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A Sinuossa Dança
a do Reaal e do Fiiccional em Javieer Cerca
as
Davi Saantana de Lara
L 1
Resu
umo: Este trabalho
t
estu
uda a dinâm
mica entre o real e o ficccional no eescritor espanhol
Javieer Cercas. Na
N primeiraa parte, façoo uma leitu
ura do romaance Soldaddos de Sala
amina
(2001) destacanndo a ambiguidade qu
quanto ao pacto
p
de leeitura, que mescla o pacto
ficcioonal e o paacto referen
ncial. Para ttanto, busco
ou-se dialogar com a teoria de matriz
m
estruuturalista, paara mostrarr que ela, poor conta de uma taxon
nomia rígidaa, apresentaa uma
resisttência conttra um gênero híbridoo como a autoficção.
a
Em seguidda, eu analiiso O
Motiivo (1087), uma
u novelaa do primeirro livro de Cercas,
C
em que
q se usa a metalepse, uma
figurra narrativa em que do
ois diferentees níveis diiegéticos se interpenetrram. Por fim
m, eu
argum
mento a favvor da hipótese de que a metalepsee é uma preccursora da aautoficção. Tanto
a meetalepse com
mo a autoficcção repressentam umaa transgressão do nossoo modo de ver a
ficçãão por atentaar contra a verossimilh
v
hança e a obj
bjetificação estética da lliteratura.
Palaavras-chavee: Javier Cerrcas; Autofi
ficção; Metaalepse; Literratura Conteemporânea.
Absttract: This paper stud
dies the dynnamics betw
ween the reeal and thee fictional in
i the
Spannish writer Javier Cerccas. In the first part, we carry out
o a readiing of the novel
Soldiiers of Salaamis (2001) highlightinng the ambiguity of thee reading paact, which mixes
m
fictioonal pact annd referentiaal pact. Theerefore, we attempted
a
to
o dialogue w
with structu
uralist
theorry to show that it has a resistanc e against a hybrid gen
nre as autoffiction due to its
rigidd taxonomy. Then, we analyze El Móvil (108
87), a novell of the firsst Cercas's book,
b
whicch uses meetalepsis, a narrative figure in which two
o different diegetic levels
l
interppenetrate eaach other. Finally,
F
we aargue in fav
vor of the hypothesis
h
th
that metalep
psis is
a preecursor of autofiction.
a
Both metaalepsis as autofiction
a
represent
r
a violation of
o the
way we see ficttion by tran
nsgressing tthe likeliho
ood and the aesthetic oobjectification of
the liiterature.
Keyw
words: Javiier Cercas; Autofition;
A
Metalepsis; Contempo
orary Literatture.

Soldadoss de Salam
mina é o livvro mais conhecido
c
e mais celeebrado de Javier
J
Cercas, ao pontoo de poderm
mos dizer qu
que, se hoje lemos e disscutimos Jaavier Cercass, isso
se deeve, sem exxagero, a esste romancee de 2001. Quando
Q
foi lançado, seeria difícil supor
que tteria tamanhho sucesso. Eu me arriiscaria a afiirmar que nem
n mesmo o próprio Javier
J
Cercas poderia prever que o seu quartto livro teriia uma receepção tão diiferente doss seus
três llivros anteriiores. E, no
o entanto, fooi o que aco
onteceu: Solldados de SSalamina to
ornouse raapidamente um best-sseller; foi traduzido para mais de vinte idiomas; nomes
n
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influuentes do caampo literáário mundiaal, como Gaabriel Garcia Marquess, Susan So
ontag,
Georrge Steiner, dentre outrros, teceram
m elogios sup
perlativos sobre
s
a sua oobra; tambéém na
acadeemia, se reegistrou um
ma avalanchhe de estudo
os sobre ele; e, para ccoroar o deestino
bem--sucedido, o livro ganh
hou uma addaptação cin
nematográffica feita poor David Trrueba.
Creioo, repito, quue isso tudo
o era imposssível preverr, no entantto, não seriaa absurdo pensar
p
que Javier Cerccas desejassse. O que ppodemos affirmar, com
m toda a ceerteza, é qu
ue ele
pensaava, e muitto, sobre a sua condiç ão de escriitor quase in
nédito, autoor de três livros,
duas novelas e um
u livro dee contos, quue passaram
m quase desp
percebidos. Pode-se affirmálo poorque, em Sooldados de Salamina, eeste é um do
os temas centrais.
