑO, Putas asesinas, p. 98. Tradução minha: “febril e sem amor, cheio de paixão e vazio de 
esperanças.” 
477 BOLAÑO, 2666 p. 698. Tradução minha: “Viver neste deserto [de Sonora], pensou Lalo Cura enquanto o 
carro conduzido por Epifanio se afastava do descampado, é como viver no mar. A fronteira entre Sonora e 
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A fronteira aparece na narrativa bolañiana como um quebra-cabeça, que se organiza e se 

desmonta, que se torna fragmento: “y entonces Kessler volvió a mirar el paisaje 

fragmentado o en proceso de fragmentación constante, como un puzzle que se hacía y 

deshacía a cada segundo, y le dijo al que conducía que lo llevara al basurero El Chile, el 

mayor basurero clandestino de Santa Teresa.”478

A pesar da distancia que o autor manteve do país natal durante toda a sua vida, 

a literatura de Roberto Bolaño volta, repetidamente, a tratar do Chile e assim como do 

México, o país onde passou sua juventude, mas para onde nunca retornou. As descrições 

dos dois países se fazem a partir da desmistificação do primeiro e da mistificação do 

segundo

  

479. Nesse movimento, Belano funciona como guia e eixo, unindo em sua biografia 

o Chile e o México, além das peregrinações pelos demais continentes. O entrecruzamento 

das memórias, desenganos e fatos históricos, frequentemente se revela uma postura de 

identificação geracional e coletiva480, podendo transcender o particular e expandir suas 

características a toda a América Latina, e às vezes a todo o ocidente. Como explicitado em 

2666, repetidas vezes, “la parte más increíble de la historia (y me da lo mismo que sea la 

historia de nuestro triste México o de nuestra triste Latinoamérica)”481. Urrutia Lacroix ao 

se referir aos porões de María Canales, também expande a metáfora a outros lugares: “Así 

se hace la literatura en Chile, así se hace la gran literatura en Occidente”482

                                                                                                                                                    
Arizona é um grupo de ilhas fantasmais ou encantadas. As cidades e os povoados são barcos. O deserto é um 
mar interminável.” 

.  

478 BOLAÑO, 2666, p. 752. “e então Kessler voltou a olhar a paisagem fragmentada ou em processo de 
fragmentação constante, como um quebra-cabeças que se fazia e se desfazia a cada segundo, e disse ao 
motorista que o levasse ao lixão El Chile, o maior lixão clandestino de Santa Teresa. 
479 BOLOGNESE, 2009, p. 87. 
480 Bolaño, no texto “acerca de Los detectives salvajes”, dá pistas de sua escrita e corrobora o caráter 
geracional e a valorização da derrota e da coragem da mesma: “En este sentido la novela intenta reflejar una 
cierta derrota generacional y también la felicidad de una generación, felicidad que en ocasiones fue el valor y 
los límites del valor.” In:Entre paréntesis, p. 327. Tradução minha:” Neste sentido, a novela tenta refletir 
uma certa derrota geracional e também a felicidade de uma geração, felicidade que em ocasiões foi a 
coragem e os limites da coragem.” 
481 BOLAÑO, 2666, p. 761. Tradução minha: “a parte mais incrível da história (e me dá no mesmo que seja a 
história do nosso triste México ou de nossa triste América Latina.” 
482 BOLAÑO, Nocturno de Chile, p. 147-148. O narrador, anteriormente, explicita essa percepção: “así se 
hace la literatura en Chile, pero no solo en Chile, también en Argentina y en México, en Guatemala y en 
Uruguay, y en España y en Francia y en Alemania, y en la verde Inglaterra y en la alegre Italia. Así se hace la 
literatura”. Tradução minha: “Assim se faz a literatura em Chile, assim se faz a grande literatura no 
Ocidente” (...) “Assim se faz a literatura no Chile, mas não só no Chile, também na Argentina e no México, 
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A desolação, solidão, violência e dor histórica presentes no México, no Chile e, 

principalmente, no deserto fronteiriço, é replicada em todos os textos de Roberto Bolaño. 

