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Resumo 

 

Esta tese centra-se na análise da obra do escritor argentino Julio Cortázar (1914-1984) e 

discute a sua importância literária e a sua utilidade social. A tese, nos dois primeiros 

capítulos, apresenta uma discussão sobre teoria da arte onde serão confrontadas as 

posições de defesa de uma arte mais comprometida, com ênfase na obra de Gyorgy 

Lukács, com as posições partidárias de arte pura ou desumanizada, com interesse 

especial em textos de José Ortega y Gasset e T.W. Adorno, e pautadas com as obras e as 

opiniões de Cortázar, em especial El Perseguidor (1959) e Libro de Manuel (1973). 

Procura-se discutir se e como a literatura pode ser utilizada para provocar alterações na 

dimensão do real quotidiano. Depois, é analisada a importância do leitor e contrastam-se 

dois tipos de leitor, o ativo e o passivo, considerando a distinção proposta por Cortázar, 

e tentamos compreender até que ponto a preocupação com o leitor pode afetar a 

consideração de uma obra-de-arte. Por fim, centramos o debate no contexto literário da 

América Latina, no período revolucionário iniciado pela Revolução Cubana e nas 

posições opostas sobre como a literatura poderia contribuir para esse processo. Ese 

dificilísmo equilíbrio foi como Cortázar resumiu a complicada tarefa de unir, na mesma 

obra, o elemento histórico e o elemento literário.  
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Abstract 

 

This thesis will focus on the work of the Argentinian writer Julio Cortázar (1914-1984) 

and will discuss its literary significance and social meaning. In the first two chapters, it 

presents a debate on art theory and confronts the defense of committed art, considering 

mainly the work of Gyorgy Lukács, with the concept of pure art, as presented especially 

by José Ortega y Gasset and T.W. Adorno. This debate will be linked up with 

Cortázar’s opinions and works, namely El Perseguidor (1959) and Libro de Manuel 

(1973). We wonder if and how literature can be used to induce changes in everyday’s 

reality. Then, we will center on the importance of the reader. We distinguish two types 

of reader: active and passive, considering the distinction proposed by Cortázar, and try 

to understand how the concern about the reader can affect the way we regard art works. 

Ultimately we focus the debate in Latin American literary context, and in the 

revolutionary period that started with the Cuban Revolution and the opposing positions 

regarding how literature might help that process. Ese dificilíssimo equilíbrio (“that 

extremely difficult balance”) was the expression used by Cortázar to epitomize the hard 

assignment to unify, in the same work, the historical element and the literary one. 
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On n’est pas écrivain pour avoir choisi de dire certaines choses mais pour avoir choisi 

de les dire d’une certaine façon  

(Sartre, 1948: 30) 

 

 

Tous les moyens doivent être bons à employer pour ruiner les idées de famille, de 

patrie, de religion  

(Breton, 1944: 82) 

 

 

No hay verdadera revolución sin belleza y sin poesía, las dos caras de la misma 

medalla  

(Cortázar, NI, 69) 

 

 

The most perfect of all works to be achieved by art of man: the construction of political 

freedom  

(Schiller, Letter II, 1967: 7) 
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Introdução  

 

 

De acordo com Noel Carroll, o ser humano tem dificuldade em colocar-se numa 

posição distanciada frente a obras de arte, e por isso “we seem to fall effortlessly into 

talking about them in terms of ethical significance” (Carrol, 2003: 270). As experiências 

e os juízos éticos do leitor ou do crítico não podem ser apagadas no momento da 

perceção e a obra “sai” do livro ou do quadro para ocupar um espaço na sociedade. 

Outros autores como Berys Gaut (2003)1 defendem que a dimensão estética de uma 

obra deve ser polida em termos éticos e conter uma visão ética da sociedade. 

No seu ensaio Art, Narrative and Moral Understanding, Noel Carroll distingue 

três abordagens diferentes a uma obra de arte. A primeira seria o autonomismo, “the 

artistic and the moral realms are separate” (Carroll, 2003: 127). Ou seja, segundo esta 

posição, a obra de arte é pura no sentido em que deve ser avaliada apenas como objeto 

isolado. As consequências de uma obra de arte dão-se apenas no espaço dessa mesma 

obra. Ela existe por si própria fora de contextos históricos e sociais. A arte não tem de 

ser boa nem má em termos éticos e essa perceção não deve contribuir para a avaliação 

da obra. Depois existe a perspetiva do utopianismo: “leads us to presume that, in virtue 

of its very nature, art, properly so called, is always morally uplifting” (Carroll, 2003: 

127). Trata-se da visão mais idealista da arte que defende que toda ela é boa e 

moralmente enriquecedora. Mesmo obras representando ações eticamente reprováveis 

ou demonstrações grotescas do real são importantes “to show that the world can be 

otherwise, thus entailing the conviction that it is at least possible to change it” (Carroll, 

                                                           
1 “Ethicism is the thesis that the ethical assessment of attitudes manifested by works of art is a 

legitimate aspect of the aesthetic evaluation of those works” (Gaut, 2003: 182). Mais à frente 

volta a referir que: “if a work manifests ethically reprehensible attitudes, it is to that extent 

aesthetically defective, and if a work manifests ethically commendable attitudes, it is to that 

extent aesthetically meritorious” (Gaut, 2003: 182)  
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2003: 129). A terceira visão sobre a arte é a do platonismo que “regards all art as 

morally suspect, once again due to its essential feature” (Carroll, 2003: 127). Esta 

posição recupera o pensamento de Platão de que a arte, como é uma representação, está 

longe da verdade2.  

 O Utopianismo e o Platonismo, embora se posicionem em polos interpretativos 

opostos, concedem significado externo à obra de arte, ao contrário do Autonomismo. 

Nesta tese, a discussão vai centrar-se essencialmente nas divergências sobre a forma 

como a arte pode ter algum significado e efeito externo a si, e assim influenciar os 

comportamentos e a sociedade. De um lado, há os que tentam explicar a obra a partir da 

obra e, de outro lado, estão os que, pelo contrário, pensam que se deve procurar na obra 

uma relação com os sistemas de significado, com os desejos e pulsões do leitor ou 

crítico e com o período socio-histórico. Defender-se-á o argumento de que há um 

significado externo à obra de arte e que ela, mesmo na sua tentativa de não ser 

socialmente relevante, é-o pela sua existência.  

 A obra do escritor argentino Julio Cortázar (1914-1984) será analisada pois, 

como iremos compreender, trata-se de um processo criativo em que o autor procura 

estabelecer um equilíbrio entre a sua liberdade artística e o compromisso com as ideias 

revolucionárias. Na segunda metade do século XX vários países latino-americanos 

viviam momentos políticos conturbados e a literatura acompanhava essa conturbação, 

sendo que os autores favoráveis aos movimentos revolucionários dividiam-se sobre a 

abordagem que a arte deveria adotar para ajudar a essa revolução. Convém esclarecer 

que o movimento revolucionário que irei tratar está intimamente ligado com a 

                                                           
2 Na República: “A arte de imitar está bem longe da verdade… Por exemplo, dizemos que o 

pintor nos pintará um sapateiro, um carpinteiro, e os demais artífices, sem nada conhecer dos 

respetivos ofícios. Mas nem por isso deixará de ludibriar as crianças e os homens ignorantes, se 

for um bom pintor, desenhando um carpinteiro e mostrando-o de longe com a semelhança, de 

quem lhe imprimiu, de um autêntico carpinteiro”. (Platão, 2014: 589c, 445) 
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Revolução Cubana e com os seus ideais socialistas. A divergência das posições entre 

Cortázar e os que se consideravam revolucionários comprometidos não se situava nos 

ideais revolucionários ou socialistas, mas sim na forma de os descrever ou representar 

na literatura. 
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1. Arte Comprometida 

 

 

  Gyorgy Lukács, autor que será fundamental nesta primeira parte da discussão, 

assentava as suas ideias sobre a teoria do romance na aplicação literária da visão 

marxista, porquanto será relevante compreender em que bases assenta a origem da sua 

teoria literária. Algumas passagens da obra Marxism and Literature de Raymond 

Williams são importantes para iniciar esta discussão. Afirma o autor: 

In ordinary usage [literature] appears to be no more than a specific description, 

and what is described is then, as a rule, so highly valued that there is a virtually 

immediate and unnoticed transfer of the specific values of particular works and 

kinds of work to what operates as a concept but is still firmly believed to be 

actual and practical. (Williams, 1977: 45) 

 

 Uma “specific description” transfere para a obra literária um conceito 

imediatamente formal, mas também concreto e prático (“actual and practical”). A 

questão que podemos levantar é: o que podemos qualificar, em literatura, como uma 

“specific description”? Pela leitura de Williams e também de Lukács, esta 

especificidade está diretamente relacionada com a presença de elementos socio-

históricos e com uma ação que decorre num tempo e espaço definidos, sendo que o 

leitor poderia identificar essa descrição, tornando-a específica. A descrição, enquanto 

específica, é transferida para os sistemas da realidade atual porque pertence ao mesmo 

espaço-tempo. Ela também é prática pois pode ser utilizada por um leitor, uma vez que 

cumpre os preceitos do real. 

De acordo com esta visão, “literature is the process and the result of formal 

composition within the social and formal properties of a language” (Williams, 1977: 

46). Em contraste com as posições formalistas dominantes nos movimentos artísticos no 
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início do século XX, aos quais associamos a recusa de elementos sociais e a adoção de 

uma linguagem própria independente do concreto, na perspetiva marxista a literatura é o 

resultado da utilização de conceitos sociais e formais. A literatura é um prolongamento 

da realidade ou, se quisermos, um extrato dessa mesma realidade. A linguagem que a 

sociedade usa deve ser refletida no trabalho literário. Podemos aproximar esta visão 

daquilo a que Noel Carroll designou por Platonismo, porque é utilizada uma realidade já 

existente, evitando a imitação; contudo, também há diferenças importantes. Ao 

contrário dos “platonistas”, esta corrente não considera a arte imoral nem inútil, 

contudo, a ideia que transparece é que a arte deve ser utilizada de acordo com as normas 

sociais já existentes e seguindo uma linguagem comum. A literatura é colocada numa 

perspetiva utilitarista, na medida em que ela deve ser utilizada para alcançar certos 

objetivos (tendencialmente revolucionários). Não há negação da arte mas sim um 

aproveitamento desta. 

Williams refere-se à arte marxista, que assenta em princípios do real, como uma 

arte “in which writing of this kind is geuinely believed to be (however many questions 

are then begged) 'immediate living experience' itself,” (Williams, 1977: 46), próximo da 

expressão de José Ortega y Gasset (do qual iremos falar mais na segunda parte do 

ensaio), que se refere à arte realista como “extracto de vida” (Ortega y Gasset, 1956: 

10). A proximidade com o período histórico e social situa a obra literária num plano em 

que o leitor se sente confortável pois encontra situações que lhe são familiares. 

Raymond Williams explica que na história do movimento marxista, existiram 

três etapas para tentar aplicar a teoria marxista à literatura. Primeiro, houve uma 

tentativa de transição da literatura para a ideologia; depois, procurou-se uma importante 

inclusão daquilo que se considera “popular literature” e, por fim, tentou-se relacionar a 
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literatura com a história económica e social que a produziu3 (Williams, 1977: 52). Ora, 

estes três momentos na literatura têm relação direta, são consecutivos. Idealmente 

teríamos uma literatura construída na e através da ideologia, a inclusão de aspetos 

sociais de uma literatura já popular e, por fim, uma relação desta literatura com a visão 

económica e social do marxismo. Há um processo que o autor tem de percorrer para 

produzir uma obra de características marxistas. Podemos verificar sempre o cuidado 

que, nesta perspetiva, se deve ter com a ideologia que deve ser o aspeto central da obra. 

A literatura é vista como uma forma de divulgação dos ideais marxistas. Mas também é 

relevante o aspeto da literatura popular. Como será debatido mais à frente, o objetivo é 

que a mensagem seja divulgada pelo maior número de pessoas possível. Este objetivo 

só poderá ser concretizado se a maioria da população se interessar pela obra, daí a 

necessidade de utilizar um tipo de literatura que já esteja enraizada e seja de fácil acesso 

ao grande público.  

Williams afirma também: 

The history of such formations is the specific and highly varied history of art. 

Yet to enter any part of this history, in an active way, we have to learn to 

understand the specific elements - conventions and notations - which are the 

material keys to intention and response, and more generally, the specific 

elements which socially and historically determine and signify aesthetic and 

other situations. (Williams, 1977: 157) 

 

 A base deste pensamento é que só é possível uma obra de arte ser definida em 

termos estéticos se ela assentar em termos históricos e sociais. Ou seja, é a presença da 

sociedade, do concreto que vai ditar o valor estético e a importância real da obra de arte. 

                                                           
3 “… an attempted assimilation of «literature» to «ideology», which was in practice little more 

than banging one inadequate category against another; an effective and important inclusion of 

«popular literature» - the «literature of the people» - as a necessary but neglected part of the 

«literary tradition»; and a sustained but uneven attempt to relate «literature» to the social and 

economic history within which 'it' had been produced” (Williams, 1977: 52) 
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Sendo que neste momento os conceitos de intrínseco e extrínseco se confundem, na 

medida em que se a arte tem um valor sociológico, o seu valor estético dilui-se no 

momento da sua apreciação. Uma obra que não cumpra os preceitos reais ou de 

comprometimento que Lukács sugere, não só perde o seu valor social mas também 

abdica da sua importância estética, uma vez que não é possível conceder-lhe 

significados. O observador tem de estar na posse de elementos que lhe permitam 

transformar um elemento abstrato em significado concreto. Se algo não tem significado 

e precisa de um, então algo abstrato seria inútil historicamente. Para existir “intention 

and response” (Williams, 1977: 157), é necessário definir um campo comum para 

proceder a uma socialização da obra. 

Quando pensamos no conceito de arte comprometida, o essencial é o adjetivo: 

comprometida. É, por isso, importante esclarecer o seu significado no âmbito desta 

primeira parte do ensaio. Para Lukács, a noção de comprometimento relaciona-se, 

essencialmente com a necessidade de obra de um autor assentar em pressupostos 

socioculturais, daquilo que poderíamos designar por “concreto”. A obra deveria ter uma 

ligação imediata com sistemas comuns e identificáveis pelo observador/leitor. A noção 

de Lukács aproxima-se, essencialmente, de uma visão política da arte. Jean-Paul Sartre, 

em Qu’est-ce que la littérature (1948), quando fala em “écrivain engagé” (escritor 

comprometido) tem uma conceção mais abrangente da sociedade. Um escritor “engagé” 

é aquele que denuncia os problemas mas, ao contrário de Lukács, os problemas gerais, 

não apenas os de uma classe. Cortázar tem uma visão de comprometimento que “yo 

mismo me considero comprometido y cara a cara con la realidad, pero en un nivel en el 

que todo jucio de la obra de Borges exige armas borgianas” (Cortázar, 1981: 46), ou 

seja, o comprometimento vai para além da realidade política ou social, que o próprio 

Cortázar reconhece; assim, o comprometimento significa utilizar as formas e as armas 
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exigidas na situações concretas, como no caso a que Cortázar se refere, para 

compreender a obra de Borges, é necessário utilizar os sistemas e as “armas” borgianas.   

O objetivo deste primeiro momento da dissertação é revisitar as ideias do 

filósofo Gyorgy Lukács sobre literatura e confrontá-las com a obra do autor argentino 

Julio Cortázar. Num primeiro momento, serão expostas as ideias de Lukács: a sua 

crítica ao modernismo e a defesa do realismo-socialista como a forma de arte que pode 

ter impacto na população. Num segundo momento, pretende-se ligar essas ideias com a 

discussão artística e política na América Latina da segunda metade do século XX, 

centrando o comentário na obra de Julio Cortázar. Cortázar foi um autor que, em regra, 

privilegiou a criação literária à política literária; no entanto, o seu romance Libro de 

Manuel, publicado em 1973, é o momento em que o escritor mais se aproxima da 

narrativa com conteúdo político. Será também importante compreender, no âmbito desta 

problemática, qual o papel do leitor e qual o valor que lhe é atribuído pelos vários 

autores. Não podemos dissociar a importância da situação política no continente sul-

americano do desenvolvimento da literatura latino-americana e do boom4, da mesma 

forma que será relevante observar a posição de autores contemporâneos de Cortázar 

 

 

 

 

                                                           
4 Nas décadas de 1960-1970, vários autores latino-americanos ganharam reconhecimento 

literário internacional, um fenómeno ao qual se designou como boom. São exemplos desse 

período Gabriel Garcia Márquez, Mario Vargas Llosa, Carlos Fuentes e, o autor aqui em 

discussão, Julio Cortázar. Da mesma forma, o aparecimento do boom latino-americano deu-se 

na segunda metade do século XX por uma necessidade de uma nova literatura que fosse capaz 

de acompanhar um novo tempo histórico. 
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1.1 Movimento e Imobilidade 

 

A gifted writer, however extreme his theoretical modernism, will in practice have to 

compromise with the demands of historicity and of social environment 

 (Lukács, 2006: 21) 

 

O filósofo húngaro György Lukács, no seu estudo The Meaning of 

Contemporary Realism (2006)5, debate-se contra a conceção daquilo que considera 

serem duas ideias erradas: 1) a literatura do modernismo europeu (i.e., das vanguardas 

das primeiras décadas do século XX) é, essencialmente, literatura moderna (não 

realista), ou seja, o estilo tem a primazia sobre a evocação do espaço sociocultural, e 2) 

as técnicas tradicionais do realismo são então inadequadas, pois são demasiado 

superficiais para representar artisticamente o que acontece a partir das primeiras 

décadas do século XX. É com base na contestação destas ideias erradas que Lukács vai 

desenvolver o seu argumento e que nos é útil analisar neste ensaio. 

Para Lukács, a “intenção” do autor é a sua forma de demonstrar a sua visão do 

mundo e é o “princípio formador” subjacente ao estilo de uma dada obra. Como tal, 

“style ceases to be a formalistic category …rather, it is rooted in content; it is the 

specific form of a specific content” (Lukács, 2006: 19).  

Uma personagem tem uma vastidão de possibilidades que são, usando conceitos 

de Lukács, “potencialidades concretas ou abstratas” (Lukács, 2006: 22). A personagem 

pode agir mesmo sem saber o porquê dessa ação, há uma variedade de possibilidades 

(potencialidades abstratas). Isto é, a personagem pode agir fora do espaço do concreto, 

abarcando potencialidades abstratas, que se afastam do real. Numa obra realista, que se 

                                                           
5 “O Significado presente do realismo crítico” na tradução portuguesa. 
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pretende reflexo da realidade, o autor deve demonstrar o concreto e as “potencialidades 

concretas” de seres humanos em situações extremas. Isto é, uma vez que nos é dado o 

caráter concreto da personagem, as suas “potencialidades abstratas” vão parecer 

essencialmente inautênticas. Esperamos uma previsibilidade do caráter da personagem 

que não existe nas obras modernistas e, quando a ação se desenvolve em planos que não 

do real, as ações perdem o seu significado, são abstratas. 