Como se
s sabe, neeste romancce, o personagem prrincipal (quue é tambéém o
narraador) possuui o mesmo
o nome quue o autor real, Javierr Cercas, ee, não por mera
coinccidência, é um escritorr com três livros publlicados, mass quase dessconhecidoss. Por
esse motivo, ele é obrigado trabalhhar como jornalista,
j
de modo a manter a sua
verdaadeira vocaação – quee é a de esscritor. Este recurso da
d homoním
mia entre autor,
narraador e protaagonista é o traço disstintivo da autobiograffia, enquantto gênero. Ele é
cham
mado pelos especialistaas como prrincípio de identidade, que é o paacto que gaarante
que o homem reeal que escreve não see distingue da voz do enunciado, que por su
ua vez
não sse distinguee da voz do protagonistta. Nas auto
obiografias, o princípio de identidaade se
alia aao pacto refferencial, qual seja, o acordo tácito ou não que
q o autor faz com o leitor
por m
meio de umaa série de in
ndicações teextuais e paaratextuais no
n sentido dde orientá-lo
o a ler
o seuu relato coomo verdad
de. O pactoo referenciaal se distingue do paccto ficcionaal, na
mediida em que este requerr do leitor a "suspensão
o voluntáriaa da descrennça" (the willing
w
suspeension of diisbelief), co
onforme a feeliz expresssão com quee Coleridgee, com a inteenção
de orrientar os leitores
l
do seu poema dramático A Balada do
d Velho M
Marinheiro a não
consiiderarem os feitos maaravilhosos ali narrado
os como veerdades abssolutas, mas sim
comoo verdades coerentes dentro
d
do uuniverso paaralelo instaaurado peloo poema, accabou
expliicando em uma
u
fórmulla simples o procedimeento geral da
d ficção. N
No livro de Javier
J
Cercas, a preseença do prrincípio de identidadee induz o leitor
l
a suppor que esstá se
estabbelecendo um
u pacto reeferencial. A
Além disso
o, o leitor curioso
c
podderá verificar no
parattexto se cerrtas inform
mações que costumeiraamente vêm
m na orelhaa ou nas pááginas
iniciaais (como a bibliografia do auutor, cidadee de origem
m etc.) coonferem com as
inforrmações daadas no livrro. Então eele verificaará que, asssim como o Javier Cercas
C
persoonagem, o Javier
J
Cercaas real é esppanhol e posssui três livrros publicaddos.
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Se além de curioso, o leitor forr do tipo deesconfiado, ele irá atráss de informações
fora do livro, em
e entrevisttas, crônicaas ou o quee mais tiver à mão, ppara averigu
uar as
inforrmações doo livro. Neeste caso, a desconfiaança do no
osso hipotéético leitorr será
recom
mpensada, pois
p em mais de uma oocasião Javier Cercas, o escritor reeal, declarou
u que,
aforaa as inform
mações sobre a sua carrreira de esscritor, todo
os os dadoss sobre suaa vida
pessooal e profisssional são fictícios.
f
Orra, isto cria um problem
ma, pois, se acreditarm
mos no
que Cercas diz, o seu liv
vro estabeleece um paccto que ficaa a meio ccaminho en
ntre o
f
Esta
E ideia geera uma cerrta resistênccia, pois o modo como nós
referrencial e o ficcional.
fomoos condicionnados a pen
nsar o munddo e os texto
os obedece a uma taxinnomia rígidaa, que
não aadmite ambbiguidades. Tudo obedeece à lógicaa do terceiro excluído:: se “a” é ig
gual a
“b”, e “b” é differente de “c”,
“ logo “aa" é diferentte de “c”. Não
N pode hhaver um modelo
taxioonômico em
m que “a” seeja igual e ddiferente dee “c” ao meesmo tempoo, como no livro
de Cercas o perssonagem prrincipal é e, ao mesmo tempo, não é o Javier C
Cercas real. Este
escânndalo lógico acarreta uma série de consequ
uências, tan
nto críticas quanto teó
óricas.