Todas as partes são multiplicações de um mesmo projeto de igual padecimento. Assim 

como a multiplicação da mulher do MIR, que “al morir se iba multiplicando sin dejar por 

ello de morir”483

Valeria de los Ríos conclui que “finalmente, en la obra de Bolaño, es la 

búsqueda en sí misma – la literatura en su forma más paradigmática – el único mapa 

posible.

 a cada vez que alguém relatava suas torturas e fugas, a cada vez que um 

exilado evocava seu relato, com pequenas variações e lhe dava um novo nome. Essa 

mulher, torturada pelas forças militares chilenas, se transforma em um espectro simbólico 

da resistência e da reelaboração do seu relato exposto no conto “Carnet de baile”. Os textos 

de Bolaño são também a desolação que se multiplica em pequenas partes, que cobram a 

participação em uma obra una. 

484” Esse paradigma encontra ecos ainda no Primer Manifiesto Infrarrealista, que 

clama pela necessidade de evitar a imobilidade, de manter-se em contínuo movimento: “El 

riesgo siempre está en otra parte. El verdadero poeta es el que siempre está abandonándose. 

Nunca demasiado tiempo en un mismo lugar, como los guerrilleros, como los ovnis, como 

los ojos blancos de los prisioneros a cadena perpetua.” 485

A grande questão da literatura de Bolaño e de seus personagens está na busca e 

não no fim em si mesmo. Está no movimento e no caminho. E a “magia”, aquilo pelo que, 

sim, vale a pena seguir e ainda salva e mantém a vida, não está na normativa cadeia 

produtiva, mas sim no que desborda dela. Seus personagens, não pertencentes ao sistema 

de vencedores da produtividade e da sistematização capitalista, priorizam em suas 

trajetórias geográficas, temporais e biográficas, o que dela escapa:  

 

Te voy a explicar cuál es la tercera pata de la mesa humana. Yo te lo voy a 
explicar. Y luego déjame en paz. La vida es demanda y oferta, u oferta y 
demanda, todo se limita a eso, pero así no se puede vivir. Es necesaria una 
tercera pata para que la mesa no se desplome en los basurales de la historia, que 
a su vez se está desplomando permanentemente en los basurales del vacío. Así 

                                                                                                                                                    
na Guatemala e no Uruguai, e na Espanha e na França e na Alemanha, e na verde Inglaterra e na alegre Italia. 
Assim se faz a literatura.” 
483 BOLAÑO, Putas asesinas, p. 213. Tradução minha: “ao morrer ia se multiplicando sem deixar por isso de 
morrer”  
484 RÍOS, 2013, p. 275. Tradução minha: “finalmente, na obra de Bolaño, é a busca em si mesma – a 
literatura em sua forma mais paradigmática – o único mapa possível.” 
485 BOLAÑO, “Primer manifiesto del movimiento infrarrealista” in: MADARIAGA CARO, p. 150, 2012. 
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que toma nota. Ésta es la ecuación: oferta + demanda + magia. ¿Y qué es magia? 
Magia es épica y también es sexo y bruma dionisiaca y juego.486

A literatura de Bolaño demonstra que, assim como para seu admirado amigo e poeta Mario 

Santiago, o seu Ulises, as únicas fronteiras respeitáveis são as “fronteras de los sueños, las 

fronteras temblorosas del amor y del desamor, las fronteras del valor y el miedo, las 

fronteras doradas de la ética”

 

487

Por fim, Bolaño, juntamente com seu Odisseu, ainda lembra a todos da 

impossibilidade de retorno a Ítaca, pois esse lugar do lar, de segurança e pertencimento, já 

foi desmistificado, seja este no campo político ou estético. Não há retorno possível, assim 

como não houve para Roberto Bolaño em 1973, aos 20 anos, não há para sua multidão de 

personagens desterrados e marginalizados. O que resta para estes, portanto, é se colocar em 

movimento, para, no caminho, se transformar na magia. 

.  

  

                                                 
486 BOLAÑO, 2666, p. 291. Yeltsin falando com Amalfitano em sonhos. Tradução minha: “Vou te explicar 
qual é o terceiro pé da mesa humana. Eu vou te explicar. E depois me deixe em paz. A vida é demanda e 
oferta, ou oferta e demanda, tudo se limita a isso, mas assim não se pode viver. É necessário um terceiro pé 
para que a mesa não desabe nas lixeiras da história, que por sua vez está desabando permanentemente nas 
lixeiras do vazio. Assim que toma nota. Esta é a equação: oferta + demanda + magia. E o que é magia? 
Magia é épica e também é sexo e bruma dionisíaca e jogo.” 
487 BOLAÑO, Entre paréntesis, p. 42-43. Tradução minha: “fronteiras dos sonhos, as fronteiras trêmulas do 
amor e do desamor, as fronteiras da coragem e do medo, as fronteiras douradas da ética.” 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O primeiro contato que tive com a narrativa de Roberto Bolaño se deu através 