“In any protest against particular social conditions, these conditions themselves 

must have the central place” (Lukács, 2006: 29). Lukács escreveu esta frase numa série 

contínua de observações à obra do escritor austríaco Robert Müsil. A falta de 

objetividade que Lukács denuncia em Müsil é a mesma que atribuiria a Julio Cortázar se 

tivesse conhecido a sua obra. Para Lukács a crítica de condições sociais só resultaria se 

estas condições estivessem no “central place” do texto, isto é, aquilo que o escritor 

pretende criticar tem de ser claramente assumido partindo do real. A rejeição da 

realidade não passa de um gesto abstrato, que não assume qualquer crítica concreta e 

que não faz parte da crítica social pois, na criação de uma obra de arte, como em 

qualquer ação humana, o elemento determinante é a orientação para a realidade 

(Lukács, 2006: 26).  

“O romance se alimenta não do homem, mas da situação do homem” 

(Margarido, 1970: 189). Alfredo Margarido resume desta forma a posição central de 

Lukács em relação ao romance. Trata-se da primazia do social sobre o individual. É 

mais relevante para um romance que a suas personagens sejam integradas num sistema 

histórico e social do que sejam representadas as suas conquistas ou os seus dilemas 

interiores. Para Lukács, o que define um romance é o lugar que o ser humano ocupa na 

natureza considerada não como uma entidade abstrata, mas como a base de formas 

sociais próprias – portanto, de estruturas que só podem ser definidas e exploradas 
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quando são analisadas no seu conjunto. No seu ensaio “The tragedy of modern art”, 

Lukács refere que ao longo da sua obra, Thomas Mann “torna-se mais concreto, o que 

enriquece a sua arte” (Lukács, 1964: 49-50). A realidade inserida e explorada 

exponencia o conteúdo artístico da obra, por oposição àquilo que ele chama de “falta de 

perspetiva” dos autores modernistas: “em particular, ele [Mann] insere factos históricos 

e sociais que são determinantes para as personagens.” (Lukács, 1964: 50). 

O pensamento por detrás desta ideia parece estar refletido na pergunta que Jean-

Paul Sartre faz sobre a música modernista: “Que peuvent donner les sons?” E depois 

responde “Une grosse bouffée d’héroisme sonore; c’est le verbe qui spécifiera” (Sartre, 

1964: 27). O caso da música é diferente e não será aqui desenvolvido; contudo, a ideia 

presente nesta observação de Sartre é a mesma que está na fundação da ideia de Lukács 

e seus sucessores, isto é, sem a “palavra que especificará”, a música não terá 

significado. A palavra-chave é “spécifier”, ou seja, recordando Williams, para que a 

mensagem de uma determinada obra seja identificada, ela tem de ser especificada, o 

artista terá de conceder ao leitor ou observador indicações concretas, específicas da sua 

obra. Uma sinfonia pode provocar sentimentos de alegria ou de repulsa no ouvinte, mas 

a indeterminação dos sons pode levar a diferentes interpretações de uma obra. A forma 

encontrada para resolver essa subjetividade é o libreto, ou seja, a palavra que vai 

concretizar a vontade de significação do autor. 

No terceiro capítulo de The Meaning of Contemporary Realism Lukács discute a 

oposição entre movimento e imobilidade tomando como exemplo Thomas Mann e 

Franz Kafka. Por um lado, Thomas Mann faz decorrer a ação num ambiente realista; as 

personagens movimentam-se em função de tudo o que vai passando à sua volta. Por 

outro lado, Kafka mantém a sua personagem apegada ao seu íntimo e todas as revoltas e 

conflitos são internos, dão-se no espaço mental da personagem, dando essa ideia de 
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imobilidade, de falta de movimento, que só o exterior concede. Lukács refere-se a 

autores como Kafka ou Musil que permitiam uma grande abertura dos seus textos a todo 

o tipo de subjetividade e, como tal, nunca conseguiriam chegar ao público da mesma 

forma que, por exemplo, Thomas Mann. A literatura de Kafka é uma verdadeira 

reviravolta que, partindo de pormenores reais, acaba finalmente por negar a realidade do 

mundo. Como o autor indica “specific subject-matter and stylistic variation do not 

matter, what matters is the ideological determination of form and content” (Lukács, 

2006: 45). Por outro lado, refere: 

Thomas Mann’s critical detachment is such that he is not in doubt the subjective 

character of the modern time. Yet he knows that this experience of time is 

typical only of a certain social class which can best be portrayed by making use 

of this experience (Lukács, 2006: 51) 

 

 Thomas Mann não deixa de refletir a subjetividade de uma determinada 

personagem tendo em conta o seu período histórico. No entanto, há um conjunto de 

problemáticas que, segundo Lukács, o autor percebe que a melhor forma de as 

exemplificar é tomar as experiências sociais e usá-las nos seus textos para demonstrar 

de forma mais eficaz o seu significado. 

Para Lukács, os modernistas, ou os heróis das suas obras, são essencialmente 

anistóricos e antirrealistas; dá como exemplo o romance “central para toda a literatura 

moderna” (Lukács; 2006: 28): O homem sem qualidades de Müsil (1930-1932). 

Seguindo o raciocínio de Lukács, os autores modernistas têm uma visão da sociedade e 

partem dessa visão para, depois de uma “metamorfose”, apresentarem uma obra que faz 

crítica indireta à sociedade do seu tempo. Citando Lenin através de Lukács, “In Lenin´s 

view the masses can only be convinced of the truth of something when they have 



13 
 

experienced it themselves.” (Lenin apud Lukács, 2006: 106). Isto é o que pensa um 

grande escritor, um grande realista, sobre o problema e saber que coisas impressionam 

na realidade e sobre quem se exerce esta impressão (Lukács, 2006: 37). Não há 

diferença entre o escritor ou o intelectual e as massas, eles partilham o mesmo estatuto. 

Assim, para um escritor escrever sobre algo, deve experienciá-lo primeiro. O 

convencimento da verdade acontece pela experiência, não pela arte ou pela imaginação. 

A consciência do autor transmite-se para o leitor, pelo menos é assim que 

Lukács observa, “Mann is quite conscious – and so, therefore, is the reader at every step 

of the leisurely narrative” (Lukács, 2006: 82). Esta consciência transmite-se pelas 

descrições, pelos monólogos da personagem e por todos os fatores sociais que são 

representados no interior da narrativa; no entanto, a ideia que Lukács aqui reflete parece 

estar num plano externo à obra. A transmissão da consciência de um autor só poderá 

realizar-se quando o leitor partilha - ou conhece – os sistemas do autor e o seu contexto 

social. A obra de um autor não é diferente de outras práticas que o próprio autor possa 

desenvolver, e é importante que elas estejam alinhadas (Williams, 1977: 199). Uma 

obra deve expressar, de forma implícita ou explícita, as experiências tendo em conta um 

determinado ponto de vista ou uma posição específica face à sociedade. 

Nelson Goodman refere que “every representational work is a symbol; and art 

without symbols is restricted to art without subject” (Goodman, 1978: 58). A ideia é que 

não é possível fazer arte que não seja, de alguma forma, simbólica. Contudo, não 

percebemos se este simbolismo que é sugerido pode ser individual ou se este, como 

afirma Lukács, só pode atuar enquanto dentro de um sistema coletivo com relação com 

a realidade social, porque só aí poderia adquirir significado. 

Nesta perspetiva, um escritor revolucionário terá de compreender a realidade e 

direcionar a sua escrita para um público determinado. A forma mais eficaz de o fazer é 
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recorrer a sistemas ou a aspetos da realidade. Lukács afirma que “a work of art may be 

unequivocal in content and structure and yet open to differing, even contradictory, 

interpretations” (Lukács, 2006: 15). Apesar de poder diferir nas interpretações ou de 

apresentar aspetos contraditórios, tem de existir um conteúdo e uma estrutura 

inteligível. Lukács reitera que esse conteúdo “reveals that, all divergences apart, a 

common social attitude does indeed exist” (Lukács, 2006: 15). 

Italo Calvino referiu-se à corrente real-socialista como “una cultura insieme 

rivoluzionaria e conservatice è quella che ha inspirato anche la politica culturale 

ufficiale comunista” (Calvino, 1995: 123). Efetivamente, o objetivo destes autores é que 

as descrições assentem em heróis revolucionários, conquistas da revolução ou a 

demonstração direta das injustiças sociais do governo vigente. No entanto, a forma para 

o fazer é recorrer a formas já exploradas nas letras e com as quais o público se 

identifique. Para o realismo socialista, a preocupação é que o público seja capaz de 

apreender os novos valores da revolução, ficando a liberdade estética do autor em 

segundo plano. Se o povo consegue absorver o significado das obras mais realistas, 

então o realismo terá de ser a forma adotada pelos artistas revolucionários para 

expressar a sua arte. 

L’operaio è entrato nella storia delle idee come personificazione dell’antitesi; 

cioè come estremo oggeto della disumanizzazione del sistema industriale e al 

tempo stesso – in potenza o già in atto – estremo soggeto della liberazione e 

della rumanizzazione del sistema. (Calvino, 1995: 122) 

  

Calvino destaca a importância da entrada do proletário na história da arte. A 

desumanização introduzida pela revolução industrial - diferente da noção de 

“desumanização na arte” de Ortega y Gasset que será abordada no segundo capítulo - 
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fez com que o proletário encontrasse na literatura e, essencialmente, nas produções mais 

emocionais de feição romântica, uma libertação do sistema que o obrigava a trabalhar 

em condições precárias. Por ser uma literatura mais acessível e que assentava em 

pressupostos reconhecidos pelo proletário, a narrativa romântica e realista tornou-se 

uma arte popular. Esta apreensão das massas de um determinado tipo de arte originou 

uma resposta em oposição a essa arte, sendo os movimentos modernistas e de 

vanguarda as formas privilegiadas dessa resposta. Contudo, o grande público nem 

sempre compreendeu as novas propostas artísticas, que tiveram em regra melhor 

acolhimento em círculos específicos. 

Essa falta de compreensão e recusa das massas face à literatura modernista é um 

dos fatores essenciais para inteligir algumas observações de Lukács sobre autores 

modernistas. O aparecimento dos movimentos dadaísta ou surrealista está intimamente 

ligado com a chegada das massas à arte (Clavino, 1995: 122). Quando as massas se 

apoderaram de uma determinada arte, outros grupos sentiram necessidade de criar arte 

que lhes fosse mais próxima, à qual só eles poderiam aceder pois partilhavam um 

sistema de conhecimentos que estava fora do alcance das massas. Indiretamente, como 

afirma Calvino, este novo ator (massas) transformou “morale, famiglia, costume e il 

modo stesso di ordinare i pensieri e le imaggini” (Calvino, 1995: 123) 

O que compreendemos na leitura da obra de Julio Cortázar e em entrevistas suas 

é que o real-socialismo, tão elogiado por Lukács e defendido pelos grupos de escritores 

revolucionários, era já na segunda metade do século XX uma tradição que não estaria a 

contribuir para mudar as mentalidades sociais e enfrentar o establishment6. Daí que 

Libro de Manuel, obra que iremos analisar mais adiante, centre a ação em situações com 

                                                           
6 Expressão muito utilizada por Cortázar, em tom pejorativo, para resumir o sistema social 

existente. Da mesma forma, também utiliza esta expressão para falar do tradicionalismo 

(establishment) das letras. 
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ligações fortes ao real e ao elogio dos revolucionários por oposição aos governos 

ocidentais ou à burguesia, mas que “still showed a split between aesthetic and ideology” 

(Orloff, 2010: 206). 

 

 

1.2 Libro de Manuel 

 

Más que nunca creo que la lucha por en pro del socialismo latinoamericano debe 

enfrentar el horror cotidiano con la única actitud que un día le dará la victoria: 

cuidando preciosamente, celosamente, la capacidad de vivir tal cual como queremos 

para ese futuro, con todo lo que supone de amor, de juego y de alegría 

 (LM, 6) 

 

O romance Libro de Manuel relata as situações de um grupo de jovens latino-

americanos que estão em Paris por razões que podemos deduzir estarem associadas a 

problemas políticos nos seus países de origem. Juntos formam a Joda, um grupo 

revolucionário pouco convencional e contraditório que procura causar distúrbios e 

alguns delitos contra o status político, designados por microagitaciones. Esta obra foi 

escrita entre 1970 e 1972 e publicada em 1973. Os episódios do “Maio de 68” ainda 

bem presentes7, e as várias ditaduras militares instaladas na América Latina, marcadas 

nomeadamente pelas notícias de tortura de presos políticos que apareciam da Argentina, 

levaram Julio Cortázar a passar, segundo o próprio, de “um mundo esterilizante e 

sobretudo excessivamente individualista a uma consciência que podemos chamar 

                                                           
7 Cortázar foi um seguidor muito próximo dos acontecimentos de maio de 68 em França. No seu 

almanaque (como ele gostava de lhe chamar) Último Round, são citados vários poemas ou 

palavras de ordem dos estudantes que o próprio foi recolhendo desse período histórico, 

nomeadamente em “Noticias del mes de Mayo”, Último Round Tomo I (2009), pp. 89-120 
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histórica” (CL, 235). Sobre esta obra, o escritor admitiu que não alcançou em termos 

literários o pretendido, essencialmente porque Libro de Manuel foi escrito em “contra-

reloj”. Nas suas palavras, “fue escrito de día en día casi como un trabajo periodístico, y 

se nota, vaya si se nota” (CL, 244). 

Uma das premissas essenciais da ação é a utilização de recortes de jornais de 

acontecimentos ligados à revolução ou à contestação que a Joda recolhe e guarda para o 

bebé Manuel (filho de dois integrantes do grupo).  

Páginas para el libro de Manuel: gracias a sus amistades entre conmovidas y 

cachadoras, Susana va consiguiendo recortes que pega pedagógicamente, es 

decir alternando lo útil y lo agradable, de manera que cuando llegue el día 

Manuel lea el álbum con el mismo interés con que Patricio y ella leían en su 

tiempo El tesoro de la juventud o el Biliken, pasando de la lección al juego sin 

demasiado traumatismo (LM, 282) 

 

O bebé Manuel, símbolo de uma esperança longínqua, depois de ler os vários 

recortes de jornal com as notícias sobre revolucionários e repressões policiais, iria 

desenvolver uma consciência crítica; o livro servirá para que “Manuel aprenda a 

defenderse desde chiquito contra la jalea publicitaria que facilita otras jaleas 

telecomandadas, etcétera” (LM, 340). Este pensamento liga-se à ideia de Cortázar de 

que a revolução literária é um fator essencial para a revolução social. O conteúdo dos 

recortes de jornal tem o papel de fornecer a postura ética para que Manuel, no futuro 

próximo, se interrogue sobre a realidade e questione a violação dos direitos humanos, as 

ditaduras e as revoluções planificadas. Há também confiança em Manuel, ou seja, no 

leitor futuro, pois defende-se que as notícias não devem ser alteradas ou destacadas: 

“Vos ponele las noticias como vengan, rezonga Heredia, a la final el pibe aprenderá a 

sumar dos más dos” (LM, 327). Ao longo da narrativa, a ideia de que o futuro será 

melhor ou a esperança no processo revolucionário e nos futuros leitores é, apesar de 

todos os recortes de jornais e das microagitações pouco conseguidas, uma presença 
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constante, quase como uma necessidade de crença num futuro utópico por oposição a 

um descontentamento face ao presente.  

Também é relevante perceber, neste romance, o triângulo amoroso Ludmilla-

Andrés-Francine. Ludmilla é uma atriz de um teatro de baixa categoria que não tem 

pretensões estéticas ou inovadoras, algo que podemos ligar à cultura popular, de mais 

fácil acesso. Por outro lado, Francine é descrita como  la “fresquita de la universidad y 

de la haute couture, con su autito rojo y su librería y su libertad” (LM, 98). Percebe-se o 

choque de duas formas de cultura. Contudo, ao contrário do que poderia fazer crer a 

personalidade de intelectual e gostos por música contemporânea e free jazz 

(qualificados como “gostos extraños”) de Andrés, ele abraça a causa da Joda 

essencialmente por influência de Ludmilla. Opta por uma liberdade arriscada mas total, 

em lugar de uma liberdade cómoda que podemos ligar à burguesia e a Francine. Uma 

observação de Sergio Rosa Ferrero sobre a personagem de Ludmilla refere que “el 

progresivo acercamiento a la Joda irá haciéndole consciente de su posición conflictiva 

en el mundo con respecto a los otros, a la política, al sufrimiento” (Rosa Ferrero, 2014: 

270). Esta personagem é sintomática da paixão que a revolução transmite, mas também 

de todos as questões que levanta para quem se mantinha afastado da vida política.  

Andrés Fava, neste romance, pode ser visto como o alter-ego de Julio Cortázar8. 

Personagem e autor partilham a mesma proveniência. Ambos se instalaram em Paris 

sem nenhuma razão aparente, com gostos que envolvem a música contemporânea e o 

free jazz. Em Andrés como em Cortázar, a condição de argentino só foi assumida em 

Paris quando começou a receber notícias dos problemas políticos na América Latina.  

                                                           
8 Não é a primeira vez que a personagem de Andrés Fava aparece na obra de Cortázar. Havia 

aparecido também em “Diario de Andrés Fava” e como um dos protagonistas em “El examen”, 

ambos escritos em 1950 e publicados postumamente, em 1986. 
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 As microagitações provocadas pelos elementos da Joda eram, em várias 

ocasiões, pequenos episódios pitorescos de uma ligeira perturbação num local público. 

Por exemplo, Marcos contava o episódio no qual Gómez comia de pé em um 

restaurante, provocando a estupefação dos clientes e procurando afetar as normas 

regulares de como se deve comer num restaurante. Ao ouvir esse episódio Andrés 

comenta: 

Anteayer, un muchacho se suicidó incendiándose vivo en Lille, para protestar el 

estado de las cosas en Francia y es el segundo en el país…No te parece que al 

lado de una cosa así… (LM, 69) 

 

O próprio Marcos concordou com Andrés mas adiantava que, aos poucos, estes 

pequenos episódios teriam efeitos. Por outro lado, Andrés aumentava a sua 

desconfiança da capacidade dos elementos da Joda para provocar efeitos reais com este 

tipo de microagitações. Este é também um dos muitos exemplos do humor que muitas 

vezes o narrador utilizava para desenvolver os episódios da Joda. Comparar o episódio 

de uma microagitção inconsequente com um jovem que se imolou é um exemplo ao 

mesmo tempo cómico e trágico da atuação desta organização. 

O narrador de Libro de Manuel é uma personagem que se nomeia como “el que 

te dije”. Este apresenta-se mais como alguém que organiza as sequências da narrativa e 

que vai apresentando os diversos acontecimentos, como os diálogos, as microagitações 

ou os recortes que compõem a construção do livro. Em alguns capítulos a personagem 

Andrés toma a narração para descrever os seus pensamentos quer em relação a Joda 

quer pelas suas relações amorosas. Com esta personagem-narrador que aparenta uma 

personagem abstrata, (foi “alguém” que disse, que contou, não compreendemos quem,) 

parece haver uma tentativa de aproximação de Cortázar ao leitor, cortando a 
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necessidade de um narrador (ou de um autor) e colocando o leitor no mesmo plano dos 

elementos da Joda: ele é alguém que nos relata enquanto estamos mergulhados na 

leitura da narrativa, fazemos parte dela, pois ela nos interpela. 

Este narrador “diferente”, como é também uma personagem, não deixa de ser 

criticado pela forma como faz o relato dos acontecimentos. 