Deixxemos as disscussões teó
óricas para mais adian
nte e nos dettenhamos nna questão crítica
c
por aagora.
Num ennsaio recentte sobre Sooldados de Salamina, a crítica C
Catherine OrsiniO
Sailleet (2012) teenta resolveer este impaasse a partirr da diferenciação radiccal entre o que é
invenntado e o que
q é refereencial no liivro. Ela see baseia, paara isso, nass declaraçõ
ões de
Cercas, e tenta provar
p
que existe umaa diferença estilística entre os daddos referencciais e
os daados fictícioos, de modo
o a alongar ainda maiss a distânciaa entre essess dois elem
mentos
incom
mpatíveis. Sem
S
entrar nos méritoos da análisse estilísticaa feita pelaa autora, eu
u diria
que o seu arggumento ceentral se frragiliza basstante quan
ndo se basseia apenass nas
declaarações de Cercas em palestras e entrevistass. O que gaarante que, assim com
mo diz
que ffez no romaance, ele nãão esteja meentindo na entrevista?
e
É claro quee não poderremos
saberr. Contudo, isto não mee parece tãoo importantee quanto a própria
p
posttura de Cath
herine
Orsinni-Saillet, que
q age com
mo uma leitoora crédula,, que não co
onsegue pennsar numa lógica
l
de leeitura em que se meesclem o ppostulado referencial
r
ao ficcionaal. Porém, seria
justaamente esta mescla o que
q caracterrizaria a auttoficção, um
m gênero quue, grosso modo,
m
se mantém na zoona de frontteira entre a autobiograafia e o rom
mance.
Na felizz expressão
o de Manuuel Alberca, a autofficção prom
move um pacto
p
ambíguo, no quual o que é dito podee ser consid
derado, ao mesmo
m
tem
mpo, como real
r
e
L
não é de estrannhar, por ex
xemplo, qu
ue Orsini-Saaillet, no ensaio
e
comoo fictício. Logo,
citaddo, negue a Soldados de Salaminna o rótulo de autoficçção por jullgar que, neele, o
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narraador dá ênffase à sua persona dde escritor, o que, parra ela, nãoo é pessoal nem
biogrráfico o basstante. Ora, esta afirmaação só tem sentido se usarmos
u
um
ma definição
o bem
limittada do cam
mpo biográfiico. Na leituura que eu faço
f
do romance, o focoo dado à peersona
de escritor do protagonistta coloca eem jogo um
ma série dee elementoss profundam
mente
mos, que revvelam mais sobre a subbjetividade do personaagem do quee o relato do
d seu
íntim
cotiddiano seria capaz
c
de rev
velar. O livrro se inicia com um treecho em quee se mesclam, de
modoo orgânico (quer
(
dizer, sem que see possa sepaarar seus eleementos connstitutivos) fatos
de ordem pessooal com ou
utros de orddem profisssional. O narrador, quue está, com
mo se
dissee, dentro daa narrativa (intradiegéttico), revelaa que está narrando a história em
m um
temppo posterior:
Foi no verão
v
de 199
94, já faz aagora mais de
d seis anos, que ouvi ffalar pela
primeira vez do fu
uzilamento dde Rafael Sáchez
S
Mazas. Três im
mportantes
acontecim
mentos tinhaam então acaabado de se produzir em
m minha vidaa: meu pai
havia moorrido, minhaa mulher mee abandonaraa e eu aband
donara minhha carreira
de escritoor. (CERCAS
S, 2012, p. 1 3).

Nestes dois
d período
os estão as bbases sobre as quais o romance
r
se desenvolveerá. O
prim
meiro períoddo aponta para
p
o deseenrolar do enredo: Raafael Sánchhez Mazas, cujo
fuzilaamento Javvier Cercas ouvira fallar pela priimeira vez em 1994, era um esscritor
espannhol que enntrou para os
o livros de história nãão como liteerato, mas ccomo o fund
dador
da Faalange, parttido de orien
ntação fasciista que preeparou o terrreno para o golpe que levou
Francco ao podeer, em 1936
6. Ele será o personag
gem princip
pal de um livro que Javier
J
Cercas, o persoonagem, vaii se dedicarr a escreverr ao longo do romancce. Já o seg
gundo
períoodo aponta para o estad
do de ânim
mo em que o protagonissta se enconntrava quan
ndo se
deciddiu a escrevver a narratiiva sobre S
Sánchez Maazas. Ele atrravessara um
ma crise terrrível,
que ccomeçou coom a morte do seu pai, se agravou
u com a desiistência de eescrever ficcção e
culm
minou com o fim de seu
s casamennto. O cen
ntro desta crise, no enntanto, era a sua
relaçção com a literatura.