de Nocturno de Chile, ainda na graduação. Lembro-me que, naquele momento, a cena que 

mais me impactou na sua leitura foi a do pintor guatemalteco residente na França, que 

analiso no capítulo 2. Esta imagem, da estetização do fracasso diante de uma Paris sitiada 

pelo nazismo – de um horror político que não cessa de não caber na criação artística e que 

se relaciona com a própria vivência do pintor e com as derrotas de outras geografias – 

marcou minhas lembranças de sua obra por muitos anos. Esta cena voltou a brilhar em 

minha memória, mais de uma década depois de sua primeira leitura, quando, durante esta 

investigação, me fiz a seguinte pergunta: como a narrativa de Roberto Bolaño pode 

responder ao duplo fracasso das tentativas de modernidade produzidas aqui, por nós latino-

americanos?  

Roberto Bolaño foi testemunha e agente de um tempo que trouxe intensas 

mudanças na América Latina. Ele mesmo participante de tentativas propositivas literárias 

na sua última ambição vanguardista, o Infrarrealismo, e de firmes convicções políticas, 

chegando a viajar para apoiar essa aposta prática do socialismo no seu país natal, observa a 

dupla morte de utopias a partir de 1973. Se de um lado, os ideais políticos estavam sendo 

violentamente silenciados, por outro, o campo literário também havia emudecido em 

proposições e já não era suficiente ou coerente com as urgências do seu entorno. Foram, 

portanto, dois sonhos perdidos, um literário, das perspectivas vanguardistas e outro 

político, das possibilidades de projetos democráticos e coletivos de uma construção mais 

igualitária de sociedade. Esses dois projetos modernos ocorridos na América Latina, de 

tentativa de traçar caminhos autênticos, propositivos e alternativos a um modelo europeu, 

foram brutalmente derrotados e um campo de esterilidade se firmou no continente naquele 

momento, ainda que muitos tenham resistido a isso. Seus textos, com recorrência, retomam 

como ponto nevrálgico esses dois pontos, marcando os eventos e as datas que os 

simbolizam.  

Para responder à pergunta mencionada, a minha hipótese durante toda a 

pesquisa, que vi se confirmar em cada capítulo aqui trabalhado, foi o da construção de um 

projeto literário-narrativo calcado na estetização deste duplo fracasso. Bolaño constrói uma 
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obra baseada no apuro estético e coerente com suas questões, questionamentos e posições 

éticas. Uma carta de amor à sua geração que, nesta disputa desleal de forças políticas, que 

oscilaram entre uma esquerda incapaz de proteger aos seus e uma direita com tendências 

fascistas que tinha como método a eliminação da discordância, foi a que mais perdeu. 

Alguns perderam a vida, outros a segurança do pertencimento a uma pátria e muitos, a 

utopia. 

Os caminhos de modernização são questionados pela escrita de Bolaño488

Nesse projeto literário, o que observo é que há uma relação intrínseca entre as 

proposições éticas e estéticas. Como foi tratado ao longo de toda a pesquisa, as escolhas 

formais dialogam intimamente com a coerência política do autor. A elaboração formal é 

também um fazer político, principalmente ao descondicionar as percepções já naturalizadas 

e anestesiadas. A literatura de Roberto Bolaño traz à superfície do sensível

. 

Assume-se enquanto arte decorrente da modernidade, mas a revisita deixando entrever as 

feridas de seus esgotamentos e limites. Para entender esse momento e torná-lo analisável, 

tomei o cinema como uma plataforma de discussão, como uma possibilidade de deixar 

visíveis e palpáveis questionamentos próprios nas manifestações formais de uma época. O 

cinema ajudou a apresentar e a construir a modernidade, dando-lhe uma forma e uma 

narrativa e mantendo íntimo diálogo com outras artes e demais produções, como foi 

apontado na introdução. Aproveitando da proximidade entre Bolaño e o cinema, uso este 

como um anteparo para entender algumas questões dos projetos modernos em sua 

literatura, tanto nas temáticas (de inter-referências) quanto nas escolhas formais (na sua 

relação com o tempo, o fragmento e o visual). Para isso, o cinema, além de um diálogo 

interartístico entre um autor que mostra constante e recorrente interesse pelas imagens em 

movimento, me serviu para trazer à tona questionamentos próprios de uma modernidade e 

para desnaturalizar as compreensões causadas pela mesma.  