De a ratos el que te dije comete un error: en vez de registrar, misión que se ha 

fijado y que a su parecer cumple bastante bien, se instala en cualquier mesa de 

café o de living con mate y grapa y desde ahí no solamente registra sino que 

analiza, el muy desgraciado, juzga y valora, el repugnante, comprometiendo el 

nada fácil equilibrio que hasta ese momento conseguía en materia de 

compilación y fichaje. (LM, 105) 

 

 “El que te dije” era um narrador cuja função era relatar factos. No momento em 

que começava a dar a sua opinião pessoal, esta iria afetar a compreensão dos factos e 

também a perceção dos mesmos pelos elementos da Joda e pelo leitor. O narrador 

pretende deixar de ser apenas um narrador e quebrar os limites (apenas registrar) que 

ele próprio estabeleceu para si e ser uma personagem ativa através dos seus comentários 

e opiniões sobre os factos relatados. 

A dado momento da narração, “el que te dije” comenta que “a mí no me importa 

la escritura salvo como espejo de otra cosa, de un plano desde la cual la verdadera 

revolución sería factible. (LM, 248). Encontramos aqui uma visão utilitarista da 

literatura, um pouco mais próxima daquilo que seria a posição de Lukács. Da mesma 

maneira, ele frisa a importância de uma constância nas posições políticas e nos atos 

práticos e sociais: “La Joda es una de sus muchas casillas y ese ajedrez no se ganará 

nunca si yo no soy capaz de ser el mismo en la esquina y en la cama” (LM, 248). 

Defende-se uma espécie de continuidade entre o ser humano e o autor, algo como uma 
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união que abarca as várias áreas mas seguindo uma determinada construção ideológica 

que deve ser respeitada em todas as ações desenvolvidas, “en la esquina y en la cama”. 

 Para compreendermos um pouco desse paralelismo e da própria dificuldade de 

Cortázar em assumir uma estética mais tradicional, podemos observar este diálogo entre 

Lonstein e Andrés: 

-Nada – dijo Andrés -, Cómo canta Caetano Veloso en ese disco que 

nos hizo oír Heredia, yo no tengo nada, yo no soy de aquí. Ni siquiera 

puedo darle a Irene, como en la canción. 

- El señor quiere cosas, pero no renuncia a nada. 

- No, no renuncio a nada, viejo. 

- ¿Ni siquiera un poquito, digamos un autor exquisito, un poeta japonés 

que sólo él conoce? 

- No, ni siquiera. 

- ¿Su Xenaquis, su música aleatoria, su free jazz, su Joni Michell, sus 

litografías abstractas? 

- No, mi hermano nada. Todo me llevo conmigo adonde sea. 

(LM, 366) 

 

Este diálogo é o espelho dos revolucionários inconsequentes. Ou seja, aqueles 

que não abdicam de nada. Os seus gostos sobrepõem-se à revolução. Mesmo quando a 

Joda tem sucesso, os principais indivíduos do grupo voltam às suas vidas anteriores sem 

alterações relevantes. Assim se representa a dificuldade que muitos revolucionários têm 

em aderir sem reservas à revolução abdicando de tudo o que possuem. O escritor 

uruguaio Mario Benedetti criticava a posição destes escritores que se “proclamaban de 

izquierda” e que “conciben la revolución como un fenómeno agradable, mondo, 
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virginal, confortable, incontaminado, lineal, al que no es necesario sacrificarse nada” 

(Benedetti, 1968: 46).  

A aproximação de Andrés à Joda, que se dá na fase final do romance, deve-se, 

como comenta Lonstein, a Ludmilla:  

Y el pequeñoburgués con su calambre en el estómago, el que se reía de la 

contestación en los cines y los cafés, de los fósforos quemados, y de golpe todo 

es Ludmilla y mucho más (LM, 373) 

 

Ou seja, a aproximação deveu-se sobretudo a uma questão individual da 

personagem. As microagitações, a situação política e a luta revolucionária estavam em 

segundo plano. Não que Andrés não reconhecesse a necessidade de proceder a 

alterações sociais; no entanto, as suas circunstâncias pessoais sobrepunham-se a essa 

luta. 

A determinada altura na história, não havia certezas de nada. O crescente 

afastamento dos elementos da Joda, o insucesso de várias tentativas de “microagitação” 

e também a construção do livro ia perdendo significado. Num desabafo, Andrés afirma: 

“parecería que estamos perdiendo el tiempo con tanto papelito, pero algo me dice que 

hay que guardárselos a Manuel” (LM, 394). Temos, nesta afirmação, a ideia de que 

ninguém sabe se o que está a fazer é o correto. Este é o problema de muitos partidários 

da revolução. Sabem que não querem que se mantenha o que está, mas também não 

sabem o que virá depois, ou se esse futuro é melhor. Cortázar aproveita as etapas e a 

dificuldade de construção do livro para Manuel para representar os estágios de 

dificuldade dos próprios revolucionários. 

 Outro dos momentos importantes em Libro de Manuel é a utilização de vários 

momentos eróticos como forma de libertação das personagens mas também como forma 
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de Cortázar, que até então quase nunca havia utilizado linguagem erótica na sua obra, 

procurar, através dessa libertação, espelhar a necessidade de libertação na própria 

literatura latino-americana. Anos antes, Cortázar afirmava: 

La colonización, la miseria y el gorilato también nos mutilan estéticamente: 

pretenderse dueño de un lenguaje erótico cuando ni siquiera se ha ganado la 

soberanía política es ilusión de adolescente que a la hora de la siesta hojea con 

la mano que le queda libre un número de Playboy (UR2, 62) 

 

Talvez também por esta crítica efetuada em Último Round, as passagens eróticas 

sucedem-se em Libro de Manuel. O autor terá sentido a necessidade de criar algo que 

não existe ou que sente em falta. É a falta de liberdade social e política que impede os 

autores de adotarem determinados tipos de linguagem ou de abordarem certos temas. De 

acordo com esta observação, a repressão social cria uma repressão artística. A descrição 

de passagens eróticas é, neste caso, uma forma de conquista de uma liberdade muito 

própria da sociedade. Cortázar parece associar a liberdade sexual9 como um dos aspetos 

essenciais na criação do homem novo10. A liberdade na literatura, seja do ponto vista 

estético ou literário, é essencial para a libération de l’esprit.  

O romance aproxima-se do realismo-socialista em aspetos como a Joda, uma 

organização de cariz revolucionário que se opõe diretamente a governos - ao contrário 

do Club de la Serpiente, de Rayuela, obra anterior de Cortázar. Este último era 

sobretudo um local onde vários amigos se juntavam para discutir, criticar o statu quo e 

desenvolver teorias literárias e metafísicas enquanto ouviam vinis de free jazz. Na Joda 

                                                           
9 Também em Libro de Manuel, Cortázar cria uma personagem com experiências homossexuais, 

Lonstein. 
10 O conceito de “homem novo” tem vários sentidos na história e na filosofia. Para 

compreendermos melhor o seu signifcado para Cortázar, transcreve-se uma passagem de Clases 

de Literatura: “hombre nuevo [es el] que quiere acabar con todo lo que le parece trivial, 

estúpido y artificial, que abandona todo —su trabajo, el dinero que pueda tener, las personas que 

conocía— y se embarca para ir a vivir primitivamente en esa islita que se ha convertido en el 

centro de su propia vida” (CL, 56). 
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há ação, há movimento, enquanto que no Club de la Serpiente a ação nunca passa das 

paredes do apartamento ou da mente dos personagens. 

Julio Cortázar, nas primeiras páginas de Libro de Manuel, escreve alguns 

parágrafos prévios que servem quase como uma introdução temática ao livro. O autor 

estava ciente da ambiguidade da sua obra e como que previu futuras críticas.  

 

Por razones obvias habré sido el primero en descubrir que este libro no 

solamente no parece lo que quiere sino que con frecuencia parece lo que no 

quiere, y así los propugnadores de la realidad en literatura lo van a encontrar 

más bien fantástico mientras que los encaramados en la literatura ficción 

deplorarán su deliberado contubernio con la historia de nuestros días (LM, 5) 

 

Julio Cortázar, para além de romancista, foi também crítico (com alguns 

volumes de crítica e teoria literária publicados), e foi o primeiro a tomar consciência do 

problema que o seu livro pode conter. Denota-se nesta introdução a sua preocupação 

sobre a forma como o seu livro vai ser entendido, uma preocupação que podemos 

relacionar com a discussão entre o bom e o mau leitor, e que é uma preocupação que vai 

para além do valor artístico da obra. Libro de Manuel é a primeira obra em que Cortázar 

espera uma reação positiva daqueles que têm sido os seus críticos pela ausência de 

criação literária em consonância com a revolução. Mas ele é o primeiro a reconhecer 

que “los propugnadores de la realidade en literatura lo van a encontrar más bien 

fantástico”: a aproximação do escritor argentino ao realismo social foi clara mas a 

ligação, como iremos desenvolver, nunca se concretizou completamente. Libro de 

Manuel é o mais próximo que poderemos ter do real-socialismo, mas fica a perder nessa 

vertente tradicional com outras obras. Por outro lado, a inclusão deliberada da realidade 
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afetaria os “encaramados en la literatura ficción”. Esta introdução é uma defesa do 

próprio escritor: por um lado, para aqueles que não o consideravam um escritor 

revolucionário e, por outro lado, para os seus leitores anteriores e não revolucionários. 

Cortázar ficou sempre a meio-caminho nesta problemática; as suas posições pessoais 

eram claras para ele, mas a sua escrita sempre encontrou dificuldades em entrar no 

círculo dos revolucionários. 

Este ideal do autor de que o humor e o erotismo seriam importantes para ajudar 

na revolução nunca se concretizou. Foi criticado por outros autores revolucionários11 

para os quais a revolução era um assunto sério e que não deveria ser retratado em 

momentos humorísticos ou eróticos. Como indica Carolina Orloff, “his notion of how 

humour and eroticism could also aid the revolution failed to grasp” (Orloff, 2010: 196). 

 

 

 

1.3 “La pluma y el fusil” 

 

Sus actividades de apoyo a la Revolución Cubana, sus viajes a la isla y las relaciones 

que mantiene allí, llevan a Cortázar a una adhesión consciente a la lucha 

contemporánea por la instauración del socialismo.  

(Vidal, 1978: 46) 

Las vanguardias intelectuales son incontenibles y nadie conseguirá jamás que un 

verdadero escritor baje el punto de mira de su creación  

(NI, 80) 

                                                           
11 “Gran parte de la conmoción que produjo Cortázar se debió a la presencia permanente del 

juego y el humor, a lo que él ha llamado “la constante lúdica en su obra”, que no es sólo un 

recurso narrativo, sino que cumple una función más trascendente. […] Ya comprometido con 

las luchas políticas de Latinoamérica, propuso también que la revolución fuera divertida en 

Libro de Manuel, y nadie supo entenderlo: ¿tal vez fuera demasiado revolucionario?’ (Sartora 

apud Orloff, 2010: 196) 
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O clima político na América Latina, iniciado pela Revolução Cubana de 1959, 

teve impacto imediato e decisivo no mundo das letras (Costa, 2008: 297). Não podemos 

falar sobre a obra de Julio Cortázar sobretudo a partir de Las Armas Secretas (1959) e 

do boom Latino-Americano, já anteriormente referido, sem citar a Revolução Cubana12 

e uma das suas grandes figuras, Ernesto Guevara, dada a sua influência política, social 

e, em certa medida também literária. A 14 de março de 1965 foi publicado no semanário 

Marcha, do Uruguai, um dos mais breves e importantes textos de Che Guevara: El 

Socialismo y el Hombre en Cuba. Será interessante compreender diversos momentos 

desse texto e como este se insere inevitavelmente nesta discussão.  

Afirmava Guevara que 

en momentos de peligro extremo es fácil potenciar los estímulos morales; para 

mantener su vigencia, es necesario el desarrollo de una conciencia en la que los 

valores adquieran categorías nuevas (Guevara, 2004: 417). 

 

Cortázar e Guevara sublinhavam a necessidade de um hombre nuevo, ou seja, 

uma conciencia nova que o povo revolucionário teria de adquirir para que a revolução 

não se limitasse à governação, mas chegasse também à organização social e a novas 

formas de interação e relação interpessoal. A preocupação desenvolve-se não só com o 

período revolucionário (quando, segundo Guevara, é fácil potenciar estímulos morais 

em situações de extremo perigo, como nas ditaduras) mas também com o período pós-

revolucionário. É este que pode ou não conduzir a uma real alteração do sistema político 

e social, e é esse momento posterior que revela se a revolução foi apenas uma troca de 

pessoas ou se afeta todas as áreas da sociedade. 

                                                           
12 Nas palavras de Juan Miguel Oviedo,” Cuba, origen y estímulo de la discusión literaria 

Latino-Americana” (apud Gilman, 2003: 28). 
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Guevara era um crítico dos autores das vanguardas literárias na América Latina 

que ele classificava como seres solitários, que se afastam da sociedade: 

es un ser solitario el que busca comunión con la naturaleza. Defiende su 

individualidad oprimida por el medio y reacciona ante las ideas estéticas como 

un ser único cuya aspiración es permanecer inmaculado. Se trata solo de un 

intento de fuga. (Guevara, 2004: 420) 

 

Este problema já era colocado, como vimos anteriormente, por Lukács face aos 

modernistas. A fuga da realidade é uma imagem muito assumida por modernistas como 

Kafka ou Müsil ou mais tarde pelo próprio Cortázar e é, sobretudo, uma fuga mental. A 

sociedade que oprime o individualismo dos artistas e as novas ideias estéticas que 

mantêm o sujeito / o autor imaculado face à realidade são bases para a escrita de textos 

de Cortázar como El Perseguidor (1959) ou Rayuela (1962). 

Para Guevara, não é suficiente criar novas formas literárias, mesmo que estas se 

assumam como revolucionárias e que alterem o tradicionalismo das letras; o primeiro 

passo do artista deve ser ajudar na revolução terrena. O homem deve compreender “su 

doble existência de ser único y membro de la comunidad.” (Guevara, 2004: 414). Todas 

as críticas de Guevara podem resumir-se numa única: “la culpabilidad de muchos de 

nuestros intelectuales y artistas reside en su pecado original; no son auténticamente 

revolucionários” (Guevara, 2004: 422). Muitos líderes ou escritores revolucionários 

defendem o princípio ou, para ser mais preciso, a necessidade de um escritor que 

declara o seu amor à revolução participar diretamente nela. Em 1968, Mario Benedetti 

justificava essa necessidade de participação “[por] la explosiva situación social y 

política de América Latina,[que]  reclama del escritor que en ella vive, un tipo de 

pronunciamiento que cada vez estrecha más la posibilidad de elección” (Benedetti, 
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1968: 42). Participar diretamente, neste caso, parece sugerir uma ação prática: não 

sendo suficiente a literatura, seria necessário a presença em situações concretas de luta. 

Libro de Manuel pode ser visto como um livro militante e de denúncia social, 

mas sem a fórmula tradicional do realismo socialista (Costa, 2008: 304). Neste caso, a 

introdução de várias notícias contribui eficientemente para este efeito. Podemos 

considerar que as notícias são apenas uma adorno mas estas são a aproximação à 

realidade que Cortázar definitivamente opta por fazer, e é o salto que ele dá em relação 

à sua obra anterior. 

Esta tarea enfrenta al intelectual de antecedentes ideológicos liberales, 

surrealistas y psicoanalíticos a la necesidad de aprehender el materialismo 

dialéctico e histórico como base de la construcción del socialismo científico. 

(Vidal, 1978: 45) 

 

Cortázar procurou manter-se fora desta dicotomia, sendo que, como temos vindo 

a verificar, nunca abdicou dos seus antecedentes “liberales, surrealistas y 

psicoanalíticos”. Do primeiro ato de escrita, passando pela adenda em 1972, até à 

doação do valor das royalties13, Cortázar estava empenhado em fazer de Libro de 

Manuel um livro de um revolucionário para revolucionários.  

Claudia Gilman, na sua obra Entre la Pluma y el Fusil (2003), analisa de forma 

muito pertinente este período literário e revolucionário, bem como as divergências de 

posição de autores latino-americanos. Afirma a autora: “la obra comprometida podía 

ser, para algunos, formulada en términos ya de la estética realista, ya de la estética 

“vanguardista” o de la ruptura.” (Gilman, 2003: 144). Como temos vindo a tratar, neste 

                                                           
13 Inicialmente as royalties da venda do romance foram para as famílias dos presos políticos 

argentinos vítimas da tortura do governo de Juan Carlos Onganía. Mais tarde, em 1974, 

Cortázar ganhou o Prémio Medicis e doou o valor total do prémio para um grupo revolucionário 

chileno que se opunha à ditadura de Augusto Pinochet. (Orloff, 2010 : 176) 
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segundo momento da obra de Cortázar, a estética realista era a que mais simpatia 

recolhia do governo cubano e entre intelectuais ligados diretamente a grupos 

revolucionários. A estética vanguardista era sobretudo cultivada por escritores que 

acreditavam que a mudança passaria por adotar novos conceitos literários, que fossem 

capazes, nas palavras de Jacques Rancière, “não apenas de derrubar as regras das artes 

poéticas, mas, toda uma conceção do mundo, um sistema de relações entre maneiras de 

ser, maneiras de fazer e maneiras de dizer” (Rancière, 2007: 19). Os defensores da 

tradição de rutura, como Cortázar ou Vargas Llosa, afirmavam a paridade hierárquica da 

estética e da política. Definiam como seu o encargo de fazer avançar a arte do mesmo 

modo que a vanguarda política fazia avançar as condições da revolução, ao mesmo 

tempo que formulavam que o compromisso artístico-político implicava a apropriação de 

todos os instrumentos e conquistas da arte contemporânea. “Los defensores del 

compromiso de la obra en clave realista acentuaron el poder comunicativo y la 

influencia de la obra de arte sobre la conciencia de los lectores.” (Gilman, 2003: 148). 

Os defensores do compromisso realista receavam que o povo não fosse capaz de 

assimilar esses novos cânones e que a mensagem revolucionária se perdesse no meio de 

operações de estética literária. 

Óscar Collazos retoma uma ideia de Ernesto Guevara: “en una revolución se es 

escritor, pero también se es revolucionario. En una revolución se es intelectual, y tiene 

que serse necesariamente político” (Collazos, 1981: 37). Collazos foi um escritor e 

crítico literário colombiano que assumiu um papel importante na discussão literária da 

América Latina, nomeadamente com o livro Literatura en la Revolución y Revolución 

en la Literatura (1970), elaborado com Mario Vargas Llosa e Julio Cortázar, onde 

foram publicadas as posições contrastantes dos três escritores sobre o papel da literatura 

na revolução. O colombiano é um discípulo do pensamento de Lukács. Para este não há 
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diferença entre autor e obra; como tal, se um escritor se assume como revolucionário ou 

apoia a revolução, a forma de o transpor para a literatura é através do realismo 

socialista. Primeiro vem a realidade, só depois a literatura. Daí a sua crítica aos 

intelectuais que “parte[n] de una manera de concebir el ser intelectual: la tirania de las 

ideas sobre la realidad” (Collazos, 1981: 23). 