l
Embora
E
os llivros que já
j havia pu
ublicado nãoo tenham obtido
o
reperrcussão quaase nenhum
ma, "a vaiddade e a resenha elogiiosa de um
m amigo daaquela
época" o persuuadiram a tirar
t
licenç a do jornaal em que trabalhava para dediccar-se
integgralmente a escrever. "O
O resultadoo dessa mud
dança em minha
m
vida fforam cinco
o anos
de anngústia econômica, físsica e metaffisica, três romances
r
in
nacabados e uma deprressão
espanntosa, que me
m derrubou
u no sofá ddiante do tellevisor duraante dois meeses" (CER
RCAS,
20122, p. 13).
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Assim, desde
d
o iníccio a crise ddo personag
gem tem no
o centro a ddúvida acerrca da
sua capacidade de se torrnar um es critor bem-sucedido. Quando elle, ao long
go do
romaance, se enggaja na escrita do livroo sobre Sán
nchez Mazaas (que nãoo é um rom
mance,
mas "uma narraativa real", como
c
o perrsonagem nãão para de repetir); quuando ele reesolve
tirar outra licençça do jornall, estando jáá reestabeleecido profisssionalmentee, por mais que a
narraativa que esstamos lend
do enfoque o lado objettivo da prep
paração do livro (pesqu
uisas,
leiturras, entrevistas), o quee está por trrás desse prrocesso de preparação da narrativ
va é o
dram
ma de um hoomem que lu
uta para reccuperar a su
ua vocação. Aliás, o próóprio Cercaas, em
convversa com Trueba, o diretor reesponsável pela adap
ptação cineematográficca do
romaance, reconhhece que esste é o centrro da obra. Se a leituraa de Catheriine Orsini-S
Saillet
não vvê isso, é porque
p
ela relaciona
r
prreviamente a ideia de uma narrattiva autocen
ntrada
com narcisismoo e futilidad
de. Por issoo, o elemento autocenttrado não ppoderia se aliar
a
a
a
políticos tão cclaros como
o em Soldad
dos de Salam
mina.
uma análise de alcances
Este, o âmbito críttico. Nele, se observaa que a rig
gidez taxonnômica se alia
a à
gar a autoficcção. No âm
mbito teórico
o esse
conddenação morral das narraativas de si para deneg
mesm
mo casamennto se obserrva, emboraa com desdobramentoss levementee diferentes.. Para
ilustrrá-lo, eu reccorro ao exeemplo de G
Gérard Geneette, importaante crítico e teórico francês
que, no livro Diction
D
e Fiction, de 19991, dedicaa algumas linhas
l
ao "nnovo gênero". O
termoo está entree aspas de propósito, ppois, de acordo com Genette,
G
a aautoficção não
n é
novaa, nem fica claro
c
se elee acredita quue seja um gênero. E se
s for, é um
m gênero meenor e
anôm
malo, comoo se verá. Em sua annálise, Gen
nette utiliza uma definnição de gênero
baseaada nas vozzes da narraativa. Assim
m, ele desenv
volve os seguintes esqu
quemas, ond
de A é
o auttor, N, o narrrador e P, o personagem
m:
A auttobiografia::
A
=
=
N = P

A narrrativa históórica:
A
=
≠
N ≠ P
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A ficcção homoddiegética:
A
≠
≠
N = P
A ficcção heteroddiegética:
A
≠
≠
N ≠ P
Estes serriam os gên
neros puros . A autoficçção seria, sob este asppecto, um gênero
probllemático, pois
p
seu esstatuto lógiico apresen
nta uma inccoerência, como se vê
v no
esqueema seguinnte:
A
≠
=
N = P

Essa conntradição, dee acordo coom a qual o autor é e nãão é o persoonagem, pro
ovoca
G
parra quem isto
o correspon
nde à inveroossímil afirm
mação
a maais franca anntipatia de Genette,
do auutor “sou euu e não sou
u eu”. Sem citar exemp
plos, ele afirma que toddas as narraativas
que, sem abandoonar o statu
us de autobioografia, reiv
vindicam o status de fiicção, são "ffalsas
dega: em outras palaavras,
autofficções, quue só são 'ficções' ppara passarr na alfând
autobbiografias envergonhaadas." Gosttaria de ch
hamar aten
nção que eesta observ
vação
expreessa uma crítica não
o tipológicaa, mas dee ordem moral.