489

                                                 
488 Bolaño se inscreve na reelaboração da modernidade latino-americana, depois do fracasso dos planos 
políticos e estéticos. Para tal, se propõe a discutir o campo literário, em especial as vanguardas, como lugares 
que, a princípio eram propositoras de uma possibilidade de inserção da América Latina na modernidade 
mundial. Há, em sua obra ficcional, uma complexidade teórica de inter-referencialidade, com outros textos, 
autores e contextos, mas também de intra-referencialidade, ao lidar com as próprias reelaborações de sua 
literatura mesma.  

 algumas 

questões como o tempo, o uso do fragmento e as imagens referenciais, as ausências, a 

489 RANCIÈRE, 2009. 
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história e a memória. E dá a ver e a presenciar, sob outras e várias perspectivas, o que não 

pode ser esquecido e o que precisa ainda ser questionado.  

Nos dois primeiros capítulos, tratei da construção do sonho que rapidamente se 

converteu em um dos mais traumáticos eventos da história do nosso continente. O governo 

Allende significou um ápice nas propostas esquerdistas que haviam tido diferentes e várias 

tentativas ao longo do território americano. Mas os ecos da repressão, que responderam 

violentamente a essas proposições, logo chegaram também ao Chile e somaram esse país 

àqueles que semearam ao longo de quase toda a América Latina a opressão, o 

silenciamento e as políticas neoliberais. Também abordei o contexto de violência velada 

mexicano, no qual estava inserido o autor, com suas reverberações sociais. Ambas as 

conjunturas ajudaram a desenhar um cenário de atuação política e literária do jovem 

Bolaño que marcam seus textos narrativos, bem como o lugar ocupado por ele em relação 

aos cânones que se estabeleceram, durante cada um destes planos políticos, sejam eles 

mais afeitos à esquerda ou à direita, e nas perspectivas atuais de reconhecimento da sua 

literatura. Esses dois capítulos puderam contextualizar este projeto literário de Roberto 

Bolaño, e tornar visíveis os planos modernos – literários e políticos – que tiveram lugar na 

América Latina e sobre os quais, direta ou indiretamente, suas narrativas fazem 

referências. 

Nos capítulos 3 e 4, abordei as questões formais de sua literatura em correlação 

com as questões políticas e éticas que permeavam as escolhas e leituras estéticas. Pude 

tratar da proximidade da sua escrita com o imagético, bem como do caráter fragmentário 

destas imagens, as representações e presentificações das ausências denunciadas e as 

imagens relacionadas aos tempos tratados. Também abordei as relações das temporalidades 

contidas em sua literatura com o tratamento da memória, das expectativas e das 

referencialidades coletivas e individuais de uma vivência histórica de seus personagens e 

como tais elementos se relacionavam com os cenários construídos nos capítulos anteriores. 

Estes dois elementos, visualidade e tempo, receberam especial atenção na modernidade, e a 

literatura de Roberto Bolaño se relaciona com eles ao questionar categorias naturalizadas 

como o uso impessoal do tempo alienado ao sujeito e ao trazê-lo novamente ao terreno do 

sensível e do subjetivo490

                                                 
490 RICOEUR, 2010. 

. Penso que, quando os sujeitos de sua literatura se apoderam 

novamente do tempo – e o relacionam com seu contexto e com outras temporalidades, 
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montando e criando novas leituras – alcançam uma potência para entender a própria 

historiografia e também para questionar o seu uso mecanizado que foi imposto pelo ritmo 

da produção fria do mercado e da indústria. Bolaño inquieta seu tempo, por ter ele mesmo 

uma relação inquieta com seu passado e com seu presente. O autor traz a ferida aberta dos 

fracassos e lembra que, aqueles que tiveram mais sorte nesse processo, apenas puderam 

sobreviver.  