Novamente se manifesta a importância da realidade e da confrontação entre a 

literatura ou as personagens literárias e a situação social. O próprio Mario Benedetti 

dirigiu críticas aos autores do boom latino-americano afirmando que havia “cierta 

impunidad del creador latino-americano que vive del outro lado del Atlántico” 

(Benedetti, 1968: 43). De facto, os autores com maior expressão do boom latino-

americano escreveram grande parte das suas obras na Europa, nomeadamente Mario 

Vargas Llosa, Julio Cortázar e o próprio Gabriel García Márquez. Isto pode relacionar-

se com a maior liberdade estilística e sobretudo política que estes escritores 

encontravam na Europa, como verificámos na posição acima referida de Benedetti, e 

que não era permitida no próprio continente 

Na mesma linha, Slavoj Zizek falava do dilema do cineasta polaco Kieslowski:  

O ponto de partida de Kieslowski foi o mesmo de todos os cineastas nos países 

socialistas: o fosso bem visível entre uma realidade social cinzenta e triste e a 

imagem otimista e resplandecente que impregnava os media oficiais sujeitos a 

uma censura rígida (Zizek, 2008: 7) 

 

A necessidade de descrever uma situação de uma determinada forma para ir ao 

encontro de uma visão otimista da sociedade revolucionária não está presente em 

nenhum texto de Julio Cortázar. De facto, a sua posição crítica em determinados 

momentos do período revolucionário foi traduzida em ações concretas. Neste ponto da 
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discussão, é relevante recordar o Caso Padilla14 e a importância que este teve para 

Cortázar e como a perceção de e sobre Cortázar mudou. O caso é demasiado complexo 

e este não é o local para o discutir em profundidade; no entanto, uma passagem em 

Libro de Manuel faz alusão à revolução e à possibilidade de esta incorrer no mesmo 

erro ao qual se opunha:  

Cuando ves cómo una revolución no tarda en poner en marcha una máquina de 

represiones psicológicas o eróticas o estéticas que coincide simétricamente con 

la máquina supuestamente destruida en el plano político y práctico, te quedas 

pensando si no habrá que mirar más de cerca la mayoría de nuestras elecciones 

(LM 181-182) 

 

Como, no Caso Padilla, o governo cubano foi acusado de reprimir as opiniões do 

poeta, o que é contrário aos ideais de libertação do homem, a personagem Andrés 

questionava essas revoluções que se apressavam em colocar em marcha uma série de 

repressões em nome de um ideal político. 

Hernán Vidal liga muito Cortázar à nova esquerda que apareceu na América 

Latina: “como observábamos en Cortázar, la Nueva Izquierda  más bien principios y 

valores estéticos y morales para el rechazo de las tendencias culturales predominantes 

en el capitalismo contemporáneo” (Vidal, 1978: 48). Para o autor argentino, como para 

esta esquerda, o problema político era uma consequência de um problema moral na 

sociedade. Ou seja, uma sociedade que tenha falhas na sua construção, nos elementos 

                                                           
14 Heberto Padilla (1932-2000) foi um poeta cubano que publicou, em 1964, um livro de poemas 

intitulado Fuera del juego; nessa data, Padilla foi acusado pela UNEAC (Unión Nacional de 

Escritores y Artistas de Cuba) de “desvicionismo politico” (Colina apud Gilman 2003: 241), 

tendo sido preso pelo Governo de Fidel Castro em 1971. Cortázar “formaba parte de un grupo 

que estaba haciendo circular entre colegas, en 1968, una suerte de petitorio para intentar la 

defensa de Padilla” (Gilman, 2003: 239). Em 1971, “los atacados redactaron nueva carta a la 

que se agregaban varias firmas (Resnais, Pasolini, Rulfo), sumando en total sesenta y dos – pero 

también algunas defecciones notorias (particularmente las de Julio Cortázar y Carlos Barral) – y 

se la remitieron al periódico Le Monde” (Gilman, 2003: 240). 
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morais que a edificam, torna-se refém das pessoas que lideram o processo governativo, 

pois não existe na sociedade capacidade para o questionar. O papel de um escritor seria 

o de criar ou recriar princípios y valores estéticos y morales, para o leitor do presente 

(os seus contemporâneos) ou do futuro (o bebé Manuel), que ajudem a construir uma 

sociedade mais preparada e conhecedora. Como afirma Rancière, 

C’est cela que l’avant-garde «esthétique» a apporté à l’avant-garde «politique», 

ou qu’elle a voulu et cru lui apporter, en transformant la politique en 

programme total de vie. (Rancière, 2000: 45) 

 

De acordo com Rancière, da mesma forma que a vanguarda estética propõe uma 

nova visão totalizadora sobre a arte e a forma como se encara a arte, a vanguarda 

política seria uma continuidade deste pensamento, ou seja, esta vanguarda pretende uma 

transformação política de todos os sistemas existentes, criando um “programa total de 

vida” a partir da política. 

Hernán Vidal, no seu artigo  “Julio Cortázar y la Nueva Izquierda”, fala da 

relação do escritor com os novos movimentos que apareciam na América Latina. A 

ideia de Cortázar era que as alterações necessárias na sociedade não advinham de uma 

mudança de estruturas sociais ou das relações de poder, mas da criação de um novo tipo 

de homem, um homem libertado das lógicas quotidianas e do sistema capitalista e 

industrial dominante nas décadas sucessivas à II Guerra Mundial. Nos anos 60, um dos 

grandes debates entre os intelectuais na América Latina era o papel que os escritores 

poderiam desempenhar nos processos de mudança social. Na Argentina, a chegada do 

Peronismo vai exacerbar ainda mais esta necessidade de tomada de posição que, no 

início, era mais centrada no anti-imperialismo contra os Estados Unidos. Cortázar foi 

um dos defensores de um maior ativismo e da necessidade de 



33 
 

colaborar ativamente com esses projetos. Ainda assim, a sua posição não era a luta 

política direta; numa entrevista em 1985 afirma Cortázar: 

…fue una actitud política que se limitaba – como las actitudes políticas de la 

mayoria de mis amigos y de la gente de mi generación – a la expresión de 

opiniones en un plano privado y a lo sumo en un café, entre nosotros, pero que 

ni se traducía en la menor militancia. Es decir que yo me sentía antiperonista 

pero nunca integré a grupos políticos o grupos de pensamiento o de estudio que 

pudieran tratar de llegar a hacer una especie de práctica de ese antiperonismo. 

Todo quedaba en esa época en la opinión personal, en lo que uno pensaba 

(Prego apud Goyalde Palacios, 2001: 122) 

 

Como já referimos anteriormente, os ideais humanos mais do que políticos de 

Cortázar nunca parecem ter mudado; no entanto, em Libro de Manuel o autor procura 

um compromisso entre aquilo que é a sua visão da arte literária e o seu 

comprometimento político mais concreto com o período revolucionário. Cortázar coloca 

a sua posição em retrospetiva e admite que, numa fase inicial “a expressão de opiniões 

era em privado ou, no máximo, em um café”. O confronto era feito na literatura, essa 

era sua forma de rebeldia. Se a revolução política preconizava a criação de novas 

normas sociais, a literatura deveria responder com a criação de novas formas estéticas, 

formas capazes de ultrapassar as antigas conceções de arte e de literatura herdeiras de 

um mundo burguês e estabelecido, amplamente criticado pelo autor.  

Neste período histórico, tanto a perspetiva realista como a de vanguarda parecem 

concordar que “la pluma” es un “fusil”, mas há divergências na forma correta de 

conceber e de usar esse “fusil”. 
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2. Arte Pura 

 

Works of art are “self-sufficient totalities” produced simply to be contemplated “for 

their own sake” – that is – “disinterestedly... independently of any external 

relationships or effects they might have 

 (Woodmansee, 1994: 11) 

O aspeto associal da arte é a negação determinada da sociedade determinada 

(Adorno, 1993: 253) 

 

As ideias sobre arte de José Ortega y Gasset e de T.W. Adorno são muito 

importantes neste momento da discussão. As obras La Deshumanización del Arte 

(1925) e Teoria Estética (1970) serão, como tal, alvo de análise e confrontação. 

O conceito de arte pura (L’art pour l’art) começa a ser difundido ainda na 

primeira metade do século XIX. No prefácio a Mademoiselle de Maupin (1835), 

Theophile Gautier afirma: “Il n’y a de vraiment beau que ce qui ne peut servir à rien; 

tout ce qui est utile est laid, car c’est l’expression de quelque besoin” (Gautier, 1877 : 

22). No mesmo sentido, Edgar Allan Poe sugeria: “neither exists nor can exist any work 

more thoroughly dignified — more supremely noble than this very poem — this poem 

per se — this poem which is a poem and nothing more — this poem written solely for 

the poem’s sake.” (Poe, 1850: 2) Nestas duas descrições, é comum a rejeição da 

utilidade da arte face à sociedade e a defesa de uma existência artística que se justifica 

em si mesma. A arte existe enquanto tal e a sua verdadeira “beleza” é a de não servir. 

Tanto Ortega y Gasset como Adorno seguem esta linha de pensamento. 

Contudo, estes autores não acreditam na arte totalmente pura, pois esta não é possível; 
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será inviável conceber a arte sem qualquer relação à sociedade. Como afirma Adorno, 

“a arte é sempre um fait social enquanto produto do trabalho social do espírito” 

(Adorno, 1993: 253). No mesmo sentido, Ortega y Gasset indica “aunque sea imposible 

un arte puro, no hay duda alguna de que cabe una tendencia a la purificación del arte” 

(Ortega y Gasset, 1956: 11). 

No seu ensaio de 1925, Ortega y Gasset afirma que o “objeto artístico sólo es 

artístico en la medida en que nos es real” (Ortega y Gasset, 1956: 9). Só podemos 

considerar arte algo que temos a capacidade de percecionar. Por muito que o autor 

utilize as suas experiências numa obra, só no momento da sua materialização é que ela 

pode ser considerada um objeto artístico. Até esse momento o autor está apenas 

confrontado com as suas experiências e os seus sistemas face à obra. Se ninguém for 

capaz de percecionar uma obra para além do seu autor, esta é inexistente como arte. 

Segundo Adorno, a arte “torna-se antes social através da posição antagonista que 

adota perante a sociedade e só ocupa tal posição enquanto arte autónoma” (Adorno, 

1993: 253). A liberdade necessária à criação artística traduz-se no desaparecimento do 

real na arte. Esta independência torna-a autónoma e com significados próprios.  

Ao cristalizar-se como coisa específica em si, em vez de se contrapor às normas 

sociais existentes e se qualificar como “socialmente útil”, critica a sociedade 

pela sua simples existência (Adorno, 1993: 253). 

 

 A ideia de Adorno é que a arte existe por si, ser-para-si, o que decorre de uma 

falha (ou uma ausência) da sociedade em ocupar esse espaço. A conclusão é simples: se 

a sociedade não ocupa esse espaço, isso decorre de uma falha e se a arte preenche essa 

falha, necessariamente a crítica é exercida pela sua “existência”. A criação da obra de 

arte tem um universo próprio onde os sistemas e as regras que lhe dão origem são 
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apenas do conhecimento do autor. Uma vez publicada, a obra tende a socializar-se, não 

pela obra ou pelo autor, mas sim pela crítica e pelos observadores que procuram 

simbolismos e explicações para cada pincelada ou a cada frase.  

Kafka, em cuja obra o capitalismo monopolista só de longe aparece, codifica 

com maior facilidade e força no refugo do mundo administrado o que acontece 

aos homens colocados sob o sortilégio total da sociedade do que os romances 

acerca da corrupção e dos trusts industriais. (Adorno, 1993: 258) 

 

 A observação de Adorno sobre Kafka destaca que é possível abordar 

criticamente uma determinada questão social sem nunca a referir de forma direta. É 

possível, através de metáforas, alegorias ou criação de novas realidades. Nos romances 

em que a crítica é o elemento central, ela torna-se óbvia e pouco contribui para alargar o 

espectro de discussão do tema. 

As obras de arte são a priori socialmente “culpadas” enquanto que cada uma 

digna de seu nome procura expiar as suas faltas (Adorno, 1993: 263). Elas são culpadas 

pois demonstram algo que não existe. Há diferentes formas de expiar as faltas de uma 

sociedade. Por um lado, podemos optar por defini-las, por referi-las de forma concreta; 

por outro lado, podemos criticá-las criando algo que não existe, e demonstrando assim a 

necessidade dessa existência. Esta segunda opção parece ir ao encontro de uma visão da 

arte em que ela se torna verdadeiramente revolucionária por explorar o que não existe e, 

ao explorar o que não existe, constitui-se como uma crítica às faltas da sociedade. 

A ambiguidade das obras de arte como obras autónomas e fenómenos sociais 

deixa facilmente oscilar os critérios: as obras autónomas induzem ao veredicto 

de indiferença social e, por fim, do espírito reacionário e sacrilégio; 

inversamente, as que, no plano social, julgam unilateralmente e de modo 

discursivo negam assim a arte e negam-se, com ela, a si mesmas. (Adorno, 

1993: 278) 
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 Adorno resume a dificuldade da arte moderna para entrar na sociedade. A 

dificuldade na interpretação das obras de arte e as suas múltiplas leituras possíveis não 

permitem ao público uma leitura objetiva e com aplicação concreta, tornando-se, dessa 

forma, impenetráveis e indiferentes para a sociedade. 

Na arte, é social o seu movimento imanente contra a sociedade, não a sua 

tomada de posição manifesta (Adorno, 1993: 254). Este “movimento” mencionado por 

Adorno não está relacionado com o que Lukács referia como movimento. A simples 

existência de uma arte que tenha significados próprios e que exista por si (ser-para-si) 

produz um “movimento” implícito contra o real. A arte “nova” do início do século XX 

não sente necessidade de fazer críticas abertas e diretas ao social, a crítica é realizada 

pela criação de uma nova realidade, que não seria possível seguindo os preceitos 

tradicionais. Ao invés de reproduzir ou descrever uma situação do real, a arte 

movimenta-se com uma sociedade incapaz de dar ao artista aquilo que ele procura. 

Ortega y Gasset descreve a especificidade do artista e do público moderno: 

Esta nueva sensibilidad no se da sólo en los creadores de arte, sino también en 

gente que es sólo público. Cuando he dicho que el arte nuevo es un arte para 

artistas, entendía por tales no sólo los que producen este arte, sino los que tienen 

la capacidad de percibir valores puramente artísticos (Ortega y Gasset, 1956: 

19) 

 

Este problema sobre a existência de um tipo de arte para pessoas mais cultas 

(“artistas” nas palavras do autor) e um outro tipo de arte mais acessível para o público 

comum é relevante para a nossa exposição sobre a obra de Julio Cortázar e os seus 

efeitos. Parece existir uma diferença entre uma obra que é acessível a um tipo de 

público e outra que não é. A pergunta que naturalmente surge é: o que é que faz (que 
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efeitos tem) uma obra fora do alcance desse público geral? Essa diferença estará 

relacionada com a forma ou com o conteúdo da mesma?  

De acordo com Jean-Paul Sartre, os autores têm uma “tentation de 

l’irresponsabilité” (Sartre, 1948: 13). No momento da criação, o autor, que se encontra 

só-com-o-texto, tem tendência a esquecer o que lhe é externo. A sua liberdade criativa 

propõe soluções e produções que se afastam do real concreto.  

Ortega y Gasset propõe que “el arte mejor del presente consiste en no haberlo, 

pues lo que hoy pretende ser, en verdad, lo más antiartístico que cabe: la repetición del 

pasado”. (Ortega y Gasset, 1956: 59). A repetição de sistemas do passado, o seguimento 

do tradicional não é arte (é “antiartístico”); por outro lado, a nova arte, como vai no 

sentido oposto do tradicionalismo e por esse motivo não é reconhecida como arte, é a 

melhor do presente pois cria algo que não existe. 

Piensan que la pintura y la música de los nuevos es pura «farsa» - en el mal 

sentido de la palabra – y no admiten la posibilidad de que alguien vea 

justamente en la farsa la misión radical del arte y su benéfico menester.... el 

nuevo arte ridiculiza el arte... su negación es su conservación y triunfo  (Ortega 

y Gasset, 1956: 47) 

 

Na arte pura, o individualismo superioriza-se ao coletivismo. Italo Calvino 

qualifica a arte moderna como “una resa dell’individualità, e volontà umana di fronte al 

mare dell’oggettività” (Calvino, 1995: 46). Numa sociedade que se massificou, a nova 

arte é o sustentáculo do homem enquanto ser intelectivo e, por isso, subjetivo. 
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2.1 Desumanização e Surrealismo 

 

With indestructible chains it binds the ever-soaring spirit to the world of sense, and 

summons abstraction from its most unfettered excursions into the infinite back to the 

limitations of the present  

(Schiller, 1967: Letter 12, 81)  

 

Tendo em conta a importância do surrealismo para a obra de Cortázar, mas 

também para a discussão teórica aqui desenvolvida, será relevante debruçarmo-nos 

sobre os objetivos e os pressupostos deste movimento.  

No seu texto Natura e Storia del Romanzo, Italo Calvino traduz a transformação 

da literatura do início do século XX como a passagem “della letteratura dell’oggettività 

alla letteratura della coscienza” (Calvino, 1995: 54). A literatura da objetividade é o 

realismo, onde os dados são concretos e evidentes. Em alternativa, autores como Kafka 

e Joyce são citados por Calvino naquilo que ele considera a literatura da consciência. O 

autor obedece à sua imaginação, o seu dever é com ele próprio e com a arte, não com os 

factos reais e objetivos do quotidiano. 

Ortega y Gasset esclarece o seu conceito de pureza ou “desumanização” na arte, 

tratando-a como uma impossibilidade mas também uma tendência, uma aspiração da 

verdadeira arte. Um autor inicia o seu processo artístico partindo de sistemas e 

linguagens abstratos que foi adquirindo através de experiências físicas e intelectuais. 

Esse esforço inicial assenta num conhecimento já desenvolvido, pelo que a arte mais 

desumanizada não seria criada sem o recurso a esses sistemas ou, por outras palavras, o 

desumano não existe sem o humano. 
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O que a arte moderna do início do século XX europeu procura é, por 

consequência, uma “tendencia a la purificación”. Podemos encontrar esta tendência por 

meio da imaginação, forma pela qual o ser humano é capaz de desenvolver para se 

libertar dos sistemas sociais e culturais, e criar abstrações e mundos paralelos onde as 

regras da realidade empírica não se aplicam. A purificação da arte é a criação de um 

sistema próprio e inexistente previamente, uma fuga ao real onde as regras são 

construídas pelo autor. 

 O filósofo espanhol conclui que “si el hombre modifica su actitud radical ante la 

vida comenzará por manifestar el nuevo temperamento en la creación artística y en sus 

emanaciones ideológicas” (Ortega y Gasset, 1956: 41). Há um reflexo direto entre a 

atitude do artista e a sua obra. Esta observação não significa que o artista expressa 

diretamente o seu descontentamento, ou as suas convicções ideológicas, na sua obra. As 

convicções verificam-se a um nível interior e podem (ou não) ser espelhadas na obra de 

arte. 

A libertação do ser humano, e aqui refere-se essencialmente a libertação 

psicológica e social, é, como Andé Breton várias vezes afirma, première condition de 

l’esprit (Breton, 1944: 10). Para o surrealismo o caminho para a criação de uma nova 

arte e, consequentemente, de um novo homem implica ligar o mundo da imaginação 

com o mundo real. O que acontece no reino da imaginação não é menos importante do 

que aquilo que acontece na realidade histórica e social: 

Le surréalisme ne tendit à rien tant qu’à provoquer, au point de vue intellectuel 

et moral, une crise de conscience de l’espèce la plus générale et la plus grave et 

que l’obtention ou la non-obtention de ce résultat peut seule décider de sa 

réussite ou de son échec historique. (Breton, 1944: 76) 
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 Provocar, contestar, criar são as palavras-chave no movimento surrealista. A 

consciência é um aspeto central deste movimento, sempre referida como a necessidade 

de criação de uma “nouvelle conscience”. Para chegar a essa nova consciência tudo o 

que era real, lógico, teria de ser questionado, contestado, e uma nova imagem deveria 

surgir dessa oposição ao tido como concreto e definido. Trata-se da apologia de novas 

identidades, novas realidades que fossem capazes de suprir o que a realidade quotidiana 

não conseguia garantir. 