m
Com
mo se o teeórico
recrim
minasse o romancistaa (ou quem
m quer quee seja o responsável ppela etiqueetação
editoorial) pelo seu senso de
d oportunnidade. A única
ú
formaa de autoficcção válidaa para
Geneette é aquelaa representaada por Borrges, em “O
O Aleph”, Dante, em A Divina Com
média
e Baalzac, em Faacino Cane. Nestas obbras, a figurra do autor real
r aparecee dentro daa série
narraativa, mas o personagem só tom
ma emprestaado do auto
or sua persoonalidade e seus
traçoos mais marrcantes; o seu destino é completam
mente distin
nto do desttino da vidaa real.
Num
m ótimo ensaio intitulad
do "Autoficcção: um mau
m gênero??", o críticoo francês Jaccques
Lecaarme observva:
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Na realiddade, os texto
os mencionaados por Géraard Genette pertencem
p
à categoria
presumidda do verossíímil ou do ffabuloso. Elees implicariaam a não adeesão séria
de Dantee ou de Borgees em seus ddiscursos (...)). Para Genettte, a única aautoficção
tolerável correspondee a um dos mais antigos procedim
mentos ficcioonais, que
consiste, através de uma
u
metaleppse muito hab
bitual, em fin
ngir que o au
autor entra
o. (LECARM
ME, 2004, p. 73-74).
em sua prrópria ficção

o quando faala da metallepse. Segun
ndo a
Creio quue Lecarme toca no xiss da questão
definnição do próóprio Genette, metaleppse é uma figura narraativa na qua
ual se produ
uz um
trânssito ou um encontro
e
en
ntre dois nívveis diegéticos diferenttes. O exem
mplo clássicco é o
contoo “Continuuidade doss Parques””, de Júlio
o Cortázarr, onde um personaagem,
confo
fortavelmentte sentado na
n poltronaa de seu qu
uarto, lê um
m conto poliicial em qu
ue um
crimiinoso está prestes a cometer
c
um
m assassinaato. Na pág
gina final ddo conto (o
o que
estam
mos lendo e o que o peersonagem llê) o assassino entra no
o quarto doo personagem
meo
mataa. São dois níveis diferrentes que se encontraam, o do relato que nóós, leitores reais,
lemoos, e o do relato
r
meta--ficcional, qque o perso
onagem lê. No caso ddas obras ciitadas
acim
ma, os três exxemplos qu
ue Genette cconsidera acceitáveis co
omo autoficçções, tambéém há
o enntrelaçamennto de dois níveis narrrativos, po
orém de um
m modo ddiferente do
o que
aconntece no connto de Corrtázar. Em “O Aleph””, por exem
mplo, nós accompanham
mos o
cotiddiano de um
m homem dee meia idadde que encontra um objjeto, o Alepph, onde se pode
divissar a totaliddade do un
niverso. No decorrer do
d relato, somos inforrmados quee esse
homeem se cham
ma Jorge Lu
uis Borges. O nível refferencial da realidade, no qual esttamos
acosttumados a ver
v o nome de Borges, se mistura ao
a nível fan
ntástico do cconto.