O presente, em sua escrita, é visto a partir das suas temporalidades 

emaranhadas e concatenadas, gerando a necessidade da montagem de seus textos, de modo 

a formar as imagens de seus personagens e contextos. Na sua narrativa, os tempos se 

tornam visíveis e suas costuras se apresentam diante dos olhos de seu leitor. O 

imbricamento entre forma e conteúdo, que faziam relacionar os diferentes fragmentos 

visuais e temporais de sua narrativa, foi considerado nessa pesquisa como um importante 

elemento construtor da obra de Roberto Bolaño. Esta fragmentação, com motivos estéticos 

e políticos, foi analisada tanto dentro de uma mesma obra, como também na relação 

estabelecida entre seus vários livros. Nesta montagem entre as diversas peças do projeto 

literário de Roberto Bolaño, percebi que algumas temáticas eram recorrentes e se tornavam 

também motivadoras de uma estética na sua literatura, se tornando o tema do último 

capítulo da tese. Essas constantes, a violência e o deslocamento, passeavam pela obra do 

autor como um todo, mas apresentando-se com maior ou menor intensidade em cada livro, 

fazendo vítimas diferentes ou relacionando-se com um contexto próprio. Embora de 

características diversas, traziam em si um eco destes elementos em comum, e faziam 

costuras entre os diversos tempos, as múltiplas referências históricas, literárias e 

biográficas e variadas geografias, relacionando-os e criando o complexo e reverberante 

cenário literário de Roberto Bolaño, que novamente mostra os limites dos projetos de 

modernidade estabelecidos nos continentes americano e europeu.  Nos lugares de declarada 

desterritorialização e de marginalidade, sua literatura encontrou potência e possibilidades 

de resistência. 

A sua obra lembra que, embora não mais seja possível desfazer as barbáries, há 

pelo menos que mantê-las na memória, associá-las às suas possíveis reverberações e não 

permitir que se reinstalem, pois sua tendência é retornar uma e outra vez, sob distintas 

formas. Muito aqui se discutiu sobre alguns limites dos processos modernizadores da 

América Latina, de suas tentativas e de suas derrotas. E muito ainda é necessário discutir 
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sobre as ressonâncias desses caminhos para a atualidade. Enquanto essa tese foi escrita, 

foram rememorados os 50 anos do golpe militar no Brasil (1964-2014) e os 40 anos do 

Golpe militar chileno (1973-2013) coincidente com os 10 anos da morte de Bolaño (1953-

2013). Mesmo após tantas décadas, as cicatrizes das ditaduras ainda não foram totalmente 

tratadas nos países em que ocorreram. Uma grande quantidade de desaparecimentos e de 

violências perpetradas não foi ainda completamente revelada. No Brasil, o primeiro 

relatório da Comissão Nacional da Verdade somente foi publicado em 2014491 e, embora já 

tenha sido um grande passo, apenas apresenta dados ainda iniciais das buscas por revelar o 

ocorrido. Posições contrárias à democracia ainda são sustentadas publicamente, tendo 

havido nesse momento até mesmo manifestações por uma nova intervenção militar no país.   

Também nesse período, o México vive a dor da perda sintomática de 43 estudantes de 

Ayotzinapa, uma continuidade velada de Tlatelolco. O horror cotidiano que o México vive 

é a relação intrínseca de toda essa brutalidade, aparentemente sem motivo, com o sistema 

político corrupto e baseado na força e no abuso de poder que permeia cada canto dali492

Ao tratar a vida e a obra de seus personagens – e a sua mesma – como um 

continuum, “una-sola-cosa”, como estava previsto no manifesto Infrarrealista, Roberto 

. 

Este acontecimento extremo evidencia que a violência neste contexto não é fruto da 

ausência do estado nas regiões mais afetadas e sim da relação orgânica deste, das forças 

militares e dos narcotraficantes. E a tendência, infelizmente, é que o resultado de mais esse 

evento de horror seja a renovação do sentimento de impotência, abandono e ressentimento 

de 1968. Episódios como o de Ayotzinapa nos recordam o que a literatura de Bolaño faz 

questão de não esquecer, que estamos imersos em possibilidades de horror e para que 

tenhamos um novo incidente basta uma pequena fagulha. É preciso estar atento. É preciso 

ser vigilante. Mas é preciso resistir também recuperando aquilo que o terror saqueia, a já 

referida “magia”: o desejo, a esperança e a arte. 