O surrealismo “a pris naissance dans une opération de grande envergure portant 

sur le langage… dans l’esprit de leurs auteurs ne relevaient aucunement du critère 

esthétique” (Breton, 1944 : 179) A ausência de critério estético é, em si mesmo, estética. 

A corrente surrealista, na tentativa de quebrar as normas artísticas vigentes, criou 

deliberadamente uma nova estética. Como desenvolveu Adorno, o surrealismo 

“protestou contra a feiticização da arte enquanto esfera particular, mas, enquanto arte, 

que no entanto era, foi empurrada muito para lá da pura forma de protesto” (Adorno, 

1993: 257).  

 A proposta surrealista de mudar ou, melhor dizendo, destruir e criar novos 

sitemas, pode encontrar-se na ideia de Ortega y Gasset quando ele refere que a arte 

desumanizada tem “la aspiración a vivir sin frases, mejor dicho, a no vivir de frases” 

(Ortega y Gasset, 1956: 67). Numa aproximação à obra de Cortázar, este não viver de 

frases pode relacionar-se com erros propositados na escrita como: “Heste Holiveira 

sempre com sus hejemplos” (R, 570) ou mais tarde, no capítulo 69 de Rayuela, as 

palavras transformam-se na língua ispanoamerikana com um recorte do jornal Renovigo 

(Periodiko Rebolusionario Bilingue). O autor pretende transmitir que a comunicação é 

possível mesmo sem utilizar uma escrita convencional. Para Cortázar as frases existem 

mas é possível alterar a forma. O escritor pode utilizar as letras de forma “incorreta” e o 



42 
 

ser humano pode utilizar a linguagem com erros, mas o importante é que a comunicação 

se desenvolva. A fuga à formatação, às frases ou às frases corretas é, para o autor, uma 

fuga ao tradicionalismo literário mas também cultural. Segundo Ortega y Gasset: 

A la voluptuosidad puramente estética, que sólo puede funcionar en términos de 

actualidad, se agrega hoy la formidable voluptuosidad histórica que hace todas 

las curvas de la cronología su cámara nupcial (Ortega y Gasset, 1956: 69)  

 

Aquilo que Ortega y Gasset parece indicar é que a importância estética 

de uma obra de arte é prolongada no tempo histórico. Contudo, o seu valor 

estético “puro” só pode ser conhecido quando a obra é construída. Mais à frente, 

Ortega y Gasset continua a explorar esta ideia de temporalidade na arte: 

 

El cuadro representa sólo la porción de sí mismo que emerge sobre el nivel de 

las convenciones de su época. Presenta sólo su faz: el torso queda sumergido en 

el torrente temporal que lo arrastra vertiginoso hacia el no ser. (Ortega y Gasset, 

1956: 69) 

 

Na literatura, como na pintura, a obra está acima da sua época mesmo que esteja 

assente nela. O distanciamento, dado pelo tempo, vai afastando a obra da sua época. A 

sua importância passa a centrar-se mais no plano estético e formal e menos nas suas 

características históricas. O seu valor (e inclusive o seu significado) pode mudar, vários 

são os casos em que obras de arte tiveram o seu significado específico em momentos 

históricos específicos. Da mesma forma que edifícios têm diferentes utilidades ao longo 

do tempo, uma obra literária pode ser relida à luz de novos conceitos e de novos 

desenvolvimentos sociais. Por certo, o seu significado inicial pode perder-se mas o seu 

valor social, enquanto entidade modelável, é volátil às mudanças conceituais na arte e 
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nas próprias alterações sociais até que, por razões externas à obra de arte, ela deixar de 

ser relevante, nas palavras de Ortega y Gasset: “hasta el no ser”.  

Como afirma António José Saraiva, 

Um autor que se identifique com a sua mundividência epocal é um autor morto. 

E porventura aquilo que consente a perdurabilidade de uma obra é justamente a 

diversidade das coerências possíveis nela contidas; ou então o dinamismo 

dialético através do qual se processa a busca de uma coerência nunca alcançada 

(Saraiva, 1993: 74) 

 

Ortega y Gasset aponta para a dificuldade do público em assimilar a arte nova 

(arte moderna, do início do século XX), como algo que não é imediato: “de paso el 

público podrá ir acomodando su órgano receptor para el «caso» del arte actual” (Ortega 

y Gasset, 1956: 58). A nova arte obriga a um período de adaptação do público, a 

compreensão de novas técnicas e novos pressupostos não é imediata e requer 

“acomodação”. Esta demora era uma das preocupações daqueles que procuravam uma 

resposta imediata na arte. Os efeitos que a literatura ou a arte pretendiam ter na 

sociedade teriam de ser processados por quem não estava preparado para eles. 

 “Una obra que no le invite a esta intervención le deja sin papel” (Ortega y 

Gasset, 1956: 8). O problema que sempre preocupou Lukács e, mais tarde, Collazos 

(1981) era a dificuldade do leitor em compreender o seu papel face à obra de vanguarda. 

Este vazio de realismo que as obras de vanguarda preconizavam interferia com a 

mensagem direta que a Revolução pretendia transmitir. 

A figura principal do surrealismo, André Breton, apesar das divergências com as 

correntes tradicionais, reconhece a importância da sociedade em qualquer obra de arte, 

“Il est donc vrai qu’une oeuvre d’art est à la fois une production individuelle et un fait 

social” (Breton, 1944: 33). O surrealismo não nega a sociedade, nega sim os sistemas já 
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existentes nesta, pretendendo provocá-los e criar sistemas novos, mais próximos de 

descrever o homem na sua totalidade, ou seja, as suas ânsias, a sua imaginação e de que 

forma estes podem afetar a sua personalidade exterior.  

Il importe de savoir à quelle sorte de vertus morales le surréalisme fait 

exactement appel puisque aussi bien il plonge ses racines dans la vie, et, non 

sans doute par hasard, dans la vie de ce temps (Breton, 1944 : 78). 

 

Breton indicava que a existência do movimento surrealista no início do século 

XX não era “par hasard”, ou seja, o surrealismo surgiu de uma necessidade de resposta 

a um período histórico e artístico. Podemos ligar esta observação ao que Calvino 

referiu, e que foi analisado anteriormente, sobre a necessidade de uma resposta à 

apreensão da arte romântica por uma parte significativa da população.  

No segundo Manifesto Surrealista (1944), Breton refere que não acredita na 

existência de uma literatura que exprima as aspirações da classe operária (Breton, 1944: 

113). Isto deve-se essencialmente a que o escritor, “de formação necessariamente 

burguesa, é por definição, inapto a traduzi-las” (Breton, 1944 : 113). Por outro lado, 

Breton nunca esclarece sobre a possibilidade de existir um escritor proletário com as 

condições para produzir arte e que esta seja inteligível pela classe operária.  

O mesmo problema coloca Sartre: “La musique moderne exige une élite et les 

masses travailleuses exigent une musique” (Sartre, 1964: 25). Parece existir aqui uma 

impossibilidade: a verdadeira arte (arte “pura”) é produzida por alguém de formação 

burguesa e, como tal, não é compreensível para as massas; por outro lado, as massas 

não conseguem produzir arte, essa “música moderna”, pois não têm a formação 

necessária, e não fazem parte da elite social ou artística. 
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A obra de Cortázar, sobretudo se considerarmos os seus contos, é composta por 

vários elementos fantásticos que se podem relacionar com uma forte influência do 

movimento surrealista. Como afirma André Breton no Manifeste Surréaliste, o 

surrealismo é “une volonté d’approfondissement du réel, de prise de conscience toujours 

plus nette en même temps que toujours plus passionnée du monde sensible” (Breton, 

1944 : 11). Cortázar estaria confortável com esta definição em relação à grande maioria 

dos seus contos. Por exemplo, temos o conto Carta a una señorita en Paris (1951), em 

que o narrador escreve uma carta a uma senhora para falar do seu problema: “vomitaba 

conejitos”, sendo que esse aspeto peculiar era tratado de uma forma “natural” ao ponto 

do narrador descrever as compras que fazia para os coelhos que vomitava; ou Autopista 

del sur (1966) no qual se relata um engarrafamento que se prolonga por vários meses 

criando uma espécie de comunidade dentro da “autopista”; ou mesmo Orientación para 

los gatos, cujo relato se foca na relação entre o protagonista e a sua mulher Alana e o 

seu gato Osíris, sendo que há uma dificuldade do protagonista em compreender a sua 

mulher e começa a confundi-la com Osíris, ao ponto de já não os conseguir distinguir. 

Todos estes contos são exemplos dessas características “surrealistas”. 

Mais adiante Breton afirma que “Ce qu’il y a d’admirable dans le fantastique, 

c’est qu’il n’y a plus de fantastique: il n’y a que le réel.” (Breton, 1944 : 17). Isto é o 

mesmo que Cortázar afirma quando refere que a literatura deve “cuestionar los niveles 

de la realidad en que se mueve el hombre” (Cortázar, 1981: 70). Para Cortázar, o 

fantástico faz parte do real, e como tal, quando um indivíduo se movimenta no espaço 

do fantástico, é o mesmo que movimentar-se no seu espaço real. Alterar o fantástico ou 

o metafísico é alterar o significado do real. Há uma espécie de fusão entre estes dois 

níveis. 

 A propósito da obra de Cortázar, afirma Evelyn Picon Garfield: 
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El lenguaje puede ser, por lo tanto, un peldaño hacia la realidad auténtica, no 

como símbolo o sino de esa realidad sino como catalizador de ella. La palabra 

no debe describir el mundo sino crearlo y concretizarlo (Picon Garfield, 1975: 

210)  

 

É difícil qualificar a realidade na obra de Cortázar, uma vez que o autor a trata 

como um fenómeno que se encontra no mesmo plano da imaginação. A imaginação faz 

parte do ser humano, como tal, a realidade totalizadora seria a junção da história física e 

da história imaginária, ou seja, a construção da realidade de Cortázar dá-se a um nível 

que junta o concreto (físico) com o imaginário. Chegar a essa realidade total é possível 

com a linguagem pois esta liberta-se das imposições físicas e sociais, para criar e 

concretizar esse mundo autêntico. Como afirma Amorós, “La fantasía creadora no se 

opone al realismo sino que lo potencia” (Amorós, 1989: 18).  

Picon Garfield fez um estudo mais completo sobre as aproximações de Cortázar 

ao surrealismo. Na obra ¿Es Cortázar un Surrealista? a autora dá ênfase a alguns contos 

que, segundo a própria, respondiam afirmativamente à pergunta de partida. Destaca a 

autora: “a lo largo de la obra cortazariana, se patentizan la protesta y la rebeldía ante la 

tradicionalidad social y estética” (Picon Garfield, 1975: 229). A contestação e a revolta 

contra o tradicionalismo social e estético foi, de facto, um dos aspetos centrais da obra 

de Cortázar, e tinha sido um dos princípios em que se apoiava o surrealismo. Algo como 

um impulso de emancipação do homem frente à sociedade. A pergunta de Picon 

Garfield merece reflexão, embora a autora nunca desenvolva qualquer conclusão. A 

obra é pautada por várias referências e citações de autores surrealistas, e explica-se a 

consonância das obras e das opiniões de Cortázar com esses autores. Ainda assim, a 

autora nunca se sente à vontade para responder afirmativamente à sua pergunta de 

partida. Como indica Curutchet, a literatura de Cortázar é composta por “una cierta 
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modalidad de crítica frente a la sociedad y la cultura basada en una visible aceptación de 

los postulados esenciales de la revolución surrealista” (Curuchet, 1972: 15). A grande 

maioria dos seus contos contém imagens ou derivações do real que podemos associar ao 

surrealismo. Mas isto não faz de Cortázar apenas um autor surrealista. Goyalde Palacios 

afirma que a obra de Cortázar “arranca del romantismo y simbolismo para concluir en el 

surrealismo y el existencialismo” (Goyalde Palacios, 2001: 40). Um autor complexo 

como Cortázar não é fácil de definir, ficamos por uma resposta sua numa entrevista em 

que, numa pergunta sobre o fantástico e a realidade, o autor respondeu: “me movía en lo 

territorio del fantástico sin distinguirlo demasiado de la realidad.” (Cortázar, 1977). 

 

2.2. El Perseguidor e Rayuela 

 

los personajes cortazarianos son exiliados, de paso por todas partes y rumbo hacia 

ninguna… desarraigados y dominados por un afán de autoafirmación y una desmedida 

sed de respuestas absolutas  

(Curutchet 1972: 85) 

Hasta ese momento me sentía satisfecho con invenciones de tipo fantástico. […] 

Pero cuando escribí El perseguidor había llegado un momento en que sentí que debía 

ocuparme de algo que estaba mucho más cerca de mí mismo  

(Cortázar apud Harss, 1977: 273) 

 

Para Cortázar, mais do que assumir certas posições políticas, tratava-se, num 

primeiro momento, de encontrar uma nova perspetiva de abordar a literatura, que 

“estaba mucho más cerca”. O conto “El Perseguidor”, publicado em 1961 no volume 

Las Armas Secretas, centra-se nos dilemas e nas dificuldades de um homem (neste caso, 
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de um músico, um artista) dentro de uma sociedade que não lhe permite libertar-se. Na 

intervenção em epígrafe, Cortázar parece afirmar um imperativo ético (“debía 

ocuparme”) de outro tipo de escrita, Temos a ideia de uma necessidade e uma 

obrigação. Ao mesmo tempo, o próprio parece dar a entender que essa alteração não foi 

premeditada. Em El Perseguidor, como em Las Babas del Diablo15, podemos retratar a 

literatura de Cortázar como “un conocimiento poético que no excluye las nociones de lo 

social e histórico” (Curuchet, 1972: 137).   

Para Cortázar, descrever os problemas é nomear os problemas, como Sartre 

refere: “nommer c’est montrer et que montrer c’est changer” (Sartre, 1948: 90). Nomear 

um saxofonista  e os seus problemas é mostrar as suas dificuldades de pertencer à 

sociedade na qual está inserido. Isto implica mudar a perspetiva de um leitor e fazer 

com que ele se interrogue sobre se a causa é do saxofonista (Johny) e do seu modo de 

vida errático, ou se outros fatores sociais interferem nessa análise. 

A obra anterior de Cortázar, até chegar a Las armas secretas (1959), era 

essencialmente constituída por contos ou narrativas onde predominava o fantástico. No 

caso de Bestiario (1951) é o próprio Cortázar que admite que vários dos contos tiveram 

origem em sonhos. Esta perspetiva altera-se com Las armas secretas, sendo 

especialmente notória essa mudança em “El perseguidor” e em obras posteriores como 

Rayuela (1963). Como assinala Curuchet: 

                                                           
15 Conto que antecede El Perseguidor no volume Las armas secretas, Las Babas del Diablo é a 

história de Michel, un fotógrafo que, num primeiro momento se limita a fotografar um casal. 

Quando já em casa revela a fotografia, analisa-a e toma consciência que aquele casal iria 

cometer um crime. O conto é narrado por Michel quando já está morto: “yo que estoy muerto” 

(Las Babas del Diablo, 116). Tal como em El Perseguidor, há um elemento real que dá início ao 

conto e que acompanha a narrativa. Contudo, Las Babas del Diablo difere de El Perseguidor na 

medida em que o primeiro se concretiza num plano fantástico. O filme Blow up de 

Michelangelo Antonioni de 1966 foi inspirado neste conto. 
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En «Las armas secretas» todos los viejos mitos – tal vez clisés – de la literatura 

comienzan a desmoronarse, como ya ha comenzado a desmoronarse la 

racionalidad en que se asentaban (Curuchet, 1972: 41). 

 

O conto “El Perseguidor” é como um diário de um crítico de jazz: Bruno V. Este 

é encarregado de narrar a vida do saxofonista Johnny Carter, contando também a sua 

própria história e a sua relação com o músico, que vai da amizade à necessidade 

comercial. A personagem Johnny Carter é inspirada no reconhecido artista Charlie 

Parker16.  

“El Perseguidor” é a narrativa do homem, neste caso Johnny  “disputado por la 

realidad cotidiana y la razón y la intuición de una realidad superior metafísica” 

(Jakfalvi, 2012: 44). Há um paralelismo desta descrição com a personagem de Horacio 

Oliveira de Rayuela. Nas duas obras o quotidiano perde importância quando 

confrontado com a metafísica, uma suprarrealidade em que estes protagonistas se 

movem para escapar ao tédio e às regras do quotidiano. 

Johnny Carter é a personagem que antecede Oliveira de Rayuela. Oliveira fala 

do absurdo da realidade, da necessidade de fuga, de viver de um outro modo: “pero 

habría que vivir de outra manera ¿Y que quiere decir de outra manera? Quizá vivir 

absurdamente para acabar con el absurdo” (R, 239). A maneira de viver contra os 

cânones da respeitabilidade social parece espelhar-se na personagem errática de Johnny 

ou com algumas passagens metafísicas de Oliveira. Entrar num mundo estranho só pode 

                                                           
16 Em epígrafe, surge a dedicatória: “In memoriam Ch. P.” (EP, 131). O jazz é uma constante na 

obra de Cortázar, nomeadamente na predileção de personagens como Oliveira (Rayuela) ou 

Andrés Fava (Libro de Manuel) pelo free jazz, de que Charlie Parker foi um dos mestres. 



50 
 

ser conseguido através de ações estranhas, tão estranhas que se tornem normalizadas 

dentro de um contexto. 

O próprio autor, sobre Rayuela, diz que: “Me sumo a los pocos críticos que han 

querido ver en Rayuela la denuncia imperfecta y desesperada del establishment de las 

letras” (apud Yurkievich, 2004: 240). Cortázar sempre manteve presente a sua crítica ao 

presente e à forma como a política é conduzida. As suas denúncias são os seus contos e 

e os seus romances, porque eles existem. Em notas soltas de Morelli sobre os propósitos 

que a nova narrativa deve cumprir, esta personagem falava de uma irracionalidade 

violenta: “esa violenta irracionalidad le parecía natural, en el sentido de que abolía las 

estrucutras que constituyen la especialidad del Occidente.” (R, 599). Estas notas 

serviam a Cortázar para reafirmar a recusa de estruturas literárias tradicionais. 

No relato El Perseguidor cria-se uma tensão entre a atividade de crítico-biógrafo 

(Bruno) e a atividade do criador-biografado (Johnny). Afirma Johnny: “Oye, hace un 

rato dijiste que en el libro faltaban cosas. (...) Pero, Bruno - y levanta un dedo que no 

tiembla -, de lo que te has olvidado es de mí.” (EP, 181). E admite Bruno: “No es 

extraño, no es necesario ser mujer para sentirse atraído por Johnny. Lo difícil es girar en 

torno a él sin perder la distancia, como un buen satélite, un buen crítico” (EP, 167). 

 Cortázar mantém a “tensão” na relação Bruno-Johnny durante todo o conto. O 

autor nunca resolve o problema, mantendo sempre a uma distância inultrapassável entre 

o músico e o jornalista. A diferença entre as duas personagens reside no facto de que 

Bruno é mais honesto a reconhecer a sua inferioridade perante a genialidade de Johnny. 