“O Alepph” foi publlicado em 11949, é umaa obra relattivamente reecente. A Divina
D
Comédia, em quue se vê o mesmo
m
proceedimento dee intrusão do
d autor na oobra, é do século
s
XIV. Outras obbras metaléépticas ainnda mais antigas
a
pod
deriam ser citadas. Mas
M o
o muito antigo e, por issso mesmo,, ele é
impoortante é sabber que estee é um recurrso narrativo
recorrrentementee invocado pelos críticcos mais reeativos à au
utoficção ccom o intuiito de
mosttrar que o mesmo pro
ocedimento de ambigu
uidade que caracterizaa este gêneero já
existtia há muitoo tempo. Ou
utros críticoss, Lecarme entre eles, acham
a
melhhor entenderr que,
ao coontrário, a metalepse
m
e a autoficçção são coissas distintass. Para Lecaarme (e eu devo
dizerr desde já que,
q neste po
onto, concoordo com elee) o gênero autoficcionnal não se baseia
b
numaa simples transgressão
t
o lúdica, c omo a mettalepse. É uma transggressão de outra
ordem
m, mais raadical. É um
u jogo exxtremamentee perigoso com o quuebra cabeçça do
imagginário no qual
q o roman
ncista mistuura as peçass que tinham
m lugar cativvo na literattura e
revella, com isso, novas im
magens, quue vão se formando
f
à medida quue o leitor toma
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contaato com ass obras quee estão senndo escritass conforme este novoo modelo. Se
S se
obserrva tanta reesistência paara admitir este novo modo
m
de narrrar e de coonhecer por meio
da litteratura, creeio que isso
o pode se exxplicar, den
ntre outros motivos,
m
por
orque este novo e
escanndaloso moodelo narratiivo ataca oss alicerces sobre
s
o qual certa conccepção de fiicção,
comoo uma estáttua grega, se
s encontraa desde pelo
o menos o século XV
VIII, no ocid
dente.
Este pedestal é o que dettermina o llugar da ficcção em no
ossas vidass, assim como a
curaddoria determ
mina o que entra e o qque fica de fora de um museu. E o que garan
ntiu o
lugarr da ficção no
n ocidente nada mais é do que a verossimilh
v
hança, o prinncípio segun
ndo o
qual a ficção deeve ser conssiderada auttônoma, ou
u seja, algo que só tem
m importância em
mundo paraalelo, mas que
q é ineficcaz no mun
ndo objetivo
o: numa pallavra, como
o algo
seu m
desinnteressado. No Discurrso da Narrrativa, Gen
nette ([19--], p. 235) aafirma, acerca da
metaalepse:
Todos esses jogos manifestam, ppela intensidaade de seus efeitos, a im
mportância
do limitee que se esforçam por traanspor a expensas da verrossimilhançaa, e que é
precisam
mente a narrração (ou a representtação) em si própria; fronteira
oscilante mas sagrada entre dois mundos: aq
quele em quee se conta, aq
aquele que
se conta. (grifos do au
utor).

Pois, é justamente essa
e
fronteiira tornada sagrada pelos adoradoores da artee que,
no m
meu modo de
d ver, a auttoficção proofana, fazen
ndo nela a sua
s morada.. Ao desresp
peitar
essa linha de soombra, que serviu e aiinda serve de
d parâmetrro para a noossa vivênccia da
m o elemeento estético
o que,
ficçãão como arte, a autoficção não esttá atacando a ficção, mas
na ficção, foi toornada ídolo
o. Está se innsurgindo de
d modo rad
dical (comoo a perform
mance,
nas aartes visuaiss, ao seu mo
odo, também
m o fez) co
ontra a objettificação esstética. Esta é, ao
meu ver, a grande diferen
nça entre a autoficção
o e a simples metaleppse. No enttanto,
m
moderna
m
poode ser conssiderada como uma esspécie de téécnica
acreddito que a metalepse
precuursora da auutoficção. Não
N é à-toa que o nomee de Borges é frequenteemente invo
ocado
por aautores conttemporâneo
os como um
m precursor de seus exp
perimentos mais radicaais de
entreelaçamento da ficção com a vida. Não é à-toa, também, que, comoo Genette mesmo
m
admiite num lonngo ensaio sobre a meetalepse qu
ue ele publicou em livvro recentem
mente
(Mattalepsis: de la figura a la ficción, 22004), em suas formas mais extrem
mas, a metaalepse
“respponde eviddentemente melhor à nossa con
ncepção – romântica,, pós-româântica,
modeerna, pós-m
moderna, dig
gamos – da criação, qu
ue de bom grado
g
conceede a esta última
ú
uma liberdade, e a suas crriaturas umaa possibilid
dade de auto
onomia quee o  [eethos]
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clásssico, mais pé
p no chão ou
o mais tím
mida, nem seequer conceebia” 2 (20044, p. 31-32)). Por
fim, creio que também
t
não
o é à-toa quue, antes dee Soldados de Salaminna, Javier Cercas
C
s observa um
u tipo basstante curio
oso de
tenhaa publicadoo O Motivo, uma novella em que se
metaalepse.