                                                 
491 O relatório se encontra disponível em:  
<http://www.cnv.gov.br/index.php?option=com_content&view=article&id=571>. Acesso em 01/01/2015. A 
comissão confirmou 434 mortes e desaparecimentos entre 1964 e 1985. 
492 No dia 26 de setembro de 2014, um grupo de alunos da escola rural de Ayotzinapa do estado de Guerrero 
foi em excursão à Iguala angariar fundos para ir à  Cidade do México para participar de uma manifestação. 
Não por coincidência, a manifestação anual da qual eles queriam participar ocorre em memória ao massacre 
de Tlatelolco, abordado no primeiro capítulo desta tese. Os estudantes de Guerrero foram recebidos a bala 
pela polícia municipal em Iguala em uma série de ações que resultou inicialmente em seis mortos e até o 
momento carece de maiores explicações. Uma das vítimas, um aluno da escola de Ayotzinapa, foi levado por 
um carro da polícia e encontrado horas depois sem olhos e sem o rosto, uma prática reconhecida como 
recorrente nos assassinatos realizados pelo narcotráfico. Os estudantes se dispersaram e a maioria deles segue 
desaparecida. Dos 57 registrados apenas 14 foram encontrados com vida. 

http://www.cnv.gov.br/index.php?option=com_content&view=article&id=571�
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Bolaño não mata a literatura ou a coloca subjugada às questões do real. Muito ao contrário, 

a exalta como o deságue de todos os rios, onde por fim tudo se torna texto e existe com o 

objetivo de se fazer literatura: esse terreno onde, sempre no risco e na luta, tudo pode 

respirar e ser o espaço resistente, protegido e puro493

Na possível morte das potências ficcionais e artísticas, do amor, do desejo e 

dos sonhos políticos, surge uma narrativa que ao revisitar a dor da perda, faz renascer as 

centelhas da literatura, como os vaga-lumes de Didi-Huberman

. Bolaño, crítico à aproximação da 

literatura à violência da opressão e sobre as considerações que fazia ao mercado, se 

propunha a levar à última potência o valor atribuído à escrita. Se, por um lado, uma parte 

da produção literária está associada ao horror político e de mercado, seu antídoto vem 

mesmo a partir da própria escrita comprometida com a elaboração estética. A obra de 

Roberto Bolaño permite a radical experiência de compartilhar das tentativas e das perdas, 

dos sonhos e dos pesadelos, mas mantendo em seus textos o lugar resguardado para a 

generosidade partilhada por aqueles que confiam ou se fiaram em um projeto coletivo e 

cuidadoso de literatura, de vida e de mundo. 

494

Un clásico es aquel escritor o aquel texto que no solo contiene múltiples lecturas, 
sino que se adentra por territorios hasta entonces desconocidos y que de alguna 
manera enriquece (es decir, alumbra) el árbol de la literatura y allana el camino 
para los que vendrán después.  

, fulgurando diversos 

tempos em imagens de um novo lugar de utopia. E a maneira que Bolaño encontra para 

fazê-lo é através de um extenso e complexo projeto narrativo. A força renovadora de 

Bolaño pode ser notada se se analisa sua obra como um todo, no alinhavo das recorrências, 

nas intra-referencialidades, deixando entrever as constâncias que lhe garantem a força de 

uma estética consistente e transformadora. Por isso mesmo, embora calcado no fracasso, o 

projeto narrativo de Roberto Bolaño consegue se inscrever no panorama literário latino-

americano e mundial de forma exitosa, e que, ainda que se colocando à margem, responde 

ao que o próprio autor definia como cânone com uma escrita capaz de reordená-lo, na 

direção que considerava apropriada: 

E, na leitura de sua estética, que se dá a ver no todo armado – na imagem 

construída pela montagem de seu projeto, pelas linhas que fazem de seu leitor um detetive 

                                                 
493 BOLAÑO, 2666, p. 288-289.  O narrador afirma: “solo la poesía no está contaminada, sólo la poesía está 
fuera del negocio (...) solo la poesía, y no toda, es alimento sano y no mierda.” Tradução minha: “somente a 
poesía não está contaminada, somente a poesía está fora do negócio (...) comente a poesia, e não toda, é 
alimento são e não merda.” 
494 DIDI-HUBERMAN, 2011. 
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que possa buscar em cada livro as peças desse mosaico –, encontro sua potência 

transformadora.  

Termino aqui esta tese, mas ela deixa em mim o desejo de me iniciar 

novamente na deriva da investigação e da pesquisa. E, para permitir-me a incerteza 

necessária para continuar a busca pelas proposições estéticas que são bálsamos e pelo gesto 

literário que encontra a força para ser a contramão do poder centralizado e das 

institucionalizações frias, me lanço nos caminhos.495

                                                 
495 Finalizo essa tese ainda com o primeiro manifesto Infrarrealista ressoando: “DÉJENLO TODO, 
NUEVAMENTE/ LÁNCENSE A LOS CAMINOS.” 
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