Ele compreende que não lhe será possível alcançar a criatividade de Johnny. Não se 

trata de uma genialidade abstrata (neste aspeto Bruno refere-se a Johnny como um ser 

de pouca inteligência, incapaz de conviver com as normas sociais), mas sim uma 
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genialidade muito particular, a genialidade criativa de “tanto músico, tanto ajedrecista y 

tanto poeta del don de crear cosas estupendas sin tener la mínima conciencia de las 

dimensiones de su obra” (EP, 187).  

Por outro lado, Johnny apega-se ao seu narcisismo e ao seu ideal antiquotidiano. 

Ele não reconhece as suas falhas na realidade. Johnny queixa-se da falha do ser humano, 

para ele, o ser humano é incapaz de ultrapassar o que é concreto e a sua dificuldade está 

em lidar com a realidade quotidiana, um défice que ele trata de uma forma natural e 

despreocupada. Para Johnny, o problema eram as normas sociais e os impedimentos à 

sua liberdade criativa. Vários episódios como perder ou partir vários saxofones, viver 

em condições precárias ou pegar fogo à sua própria casa, são problemas com os quais 

ele não está interessado e passa por cima deles porque são mundanos e não lhe 

interessam. Existe na personagem de Johnny uma distância face ao real, a que ele 

responde com a sua imaginação e a sua metafísica. A relação entre Bruno e Johnny tem 

essa distância refletida, entre a metafísica e a realidade. Daí a dificuldade de Bruno em 

construir uma relação de proximidade com Johnny. A realidade do artista é diferente da 

realidade do crítico, o ponto em que eles se encontram é na realidade quotidiana, à qual 

Johnny procura escapar por todos os meios. 

Através do narrador, Bruno, a amizade entre o jornalista e o músico é-nos 

descrita como uma relação ambígua. Bruno, apesar de apoiar Johnny e de o ajudar 

financeiramente, procura constantemente diminuir as suas qualidades humanas. A 

relação transmitida é quase de uma instrumentalização por parte do jornalista do seu 

biografado para fins financeiros. O lado humano que Bruno encontra em Johnny é 

constantemente criticado e rebaixado por este não conseguir agir de acordo com as 

normas sociais. Cortázar aponta, assim, a falha na sociedade que não permite que estes 
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criadores de “inteligencia apenas medíocre” se consigam integrar num meio onde os 

pressupostos são os da ordem e da moral em detrimento da imaginação ou criatividade. 

Os delírios de Johnny, que só ele consegue compreender, são constantes e o seu 

ouvinte preferido é Bruno que, em tom de desabafo explica “como hace rato que 

conozco las alucinaciones de Johnny, de todos los que hacen su misma vida, lo escucho 

atentamente pero sin preocuparme demasiado con lo que dice” (EP, 137). Johnny está 

só no seu mundo e não consegue soltar-se dele nem fazer com que o seu amigo 

compartilhe a mesma experiência.  

Numa perspetiva mais pragmática, Bruno fala da sua relação com os artistas 

como Johnny: 

Desde mi mundo puritano – no necesito confesarlo, cualquiera que me conozca 

sabe de mi horror al desorden moral – lo veo como los ángeles enfermos, 

irritantes a fuerza de irresponsabilidad pero pagando los cuidados con cosas 

como discos de Johnny  (EP, 150) 

 

 Johnny e Bruno são dois polos opostos. De um lado, um artista que nega as suas 

responsabilidades sociais, levando uma vida questionável e que sobrevive à custa de um 

talento muito próprio e, do outro lado, um crítico que segue as regras e que as considera 

essenciais para a ordem moral. Um e outro são ameaças às respetivas pretensões 

individuais. Para Bruno, os “ángeles irritantes” (como Johnny) são um mau exemplo 

para uma sociedade que se pretende polida e com uma ordem social. Para Johnny os 

defensores da “orden moral” restringem a liberdade criativa e física de artísticas que 

encontram dificuldades em desenvolver a sua arte num meio que lhe oprima o seu modo 

de vida. 
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 A noção de tempo é um elemento muito importante na leitura de El Perseguidor. 

Johnny Carter confrontava o tempo real com o tempo da imaginação. As viagens de 

metro representavam essa relatividade temporal que Johnny  não é capaz de explicar.  

Bueno, si te contara en detalle todo eso, pasarían más de dos minutos eh 

Bruno?... Pasaría un buen cuarto de hora, eh, Bruno. Entonces me vas a decir 

cómo puede ser que de repente siento que el métro se para y yo me salgo de mi 

vieja y Lan y todo aquello, y veo que estamos en Saint Germain-des-Prés, que 

queda justo a un minuto y medio de Odéon (EP, 142) 

 

Sugere-se um nível temporal do concreto – real - e outro, ao qual Johnny  

consegue aceder, e que é um tempo imaginário, metafísico. Este tempo metafísico, mais 

rápido que o tempo real, permite ao saxofonista experienciar uma situação de um quarto 

de hora em minuto e meio. Na imaginação de Johnny, era possível viver “miles de 

años” (EP, 143), abolir o tempo real e criar assim uma nova era no desenvolvimento. 

Bruno, sempre consciente das regras e dos sistemas da realidade, assentia 

despreocupadamente e, com um comentário pessoal “yo pressiento que su sospecha se 

va a borrar como sempre apenas esté en la calle y me meta en mi vida de todos los días” 

(EP, 143). 

Numa sessão com outros músicos Johnny, insatisfeito, protesta dizendo: “Esto lo 

estoy tocando mañana” (EP, 134), um negador do tempo, do hoje-amanhã. Johnny não 

consegue sentir-se cómodo com o mundo, nem mesmo quando está na sua arte. Esta 

peculiaridade da vivência temporal permite mais uma vez a Cortázar desenvolver a ideia 

de que o próprio tempo tem uma dimensão individual, subjetiva. 
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 A capacidade criadora de Johnny não estava relacionada com as suas 

capacidades intelectuais. Segundo Bruno, ele era apenas alguém com um dom muito 

especial para a música, mas sem o conhecimento suficiente para compreender aquilo 

que criou. Ao longo da narrativa, Bruno questiona-se se seria necessário realizar alguma 

alteração à segunda edição do livro sobre Johnny. Este, quando lê o livro, comenta com 

Bruno: “lo que te has olvidado es de mí” (EP, 187). Mas Bruno manteve ao longo do 

conto a sua ideia sobre Johnny, a de um génio que não tem qualidades para além de 

produção musical. 

A procura (la búsqueda) está no centro de El Perseguidor, exemplificada por 

meio da linguagem, de perspetivas ou de técnicas. As descrições de Johnny  são de um 

contínuo descontentamento com as regras e os sistemas existentes, e da sua necessidade 

de libertação através da sua arte, das drogas ou de uma simples viagem no metro. Da 

mesma forma, Cortázar procura traduzir essa busca na literatura. Se em El Perseguidor 

ela não é inventiva, na medida em que segue a linguagem formal e correta e o modelo 

narrativo tradicional, em Rayuela, essa procura traduz-se não apenas na personagem de 

Oliveira ou do Club de la Serpiente mas também em algumas experiências formais17 e 

linguísticas18 do autor. Como explica Amorós: “el mundo mental del protagonista se 

hace plástico, vivo, ante nosotros y se evitan los riesgos (frialdad, deshumanización, 

abstracción) de una novela excesivamente intelectualizada.” (Amorós, 1989: 32). 

                                                           
17 Os 155 capítulos de Rayuela podem ser lidos essencialmente de duas formas diferentes. “El 

primer libro se deja ler de forma corriente” (R, 111) até ao capítulo 56 na palavra Fin. Nesta 

forma, o leitor está dispensado de ler os restantes capítulos. “El segundo libro se deja leer 

empezando por el capítulo 73 y siguiendo luego en el orden que se indica al pie de cada 

capítulo” (R, 111).  
18 “Heste Holiveira sempre com sus hejemplos” (R, 570). Cortázar erra propositadamente para 

demonstrar que a própria língua pode ser alterada e sem respeitar as regras. Este é um dos 

muitos exemplos deste experimentalismo que aparece em várias ocasiões em Rayuela mas 

também em outros textos do autor. 
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O protagonista de Rayuela, Horacio Oliveira, é-nos apresentado como uma 

individualidade independente do restante contexto histórico e social, que stands on its 

own. No entanto, apesar de o autor descrever momentos reflexivos ou surrealistas, há 

espaço para a abstração e para uma certa frieza nas emoções das personagens19, ao 

contrário do sugerido por Andrés Amorós. Mas Cortázar nunca deixa que esse 

afastamento da personagem face à realidade social do romance, cuja ação se situa no 

início dos anos 60 em Paris, com a questão da independência da Argélia ou as 

ideologias opostas da guerra-fria, se transforme em intelectualização do próprio 

romance. O que vemos em Oliveira, e também em Johnny, são as dificuldades das 

personagens em lidarem com as situações do dia-dia, e que por isso se refugiam nos 

seus pensamentos e nas suas dúvidas ou convicções. Neste caso, em acordo com 

Amorós, é um retrato humano que se concretiza pelo “mundo mental” e que se torna 

“plástico, vivo”, ou seja, temos a ideia de que o imaginário, quando descrito de uma 

forma vívida, ganha significado para o leitor que dessa forma fica capacitado para 

compreender os dilemas da personagem que o autor pretende identificar. 

Para Cortázar, o fantástico não é “sino una realidad que irrumpe de modo 

absolutamente natural, irremediable, en la entraña de lo más cotidiano” (Amorós, 1989: 

42). Estamos perante duas realidades descritas que convergem entre si. O fantástico 

entra no real na medida em que, ao revelar os medos do imaginário, estes afetam a 

forma como lidamos com o mundo físico. 

                                                           
19 No capítulo 28, Horacio Oliveira percebe que Rocamadour, filho de Maga, morreu e mantém 

uma postura tranquila, comentando sobre temas como música ou teoria da arte, sem nunca 

referir a situação. No capítulo 29 Maga abandona Paris devido à morte do filho e Oliveira em 

conversa com Gregorovius continua a demonstrar alguma frieza em relação ao acontecimento, 

limitando-se a tentar perceber para onde terá ido Maga. 
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Face a El Perseguidor, Susana Jakfalvi afirma que “Cortázar conjuga en ese 

cuento una manera de narrar realista con unos contenidos que se proyectan a la órbita de 

lo metafísico” (Jakfalvi, 2012: 46). 

El mismo mecanismo que me hace escribir como escribo o vivir como vivo, un 

estado en el que la intuición, la participación al modo mágico en el ritmo de los 

hombres y las cosas, decide mi camino sin dar ni pedir explicaciones. (UR2, 

272) 

 

 Cortázar resume assim a característica central da sua escrita: escreve como vive. 

O que é necessário compreender nesta afirmação é que, para Cortázar, a vida contém 

mais dimensões e mais realidades do que a quotidiana. A “intuición” e o “modo 

mágico” fazem parte desse real total que é o ser humano. No caso do autor argentino, a 

interseção destes mundos é tão natural que os seus contos e os seus romances são 

também eles totalizadores de uma suprarrealidad que contém todos os mundos “sin dar 

ni pedir explicaciones”. Esta ideia está também presente no título do livro de contos 

Todos los fuegos el fuego (1966). Da mesma forma que todas as realidades convergem 

numa realidade totalizadora, também todos os fogos são apenas um fogo, ou o fogo. 

“Cuestionar los niveles de la realidad en que se mueve el hombre” (Cortázar, 

1981 70). O que é a realidade? O que constitui o que é real e não real? As personagens 

principais de Cortázar vão fazendo estas perguntas e outras com formulações 

semelhantes. Esta aparência de realidade, e o reconhecimento de uma fronteira ténue 

entre o real e o imaginado, tal como para os surrealistas, são preocupações constantes na 

literatura do autor argentino. 

Como afirma Curutchet sobre Johnny: “el arte, en consecuencia, para él, no es 

más que un medio para la fundación de una nueva realidad donde ese tiempo suyo 
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encuentre no explicación sino simplemente existencia” (Curuchet, 1972: 45). Nesta fase 

da sua obra, Cortázar utiliza a arte para criar uma nova realidade, realidade essa que diz 

respeito ao individual, ao mundo do próprio autor, uma realidade utópica e fora das 

preocupações sociais e históricas. Em Libro de Manuel, a arte volta a ser utilizada mas, 

desta vez, não para fugir à realidade ou para a criar, mas sim para explicá-la, debatê-la 

e, em vários momentos, mostrar o que está errado nela. Não há uma fuga da realidade, 

há uma aceitação da mesma. Não como conformação, mas como meio para mudá-la.  

Em epígrafe ao conto El Perseguidor, Júlio Cortázar cita o início do poema “O 

make me a mask” de Dylan Thomas, do qual transcrevo os primeiros versos: 

O make me a mask and a wall to shut from your spies 

Of the sharp, enameled eyes and the spectacled claws 

Rape and rebellion in the nurseries of my face, 

Gag of dumbstruck tree to block from bare enemies20 

 

 

O ponto de contacto mais evidente entre o poema e o conto é a necessidade de 

uma “máscara” do poeta e do músico. Essa máscara seria utilizada para esconder uma 

realidade quotidiana que ambos rejeitam. No entanto, há uma diferença que me parece 

relevante. Enquanto o poeta pretende uma máscara para se proteger “from your spies” 

ou “from bare enemies”, o músico quer a máscara para se emancipar de uma realidade 

existente e quotidiana. A máscara de Johnny  seria de libertação de uma realidade que 

ele não comunga. Tal como Johnny, também a vida de Dylan Thomas se caraterizou 

pela sua genialidade enquanto poeta e a sua dificuldade em seguir as regras sociais ou, 

pelo menos, em abdicar de vícios como o alcoolismo. Estes fatores levaram à sua morte 

                                                           
20 Dylan, Thomas (1974) Selected poems ed. Daniel Jones, Londres: J. M. Dent, 1974. 
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com apenas 39 anos, o que permite fazer um paralelo com a vida errática de Charlie 

Parker que também viria a falecer cedo, aos 34 anos, devido à deterioração do seu corpo 

após anos de consumo exacerbado de álcool e drogas. As últimas palavras de Johnny  

Carter foram “Oh, hazme una máscara.” (EP, 188), fechando um ciclo iniciado na 

epígrafe21.  

Johnny, em um dos seus muitos monólogos sobre os problemas da sociedade, 

afirmava: “El guardapolvo los protegía de los agujeros; no veían nada, aceptaban lo ya 

visto por otros, se imaginaban que estaban viendo” (EP, 160). Cortázar adota o discurso 

metafórico para criticar o establishment. Trata-se da metáfora das massas que são 

protegidas dos “agujeros” (buracos) pelo “guardapolvo” (que vamos traduzir 

simplesmente por bata), sendo que aqui os buracos são um símbolo dos perigos e das 

adversidades que as massas sofrem. A bata, um elemento que se coloca em cima de 

móveis ou outros objetos para evitar que estes fiquem empoeirados, é essencialmente 

um protetor contra os efeitos exteriores. Para Johnny, é a entidade que supostamente 

protege as massas dos perigos externos. No entanto, ao proteger desses perigos, está a 

impedir que as massas consigam ver o que está fora, tomar consciência das várias 

possibilidades para além das que lhe são permitidas. Esta bata, ou seja, esta proteção, é 

ainda mais perigoso que os buracos. A limitação do conhecimento, a segurança 

aparente, o comodismo face ao exterior é, segundo Johnny, pior do que os perigos 

eventuais que possam daí surgir. As massas ficam limitadas e por isso “aceptan lo ya 

visto por otros” e é tudo tratado pela bata que lhes explica o que o que se passa e, 

mesmo não vendo os buracos, “imaginaban que estaban viendo”. 

                                                           
21 A ideia de ciclo é muito presente nos contos de Cortázar. Como o próprio afirma no seu texto 

Del cuento breve y sus alrededores, “La situación narrativa en sí debe nacer y darse dentro de la 

esfera” (UR1, 51). 
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O dualismo conflituoso em que vive Johnny não tem resolução, a realidade 

quotidiana sobrepõe-se à harmonia que ele encontra a tocar ou nas viagens de metro. A 

forma como Johnny nos é mostrado a partir do conto é a de um homem que pretende 

adaptar a realidade quotidiana à sua realidade. Por outro lado, pode-se argumentar que 

Johnny procura a existência metafísica - ou a “harmonia” (EP, 163), para usar palavras 

do texto – para fugir da realidade quotidiana. Embora Johnny despreze o que está 

instituído, a sua singularidade não deixa de assumir uma componente quotidiana pois, 

ao rejeitá-la, assume que ela existe. 

Bruno questiona-se sobre a sua “devoção” para com Johnny, tratando este e a 

sua forma de vida quase como uma religião: 

¿Qué clase de evangelista soy yo? En Johnny  no hay la menor grandeza, lo he 

sabido yo desde que lo conocí...Esto lo digo porque las tentativas que ha hecho 

Johnny  para cambiar de vida, desde su aborto de suicidio hasta la marihuana, 

son las que cabía esperar de alguien tan sin grandeza como él. Creo que le 

admiro todavía más por eso, porque es realmente el chimpancé que quiere 

aprender a leer. (EP, 168-169) 

 

Exprime-se aqui a impotência que o crítico sente perante o seu objeto de estudo. 

Bruno admira a obra mas não o homem, e está sempre neste limbo entre elogiar Johnny 

ou criticá-lo por todas as suas falhas enquanto ser social. Johnny é quase uma religião 

perante a qual Bruno tenta manter uma distância de segurança. A ausência de grandeza, 

para ele, está relacionada com a incapacidade de “cambiar de vida”. É compreensível 

que Johnny  procure várias formas para se adaptar, ou pelo menos transpor algumas das 

suas dificuldades na adaptação a um sistema social composto de regras e 

responsabilidades. No entanto, ele não é capaz de superar essas falhas, como “el 

chimpancé que quiere aprender a leer”. 
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A explicação para o título El Perseguidor é-nos dada por Bruno, já numa fase 

avançada do conto. Ao ouvir Amorous, Bruno compreendeu que “Johnny no es una 

víctima, no es un perseguido como lo cree todo el mundo...Ahora sé que no és así, que 

Johnny persigue en vez de ser perseguido” (EP, 165-166). Johnny é o perseguidor de 

uma realidade superior, que está apenas ao alcance dos génios, e que ao mesmo tempo 

se demite dos problemas e das pessoas imersas na realidade quotidiana. 

Tal como em El Perseguidor, a intenção de Cortázar, em Rayuela, não é 

explicitar ou indicar diretamente os problemas humanos.  Esses problemas são 

sugeridos através de discursos de Moreli ou do próprio Oliveira. A intenção é deixar o 

leitor desconfortável com o establishment, mas deixar que seja o próprio leitor a sentir 

esse desconforto. O Cortázar de Rayuela e de El Perseguidor dá armas secretas para o 

leitor refletir sobre a sua sociedade e nos seus valores. Com explica Carolina Orloff: 

the novel [Rayuela] presents political elements that, although they do not 

transform Rayuela into a political novel per se, nevertheless give rise to 

uncomfortable ethical questions that the reader cannot avoid, and which could 

be lead to challenge the reader’s political ideology (Orloff, 2010: 120). 

 

Nestas obras, nunca se apresenta uma solução para os dilemas de Oliveira e 

menos ainda para os de Johnny. Estas narrativas de Cortázar impelem a uma ação que é 

mais “individual and introspective” (Ramírez, 2008: 120). A contestação que, em 

consequência, se transformaria em revolução vem do questionamento perante o 

mundo.  Nas palavras do autor argentino, 

Siempre he pensado que la literatura no nació para dar respuestas... sino más 

bien para hacer preguntas, para inquietar, para abrir la inteligencia y la 

sensibilidad a nuevas perspectivas de lo real (CL, 284) 
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Deste ponto de vista, a função da literatura é a de confrontar, de questionar. 

Trata-se de algo como uma revolução silenciosa e que poderemos relacionar com os 

textos de Rayuela e de El Perseguidor. As duas narrativas colocam em causa o sistema 

social em que o ser humano assenta, através das personagens de Horacio Oliveira e 

Johnny Carter. Há uma construção literária do real por oposição à conquista do real à 

ficção, ou seja, a ficção cria uma realidade e é nessa realidade ficcionada que a ação 

decorre, ao contrário de Libro de Manuel em que a narrativa decorria a partir de uma 

realidade social concreta comum não só às personagens da obra, mas também ao leitor. 

Las razones que llevaran a Virgilio, a un Shakespeare o a un Cervantes a 

escribir lo que escribieron; y no hablo solamente de sus motivaciones 

personales sino de las fuerzas que actuaron en torno de ellos en su tiempo 

viviéndolos parte de un inmenso todo, de una realidad que su genio habría de 

traducir e incluso modificar como sólo puede  hacerlo la más alta creación 

literaria y artística (CL, 280) 

O reconhecimento de Cortázar de que a literatura parte de uma base real não 

pode ser questionada ou como ele afirmou, “Los lectores tienden muchas vezes a tomar 

los libros como quien admira o huele una flor sin preocuparse demasiado por la planta 

de la cual ha sido cortada esa flor” (CL, 281). O escritor não pode apagar a sociedade 

que o formou nem as suas influências artísticas ou mesmo políticas. A grande maioria 

dos contos de Cortázar (com a exceção mais evidente em Reunión22) - reporto-me neste 

caso aos contos pois têm uma dimensão surrealista maior que os seus romances - têm 

uma situação do real quotidiano como pano de fundo. Mas é um fundo muito baço e que 

se vai extinguindo à medida que o conto de desenvolve. Podemos afirmar que o real é 

                                                           
22 O conto “Reunión” está inserido na obra Todos los fuegos el fuego (1966) e relata a separação 

e reencontro de dois militares revolucionários enquanto combatem os exércitos. De notar que 

um desses militares é Che Guevara, o que torna facilmente identificável este conto com as lutas 

revolucionárias na América Latina. 
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apenas um catalisador que desaparece para dar lugar a um mundo onde a realidade e a 

razão se confundem com a irrealidade e a desrazão.  

A conquista pelo real pode ser sugestiva, mais do que confrontadora. A vertente 

mais confrontacional das obras de Julio Cortázar surgiu essencialmente a partir de La 

vuelta al día en ochenta mundos (1967)23. O autor decidiu que não era suficiente 

sugerir, era preciso denunciar. E o romance El Libro de Manuel constitui o principal 

resultado desse esforço. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
23 No seu almanaque La vuelta al día en ochenta mundos (1967), já estão presentes vários textos 

de cariz mais político. Nomeadamente Aumenta la criminalidad infantil en los Estados Unidos, 

um texto crítico do que o autor considerava uma organização social opressora e capitalista dos 

Estados Unidos. 
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3. Leitor ativo e leitor passivo 

 

C’est l’effort conjugué de l’auteur et du lecteur qui fera surgir cet objet concret 

et imaginaire qu’est l’ouvrage de l’esprit. 

 (Sartre, 1948: 50) 

 

O problema da cumplicidade ou não do leitor é central na argumentação de 

Ortega y Gasset: “a la gente le gusta un drama cuando ha conseguido interesarse en los 

destinos humanos que le son propuestos” (Ortega y Gasset, 1956 : 7). Aqui, a noção de 

“la gente” pode ser entendida como semelhante ao conceito de “lector-hembra” exposto 

por Cortázar. O lector-hembra24 é o tipo de leitor que pretende tudo resolvido e que a 

narrativa não seja muito complicada, sendo que o seu interesse pela história narrada 

assenta na identificação e na empatia. No entender de Cortázar, para estes leitores, o 

mais importante numa obra é o aspeto humano: qual será o destino das personagens 

principais e se eles ficam juntos no final; se o assassino é descoberto pelo detetive 

astuto, ou se a família que se tinha afastado se reencontra. A atenção destes leitores é 

direcionada para os problemas reais, aqueles que se sentem capazes de compreender e 

até de se posicionarem perante eles, os que são próximos de si. 

Cortázar, em Rayuela, utiliza a personagem de Morelli para desenvolver 

algumas ideias sobre o romance e a teoria do romance. Esta personagem fez a distinção 

entre lector-hembra por oposição a buen lector ou lector cómplice. O buen lector é 

aquele que se compromete com a obra, que arrisca e se torna cúmplice e que toma para 

si as situações do romance e dos personagens.  

                                                           
24 Cortázar desculpou-se várias vezes pela escolha destas expressões “me di cuenta de que había 

hecho una tontería. Yo debí poner lector pasivo y no lector hembra, porque la hembra no tiene 

por qué ser pasiva continuamente; lo es en ciertas circunstancias, pero no en otras, lo mismo que 

un macho” (apud Amorós, 1989: 23-24). 
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Lo que el autor de esa novela haya logrado para sí mismo, se repetirá 

(agigantándose, quizá, y eso sería maravilloso) en el lector cómplice. En cuanto 

al lector-hembra, se quedará con la fachada y ya se sabe que las hay muy 

bonitas, muy trompe l’oeil, y que delante de ellas se pueden seguir 

representando satisfactoriamente las comedias y las tragedias del honnête 

homme. (R, 561) 

 

Cortázar procurou, depois, com Libro de Manuel, “un lenguaje artístico nuevo 

que puede tender puentes desde la obra hacia el lector... un arte de participación” (Rosa 

Ferrero, 2014: 262). No entanto, ao contrário de Rayuela, onde havia uma primazia 

clara da literatura sobre a realidade, em Libro de Manuel a realidade era construída na 

literatura. Libro de Manuel é uma obra que diverge das outras de Cortázar pois a 

realidade social afeta o desenvolvimento das personagens de forma decisiva, o que não 

encontramos em nenhuma das restantes narrativas do autor. Na história narrada, a luta 

política e a revolução deixam de ser apenas ideias, o establishment passa a ser 

combatido com ações concretas. O leitor - neste caso o leitor revolucionário – terá uma 

ligação com o texto, pois é o próprio texto que cita e descreve problemas com que os 

revolucionário lidam diariamente, que não teve com Rayuela e com o jogo concetual 

que envolve este romance. Não há necessidade de pontes, a ponte está estabelecida pelo 

próprio texto e pelas reações que ele provoca no leitor. 

Como se disse anteriormente, Manuel é também a personificação do leitor de 

1973 e de futuros leitores. Os recortes de jornais, as críticas políticas ou a realidade 

histórica da sua época são “instruções” do autor para os seus leitores.  

La praxis intelectual de los socialismos estancados exige puente total; yo 

[Andrés] escribo y el lector lee, es decir, que se da por supuesto que yo escribo 

y tiendo el puente a un nivel legible. ¿Y si no soy legible, viejo, si no hay lector 

y ergo no hay puente? Porque un puente […] no es verdaderamente un puente 

mientras los hombres no lo crucen. (LM, 26) 
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Cortázar compreende que sem o leitor não existe obra. O leitor tem de ser 

cúmplice e capaz de atravessar a ponte, que é a ponte que une as margens da ficção e da 

realidade. “Toda la renovación de la novela contemporánea ha ido unida a la búsqueda 

de ese lector activo” (Amorós, 1989: 24). Como Sartre realça,  

Sans doute l’auteur le guide; mais il ne fait que le guider; les jalons qu’il a 

posés sont séparés par du vide, il faut les rejoindre, il faut aller au-delà d’eux. 

En un mot, la lecture est création dirigée (Sartre, 1948: 52). 

 

A obra não é acabada nem perfeita, o leitor ativo irá criar a partir do que lhe foi 

dado. As “pontes" ou as “balizas” devem ser unidas. A obra de Cortázar, em especial 

Rayuela, tem uma estrutura que assenta na cumplicidade com o leitor ativo, mas é uma 

cumplicidade assente na construção mental e no imaginário. Por outro lado, em Libro de 

Manuel, as pontes devem ser atravessadas, a cumplicidade do leitor terá de passar da 

margem da imaginação para a margem da realidade sociocultural. 

Cortázar vem depois afirmar que o seu desejo é que Libro de Manuel “tuvira 

alguna utilidad frente a sus eventuales lectores” (CL, 236); o que é uma evolução face à 

sua obra anterior. A literatura deixa de ser um jogo (embora em Cortázar nunca 

abandone essa conceção de “divertimento”) para ter uma ligação imediata à realidade. A 

literatura deve ter utilidade para os leitores, que é como dizer, utilidade para o processo 

revolucionário.  

Em Rayuela e textos anteriores, é denunciado o leitor dependente e a sua 

necessidade de respostas na narrativa, as suas dificuldades em compreender as primeiras 
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páginas ou em seguir uma narrativa não contínua25. Podemos resumir esta oposição 

entre o leitor que percebe e o leitor que não percebe. 

Escritura demótica para el lector-hembra (que por lo demás no pasará de las 

primeras páginas, rudamente perdido y escandalizado, maldiciendo lo que le 

costó el libro), con un vago reverso de escritura hierática. (R, 559) 

 

 A falta de vontade que Cortázar revela perante este tipo de leitor parece não ser 

muito diferente da forma como os líderes revolucionários olhavam para a capacidade 

das massas latino-americanas para inteligir as obras como leitores cúmplices. Quando 

Collazos ou Guevara exigiam maior comprometimento dos intelectuais seus 

contemporâneos, estava implícita a exigência de uma maior clareza na escrita, para que 

fosse compreensível para as massas. As massas parecem ser esse lector pasivo que está 

à espera que o autor lhe imponha as ideias e lhe indique o caminho a cada página. 

 Segundo Julio Cortázar, o leitor tem de procurar esse papel ativo. O autor, como 

diz Sartre, tem o papel de guia. Mas esse guia não é suficiente para a interpretação do 

texto. Ao mesmo tempo, “le public est, par rapport à l’écrivain, en état de passivité: il 

attend quand on lui impose des idées ou une forme d’art nouvelle.” (Sartre, 1949: 95) O 

público está numa posição de passividade face ao autor. Este último tem de o cativar e 

provocar no leitor o desenvolvimento de novas formas de encarar a arte. Especialmente 

quando nos referimos a uma nova forma de arte, é o autor que cria no leitor uma 

necessidade. 

 É por isso que, de acordo com Ortega y Gasset, 

                                                           
25 No livro mais experimental de Cortázar: 62 Modelo para Armar (1968), não há uma narrativa 

global, mas sim um conjunto de personagens que, aparentemente não têm relação entre si; com 

a ação a decorrer em diferentes cidades europeias e, ao contrário de Rayuela, sem qualquer 

indicação do autor sobre a maneira correta de ler esta obra. O experimentalismo de 62 valeu 

uma crítica de Collazos que considerava a obra: “puro ofício literário” (Collazos, 32) 
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el disgusto que la obra causa nace de que no se ha entendido, queda el hombre 

como humillado, con una oscura conciencia de su inferioridad que necesita 

compensar mediante la indignada afirmación de si mismo frente a la obra 

(Ortega y Gasset, 5) 

 O leitor passivo não sabe que posição adotar perante uma obra de arte que não 

lhe forneça indicações claras sobre o que está a acontecer. Os significados para o autor e 

para o observador ou leitor podem ser diferentes, mas se o autor não dá instruções 

mínimas sobre esses significados, o observador fica numa posição em que não consegue 

inteligir a obra. Diz Ortega y Gasset que o leitor tem uma necessidade de se sentir útil 

perante a obra, numa posição superior às personagens da narrativa.  

 “Al creador incumbe la formación de um público” (PI, 251) começa Cortázar 

por dizer num discurso em Cuba (1969), para logo de seguida desfazer esta ideia inicial 

afirmando que “desgraciadamente las cosas están muy lejos de ser tan simples” (PI, 

251). Cortázar discursa sobre as dificuldades de um autor que pretende inovar e fazer o 

leitor interrogar-se sobre a sociedade: o escritor encontra sempre entraves, primeiro na 

publicação e depois na aceitação do público. Segundo ele, “la formación de un público 

se da mucho más con miras a una alineación cualquiera... que a un auténtico 

enriquecimiento cultural” (PI, 253). A crítica ao establishment,  personificado na figura 

de editores que têm em vista “um qualquer alinhamento”, ou seja a procura de lucrar 

com a publicação de livros deve-se a que, neste caso, os editores eram mais recetivos a 

livros que seriam à partida mais acessíveis às massas, do que a outros com “um 

autêntico valor cultural”. 

O próprio Cortázar admitiu que a forma como Rayuela foi recebida pelos jovens 

o surpreendeu. Por sugestão de Cortázar, vamos imaginar um romance de um escritor de 

meia-idade sobre um homem solitário de meia-idade. O autor poderia ter escrito o livro 
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com a ideia de que o seu público seriam homens como ele, a dificuldade de se inserir 

num meio que não o atrai, as pessoas que não lhe despertam o seu interesse ou o 

trabalho que o aborrece. Para este tipo de romance, o público-alvo parece óbvio, parece 

inclusive que o autor está a chamar esse público. No entanto, por alguma razão, os 

leitores deste romance são sobretudo jovens. Trata-se de um livro de um homem de 

meia-idade mas que foi aprisionado por jovens que viram as suas incertezas políticas e, 

até certo ponto, revolucionárias e metafísicas, espelhadas no texto e, em concreto, no 

protagonista Horacio Oliveira. “Pero entonces, sorpresa: En esos diez años de que 

hablo, Rayuela fue leída por incontables jóvenes del mundo, muchísimos de los cuales 

eran ya parte en esa lucha que yo sólo vine a encontrar al final.” (PI, 170). Essa luta 

referida era pela libertação política (nessa fase ligada ao período peronista) e social, 

algo que, como indicado pelo autor, só o faz numa fase mais avançada da sua vida. 

Pero es que Cortázar, el desterrado, se volvió un autor al que leían los 

revolucionarios clandestinos en las catacumbas, porque planteaba las maneras 

de no ser, frente a las descaradas maneras de ser que ofrecían sociedades como 

las de América Latina donde no bastaría abolir las injusticias, sino buscar 

nuevas formas de conducta personal (Ramírez, 2008: 28) 

 

A importância das maneras de no ser, era isso que os revolucionários 

procuravam na literatura; isto é paralelo à ideia de Adorno de que a negação da arte é, 

também ela, uma arte. Mais do que um escape à realidade, pretendiam, na palavras de 

Ramírez, “buscar nuevas formas de conducta personal”. Os jovens guerrilheiros 

revolucionários encontraram em Rayuela questões sobre a importância que é concedida 

ao homem na sociedade de consumo, sobre aquilo que é tido como estático e garantido 

ou as dúvidas que os próprios tinham quanto à sua participação no processo 

revolucionário, o que estava muito próximo dos dilemas e da dificuldade que muitos se 
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colocavam. Estes dilemas eram espelhados nos monólogos interiores e metafísicos de 

Horacio Oliveira. 

Sartre destaca o exemplo do escritor e ativista pela igualdade racial Richard 

Wright e a sua dificuldade em encontrar um público para a sua obra. Pergunta Sartre “A 

qui Richard Wright s’adresse t’il?” (Sartre, 1948: 86) E responde: 

Ne peut songer non plus à destiner ses livres aux raciste blancs de Virginie ou 

de Caroline…Ni aux paysans noirs des bayous, qui ne savent pas lire… 

L’Europe est loin, ses indignation sont inefficaces et hypocrites… il s’adresse 

aux Noirs cultivés du Nord et aux Américains blancs de bonne volonté (Sartre, 

1948: 86). 

 

 Este é outro dos problemas do autor face ao leitor. O autor tem uma mensagem 

para transmitir mas, neste caso, há uma ausência do recetor, ou pelo menos do recetor 

que o autor pretenderia. O público pretendido e o seu público real nem sempre 

convergem. O público negro estaria capaz de se relacionar, de se identificar com as 

várias observações de Wright; no entanto, este púbico não possui os instrumentos nem 

tem acesso à obra. Por outro lado, os leitores capazes não se poderiam identificar 

diretamente com a luta racial. O problema que Wright atravessara era o mesmo que os 

partidários da revolução pretendiam não atravessar, ou seja, a falta de um público capaz 

de o entender e que ao mesmo tempo se identificasse com as situações representadas. 

Parece ser pacífico que determinadas obras são mais difíceis de ser interpretadas 

e de, por isso, chegar a um público mais alargado. A criação de público aparece nessa 

dificuldade. 
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Os autores não têm controlo sobre a interpretação que é feita da sua obra: “son 

moyen de contrôle est indirect et négatif; on ne saurait dire qu’il donne sont avis; 

simplement il achète ou n’achète pas le livre” (Sartre, 1949: 95). A compra ou não do 

livro não é - nem pode ser – definitiva para perceber a reação do leitor perante esse 

livro. 
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4. “Literatura en la revolución y revolución en la literatura” 26  

 

C’est cela que l’avant-garde «esthétique» a apporté à l’avant-garde «politique», ou 

qu’elle a voulu et cru lui apporter, en transformant la politique en programme total de 

vie. 

 (Rancière, 2000: 45) 

 

Nas palavras de Italo Calvino, “rivoluzionario è chi non acceta il dato nautrale e 

storico e vuole cambiarlo” (Calvino, 50). Revolucionários na literatura são, por 

consequência, os que não aceitam o tradicionalismo e as assinaturas literárias prévias, e 

prentendem uma nova abordagem à literatura e novas formas de linguagem. 

Cortázar apontava a necessidade de “revolucionarios de la literatura más que los 

literatos de la revolución” (Cortázar, 1981: 76). Este jogo de palavras é, se quisermos, a 

síntese da posição de Julio Cortázar e Mario Vargas Llosa em 1970, ou seja, para estes 

autores o importante numa revolução é o aparecimento de escritores que sejam capazes 

de desconstruir as ideias tradicionais de literatura e, assim, construir uma nova literatura 

que acompanhe a formação de uma nova sociedade. Estes “revolucionários da 

literatura” seriam responsáveis por dar à revolução uma nova experiência literária por 

oposição à continuidade da literatura já existente e pré-revolucionária que não 

contribuiria para a implementação dos novos pressupostos sociais e políticos. Por outro 

lado, os “literatos de la revolución” seriam autores que se limitavam a reproduzir as 

matrizes que lhes eram solicitadas, não proporcionando novos sistemas ou modelos 

literários. 

                                                           
26 Titulo atribuído à publicação do debate entre Julio Cortázar, Mario Vargas Llosa e Oscar 

Collazos, publicado em 1970. 
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Outra das tentativas que Cortázar realizou para contestar estes “literatos de la 

recolución” concretizou-se em Un tal Lucas27 quando, ironicamente, o protagonista 

observa: “El escritor y el artista…tienen el deber, oídme bien, el deber de proyectar su 

mensaje en un nivel de máxima recepción.” (LU, 179) A ironia é denunciada pela 

expressão “oídme bien”. Esta expressão, em tom imperativo, simula uma ordem, que 

seria a ordem de um determinado setor da revolução que pretendiam impor a divulgação 

da sua mensagem a “un nivel de máxima recepción”, como discutido no capítulo 

anterior. 

A ideia que reivindicava Sartre sobre os revolucionários parece perder-se na 

aplicação prática do processo revolucionário: “ce que reclame le révolutionnaire, c’est 

la possibilité pour l’homme d’inventer sa propre loi” (Sartre, 1964: 221). A própria lei 

não pode ser a lei do indivíduo mas sim a lei do coletivo. A lei do indivíduo é útil no 

período pré-revolucionário, quando é necessário que o homem manifeste a sua 

insatisfação com a lei existente. Quando a revolução se consuma, como na Revolução 

Cubana, o homem já terá de se integrar na nova lei, na nova criação da nova revolução.  

El intelectual genuinamente revolucionario debe medir su concepto de libertad 

en función de la liberación (social, política, y por ende colectiva) y no como 

una facultad abstracta que sólo a él concierne (Collazos, 1981: 35) 

 

A visão que Collazos tem da arte é que ela deve estar ao serviço da Revolução e 

que ela deve obedecer a determinados propósitos revolucionários. A arte meritória é 

aquela que tem utilidade. Quer isto dizer que a arte que não está ao serviço da revolução 

pode ser considerada arte? Mesmo para o próprio Collazos, a resposta é sim. Para este 

como para outros escritores revolucionários, a divergência com as vanguardas dá-se no 

                                                           
27 Un tal Lucas é uma obra de Cortázar de 1979 em que o protagonista, Lucas, exprime as suas 

opiniões ou relata pequenos acontecimentos ficcionados sobre um conjunto variado de temas. 
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contexto socio-histórico. Ou seja, em período revolucionário, todos os intelectuais que 

sejam apoiantes da revolução têm a obrigação de, nas suas obras, refletirem esse amor 

ao processo revolucionário. No entanto, nunca é esclarecido que preceitos deve cumprir 

essa obra. Podemos deduzir que esses preceitos se relacionem com a necessidade de 

respeitar o espaço histórico-social e com o dever de propor caminhos e soluções que vão 

no sentido de apoiar a revolução, mas estes princípios não são mais que ideias abstratas. 

A diferença entre uma obra que apoia a revolução e outra que não o faz é totalmente 

dependente da interpretação que é feita de cada uma. 

Neste debate temos o exemplo da obra de Carlos Fuentes, Cambio de piel 

(1967), à qual Collazos faz alguns elogios iniciais para depois concluir: “desde el 

momento en que esta «mitologia personal y secreta» del escritor Carlos Fuentes pierde 

sus possibilidades de transferencia, la literatura pierde también sus significados” 

(Collazos, 1981: 33). Para a nossa discussão, mais do que analisar a obra de Carlos 

Fuentes, é mais relevante a ideia de que uma obra pode ser, até a um determinado 

momento da sua narrativa, do agrado de autores como Collazos e amiga da revolução 

mas, quando entra a “mitologia personal y secreta” do autor, o valor da obra perde-se. A 

“transferência” que Collazos refere não é diferente da de Lukács. Trata-se, 

essencialmente, de uma possibilidade de transferência do universo literário, ficcional, 

para situações reais do quotidiano e a que o leitor poderia aceder. Estes “significados” 

que indica Collazos não são mais do que a aplicação no real desses significados. 

El aporte de una gran literatura es fundamental para que una revolución pase de 

sus etapas previas y de su triunfo material a la revolución total y profunda en 

todos los planes de la materia y de la psiquis (NI, 68)  
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A ideia romântica de Cortázar sobre o papel da literatura para a revolução é 

constante nas suas aparições públicas a partir de 1969 e reflete-se em grande medida na 

obra Libro de Manuel. O livro que os pais, Patrícia e Marcos, em conjunto com o grupo 

Joda vão construindo para o bebé Manuel é a afirmação clara desta posição. 

Tendo em conta as posições políticas de Cortázar, nos seus textos ou discursos, o 

leitor pode ter uma “tendência” a olhar para qualquer conto seu e procurar algo que se 

relacione com as suas posições políticas. De uma forma sugestiva, quando um escritor 

se compromete tanto com um campo político, tendemos a olhar para tudo o que escreve 

quase como um manifesto político. 

A sua última obra publicada em vida, Nicaragua tan violentamente dulce, é um 

conjunto de textos sobre esse país que, tal como Cuba em 1957, atravessou um processo 

revolucionário, e o governo ditatorial de Somoza foi suplantado pelas forças Sandinistas 

no ano de 1979. Cortázar a partir de 1976, ciente do processo revolucionário que estava 

em curso, iniciou uma série de visitas à Nicarágua que culminam com a publicação da 

obra em 1984. Nesta, volta a focar alguns dos temas mais políticos das suas obras: a 

defesa do socialismo, algumas justificações por críticas que lhe tinham sido endereçadas 

por escritores ligados à revolução, e considerações (quase sempre elogiosas) sobre a 

revolução Sandinista. Nesta obra constituída essencialmente por textos políticos e por 

descrições da aplicação prática do processo revolucionário, destacam-se os contos: 

“Apocalipsis de Solentiname” e “Retorno a Solentiname”.  

Apocalipsis de Solentiname é o retrato da primeira visita do escritor à ilha. 

Sempre com muitos cuidados para manter a visita clandestina, Cortázar teve um 

primeiro impacto com a realidade do país, “con esa vida de permanente 

incertidumbre… de toda Nicaragua y no solamente de toda Nicaragua, sino de casi de 

toda América Latina” (NI, 20). O autor, já em Paris, recorda esse período com a ajuda 
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de algumas fotografias pautadas por descrições de realidad potenciada. “Apocalipsis” é 

o último texto publicado em vida de Cortázar no qual reconhecemos alguns aspetos da 

escrita de cariz fantástico. “Retorno a Solentiname” já não é um conto, ou por outras 

palavras, não é um conto por parâmetros cortazarianos. É, se quisermos, um retrato 

quase jornalístico da situação Nicaraguense, neste caso de Solentiname em 1983. O 

início é sintomático do restante texto:  

Siete años no son muchos años, pero en la historia de la nueva Nicaragua se 

diría que equivalen a las botas de siete leguas llevando a enormes brincos este 

Pulgarcito centroamericano. (NI, 73) 

 

O relato prossegue com referências à sua primeira visita e as diferenças que se 

podiam verificar na vida da população e no sentimento que as paisagens lhe 

proporcionavam. Apesar de Cortázar ter sempre defendido a liberdade de criação dos 

intelectuais, neste caso, dos escritores, não deixam de ser relevantes todas as suas 

tentativas de explicação de comportamentos que outros revolucionários consideravam 

desviantes: o já citado caso Padilla mas também a sua escrita mais fantástica e menos 

realista que se afastava do dogma revolucionário. O seu texto em Literatura en la 

revolución y revolución en la literatura é, em grande parte, uma justificação da sua 

forma de escrita e a tentativa de explicar que não é por não estar diretamente ligado à 

revolução que não a apoia. Pelo contrário, a sua escrita é, também ela, uma forma de 

revolução. 

O autor defende a sua autonomia e a sua liberdade para escrever, ainda que de 

forma negativa, sobre os processos revolucionários em Cuba ou na restante América 

Latina. Referia que o fazia “por esos procesos y no contra ellos” (NI, 12). Mesmo na 

sua última obra Cortázar continuava a defender-se dos seus críticos e a colocar o papel 
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da literatura como essencial na crítica-como-construção dos processos sociais e 

históricos. Para Cortázar, a função de um escritor com consciência política era a de 

apontar os aspetos em que a revolução estava a falhar (vide o exemplo anterior do caso 

Padilla) e, através dessa crítica ajudar à construção do processo revolucionário. 

Mais relevante, segundo o autor argentino, “es la responsabilidad personal del 

escritor, el que sea o no un escapista de su tiempo, o de su circunstancia” (NI, 57). 

Cortázar nunca esclarece o que é um escritor “escapista de su tiempo”; no entanto, 

podemos avançar com duas explicações sobre aquele que não é um escritor escapista: a 

primeira é que o autor representa diretamente na sua obra os problemas do seu tempo; a 

segunda é que o autor pode desenvolver a sua obra sem restrições mas, através de outros 

meios, terá de se empenhar em questões do seu tempo.  

Neste caso, a posição de Cortázar parece aproximar-se mais da segunda 

explicação, o que pode indicar que há uma diferença entre a obra do autor e as suas 

posições sociais e políticas. De facto, mesmo como adepto da revolução e as suas 

inúmeras viagens a Cuba nesse período (durante os anos 60), Cortázar produziu vários 

textos narrativos e só em Reunión se aproximou de uma escrita comprometida.  

Indo ao encontro do que já foi explicado anteriormente, para Cortázar o mais 

interessante era o período pós-revolucionário, aquele em que as novas medidas são 

aplicadas e no qual uma nova sociedade pode florescer. No processo de alfabetização na 

Nicarágua28, a sua posição é semelhante: “el verdadero problema empieza después de la 

primera campaña, cuando se trata de mantener el terreno ganado” (NI, 51). Dar 

seguimento a um processo e concluí-lo é mais importante e mais difícil que começá-lo. 

A etapa inicial - no caso de uma revolução, a substituição de um governo por outro – é 

                                                           
28 O autor destaca a campanha de alfabetização de 1980 que permitiu baixar a taxa de 

analfabetismo do país em 50%, reduzindo a população analfabeta para 11%. (NI, 51). 
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um meio, não um fim em si mesmo. Para o autor, um processo só é válido quando todas 

as suas etapas são cumpridas. A alfabetização na Nicarágua foi o início de um processo 

de cultivar uma população, esforços que Cortázar amplamente elogia na sua obra. 

Jena Paul Sartre alerta para a dificuldade da transposição de um feito no presente 

para o futuro :   

Mais serait une erreur de croire, comme le matérialiste, que c’est pour les 

remplaces par le fait pur et simple. Car le fait ne peut engendrer que le fait et 

non la représentation du fait; le présent engendre un autre présent, non 

l’avenir…. (Sartre, 1948: 218-219) 

 

 Tal como Sartre, que refere que a mudança no presente é apenas “um outro 

presente” e não o futuro contruído, também Cortázar se preocupa com o período pós-

revolucionário. O autor argentino reconhece a necessidade de participar na revolução 

mas, para ele, é o período pós-revolucionário que irá decidir se a Revolução foi capaz 

de conduzir a uma alteração em todos os parâmetros sociais e, com isso, conduzir a um 

“homem novo”, ou se por outro lado, é apenas um “présent [qui] engrendre un autre 

présent”. Novamente, de acordo com Sartre: 

Qui peut rendre compte de la désagrégation d’une société, mais non de la 

construction d’une société nouvelle – et l’idéalisme – qui confère au fait une 

existence de droit (Sartre, 1964 : 219) 

 

 Uma revolução é um momento de desagregação social e não de construção. Os 

fatores que proporcionam o desenvolvimento de uma nova sociedade, un hombre nuevo, 

estão para além do ato revolucionário, ou da passagem do poder central para outros 

intervenientes. A oposição materialismo/idealismo é visível na forma como os dois 

percecionam o período revolucionário. Por um lado, há o materialista, que acredita que 
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a substituição de pessoas ou de sistema político é significado de uma alteração para o 

futuro. Por outro lado, temos o idealista, para o qual essa substituição significa a 

desagregação de uma sociedade e é, por isso, um feito social, mas que não constrói uma 

sociedade nova. O idealista supõe que, para existir uma revolução abrangente, é 

necessário ir para além da substituição de regime ou de pessoas e chegar às “ideias” ou 

seja, a construção de uma nova forma de ver o mundo. 

Mario Vargas Llosa estava mais próximo da visão de rutura (ou idealista para 

mantermos a distinção anterior) e contrariava a ideia de Óscar Collazos: “A diferencia 

de Collazos, yo pienso que la función política de éste [escritor] no consiste en 

complementar la misión de aquellos personajes [líderes revolucionarios], sino, más 

bien, en moderarla, y, cuando es necesario, contrarrestarla.” (Vargas Llosa, 1981: 90). 

Vargas Llosa posiciona-se da mesma forma que Cortázar. Em Literatura en la revolción 

y revolución en la literatura, o debate tem dois polos opostos: de um lado, Collazos 

como defensor do “realismo”; Collazos afirma que o realismo é algo que abarca todas as 

dimensões do real e do mítico. (No entanto, após o estudo da sua posição, o realismo ao 

qual se refere Collazos não é mais do que o realismo socialista, como, aliás, Cortázar 

perspicazmente observa). E, por outro lado, as posições de Vargas Llosa e Cortázar que 

defendem uma maior presença da liberdade literária na procura de novos pressupostos e 

na criação de novos sistemas. Como já debatemos no capítulo La Pluma y el Fusil, 

segundo Cortázar, a revolução social deveria ser acompanhada por uma revolução nas 

letras. Esta ideia está também presente no pensamento de Sartre: 

L’art est une révolution permanente et, depuis quarante ans, la 

situation fondamentale de nos sociétés est révolutionnaire; or la 

révolution sociale exige un conservatisme esthétique tandis que la 

révolution esthétique exige, en dépit de l’artiste lui-même, un 

conservatisme social (Sartre, 1964: 26) 
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Sartre observa o paradoxo da arte revolucionária e da revolução social que 

“exige um conservadorismo estético”. Isto deve-se à maior facilidade de assimilação da 

arte existente por parte das massas potencialmente revolucionárias. Como já vimos 

anteriormente, a nova arte precisa de tempo até ser interiorizada e compreendida pelas 

massas, tempo esse que é contrário à necessidade de mobilização rápida para o sucesso 

de uma revolução. Por outro lado, um conservadorismo a nível político obriga a arte a 

uma révolution permanente.  

A visão de Cortázar é que a arte tem um papel essencial a exercer durante o 

período revolucionário. O melhor método de exercer a sua função é com a criação de 

novas formas de expressão, uma arte revolucionária que acompanha o processo político 

revolucionário. Para isso, é necessário que o escritor mantenha um distanciamento 

crítico face ao processo revolucionário, que lhe permita manter intacta a sua liberdade 

criativa.  
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Conclusão 

 

Si el elemento histórico se superpone a lo literario, lo literario sale perdiendo, y 

viceversa 

 (CL, 239) 

 

Na ficção narrativa de Júlio Cortázar, de uma forma geral, os contos têm início 

numa situação real mas rapidamente se vão afastando para o fantástico até que a barreira 

que separa os dois mundos não é mais percetível e a ação decorre num mundo que 

poderíamos caracterizar como do subconsciente. Por outro lado, nos romances Rayuela, 

62: Modelo para armar ou Libro de Manuel, embora com dimensões diferentes do real, 

a forma como a realidade se apresenta é mais vívida, mais transparente que nos contos. 

Como indica Saúl Yurkievich: “Los cuentos metaforizan y las novelas dilucidan” 

(Yurkievich, 2004: 337). Rayuela e Libro de Manuel convergem na medida em que há 

uma discussão dos problemas das personagens. No primeiro caso essa discussão dá-se 

no plano individual e no interior da personagem; por contraste, em Libro de Manuel os 

problemas são transportados da sociedade para o grupo e do grupo para a sociedade; as 

ações são definidas consoante os acontecimentos externos à personagem. 

Observámos, desta forma, as duas vertentes da literatura cortazariana que foram 

aqui abordadas, tendo como exemplo o conto El Perseguidor e o romance Libro de 

Manuel. As duas obras são essenciais para compreender os problemas artísticos e 

sociais que mais ocupavam o autor, e para verificar de que forma esses problemas se 

manifestavam literariamente. Se, em El Perseguidor, as questões sociais são 

denunciadas a partir da representação do indivíduo só com o mundo, em Libro de 
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Manuel, o mundo tem uma influência direta na ação não apenas individual como 

coletiva (grupo revolucionário Joda).  

 Em El Perseguidor podemos retratar a literatura de Cortázar como “un 

conocimiento poético que no excluye las nociones de lo social e histórico” (Curuchet, 

1972: 137).  Os principais temas que ocupavam Cortázar nesta fase estão aí presentes: a 

junção do mundo real com o imaginário, os problemas metafísicos ou a dificuldade de 

um indivíduo em conseguir participar de sistemas sociais e quotidianos em que não 

acredita, e a dificuldade da própria sociedade em integrar esses indivíduos que fugiam a 

um sistema pré-concebido. Estes problemas centrais vão concretizar-se na sua plenitude 

e complexidade no romance Rayuela.  

 Libro de Manuel é, mais que uma revolução na escrita de Cortázar, uma nova 

fase na sua produção literária (que é também a última). O abandono de alguns temas 

acima citados não é total, mas há uma importância crescente da realidade social e 

política no movimento das personagens que não estava presente em nenhum outro 

romance do autor e apenas aparecia no seu conto Reunión. 

 A discussão sobre arte comprometida e arte pura que iniciou este estudo foi 

importante para compreender a importância histórica deste debate nas artes durante o 

século XX. Confrontam-se, de um lado, a necessidade de uma arte que sirva os 

propósitos políticos e sociais da revolução e, do outro, a capacidade que a arte tem de 

criar novas realidades e novos sistemas que sejam capazes de configurar uma nova 

realidade e, dessa forma, acompanhar a revolução política com uma revolução literária. 

Apesar de a posição de Cortázar sempre ter sido mais próxima da segunda opção, não 

deixa de ser relevante que o seu último livro publicado se centre nas vantagens da 

Revolução e nos benefícios que ela é capaz de trazer a um país. Nicaragua tan 
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violentamente dulce é uma apologia da revolução e do socialismo, realizada à custa de 

uma ausência ficcional.  

Conjugar as posições do compromisso político e social com as da autonomia 

artística parece uma ideia condenada logo à partida. Consciente desta dificuldade, 

Cortázar procurava Ese dificilísimo equilíbrio de que falava na entrevista com Omar 

Prego (1985). No entanto, fica a ideia de que nunca o conseguiu alcançar. Se numa fase 

inicial o fantástico se sobrepôs ao real e à literatura comprometida, em Libro de Manuel 

as opiniões divergem quanto ao sucesso desta tentativa de ficção comprometida. No 

entanto, é o próprio autor que se mostra insatisfeito com o resultado final, reafirmando 

essa dificuldade de manter uma obra tão importante no plano social e que cumpra os 

preceitos de uma obra revolucionária, em conjugação com a criação artística e fantástica 

da arte.   

Para Cortázar, a ideia de uma realidade totalizadora sempre existiu, tanto em El 

Perseguidor como em Libro de Manuel, mas o próprio reconhece diferenças entre estas 

duas narrativas. O essencial parece estar na passagem do pessoal para o histórico. O 

primeiro é experimentado pela personagem como uma experiência individual (por ele e 

para ele). Em Libro de Manuel, Andrés Fava e a Joda estão mais para além disso. Não 

renunciam ao pessoal, mas têm uma visão mais social, dentro dos contextos 

geopolíticos, que não lhes são indiferentes, como acontecia em Johnny Carter ou em 

Horacio Oliveira. A perseguição é a mesma mas a abertura de foco é muito maior.  

A literatura, para Cortázar, ocupa um espaço na sociedade e na sociedade 

revolucionária. Recordando a distinção utopianismo-platonismo proposta por Noel 

Carrol (2003), a visão de inicial de Cortázar aproximava-se dos utopianos, os que 

consideram que toda a arte é boa pela sua existência. Esta visão nunca se perdeu; 

contudo, a transição para uma literatura mais comprometida, se quisermos mais 
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pragmática, indicia que houve uma alteração no modo de pensar do escritor argentino. 

A necessidade de chegar a mais pessoas e de denunciar determinadas falhas levou-o a 

relatar de forma diferente, mais próxima dos momentos socio-históricos em que vivia.  
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