Existe um
ma relação complexa entre O Mo
otivo e Sold
dados de Saalamina, qu
ue vai
para além do siimples fato de terem ssido escritas pela mesm
ma pessoa. O Motivo é um
livro de novelass, o primeirro de Javierr Cercas, pu
ublicado peela primeiraa vez em 19
987 e
repubblicado em
m 2002 (um
m ano depoois de Sold
dados de Sa
alamina) coom apenas uma
noveela, justamennte a que em
mprestava sseu nome ao
a título. Em
m Soldados de Salamin
na, na
segunnda parte, homônimaa, Javier C
Cercas, o personagem
p
, faz uma entrevista com
Robeerto Bolañoo, grande romancista chhileno, amig
go pessoal do Javier C
Cercas de caarne e
osso,, transformaado em ser de tinta e papel pelo espanhol. Assim
A
que Cercas chega ao
aparttamento de Bolaño, estte lhe pergun
unta: "Escutaa, você não é Javier Ceercas de El Móvil
M
e El inquilino?" para, maiss adiante, coomentar: "D
Do primeiro
o não me lem
mbro muito
o bem
– adm
mitiu por fiim. – Mas acho
a
que tiinha um con
nto muito bom
b
sobre uum filho daa puta
que iinduz um pobre
p
coitad
do a cometter um crim
me para escrrever um roomance, nãão é?"
(CER
RCAS, 20122, p. 129; p.
p 130). Com
m efeito, esste é o enreedo de El M
Móvil, O Motivo,
M
noveela resgatadda do esqueecimento poor seu auto
or mais de quinze anoos depois de
d sua
publiicação origiinal. A outrra semelhannça (e que me
m parece bastante
b
im
mportante) com
c
o
romaance mais famoso
fa
do autor,
a
é que O Motivo tem
t no centtro de sua trrama um esscritor
no prrocesso de escrita
e
de um
m romance..
Como jáá deve ter fiicado claro, eu entendo
o a autoficção como um
m exemplo e um
sintooma de umaa mudança em curso nno modo co
omo encaram
mos a ficçãão em socieedade.
No ccaso de Javier Cercas, essa mudannça é melh
hor observad
da à medidaa que, denttro do
expediente autooficcional, vemos
v
um eescritor em crise, que não
n se sentte apto a esscreve
confo
forme o moddelo tradicio
onal e buscca alternativ
vas para con
ntinuar escre
revendo. Estte é o
argum
mento de Sooldados de Salamina, nna medida em
e que o Javier Cercass ficcional coloca
c
a suaa carreira coomo escritorr de ficção em xeque e,
e para superrá-la, resolvve escrever "uma
narraativa real". De modo análogo,
a
poodemos dizeer que esta hibridizaçãão foi tamb
bém a
2

Traduução minha da
d versão em
m espanhol (quue, por sua vez,
v
é uma tradução do orriginal em fraancês):
"respoonde evidenteemente mejor a nuestra conncepción –rom
mântica, posro
omántica, mooderna, posmo
oderna,
digam
mos– de la creación, que de
d buena ganaa ortoga a essta ultima unaa liberdad, y a sus criaturas una
posibiilidad de autoonomía que el  clásicoo, más pedestrre o más timid
do, ni siquera concebia" (20
004, p.
31-322).
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saídaa encontradda pelo Javiier Cercas real, que, em Soldado
os de Salam
mina, faz ficção
f
imprregnando-a de real, de modo a tornnar impossíível diferenciar uma cooisa da outra. Se,
comoo acredito, se pode estabelecer um
ma narrativaa histórica em
e que a m
metalepse prrepara
o terrreno, forçanndo os limites entre a ficção e o real,
r
para o surgimentoo da autoficção –
entãoo O Motivo pode ser liido como um precurso
or da obra mais
m celebraada de Cerccas na
mediida em quee, num gesto
o único e bbifronte, co
oloca em ceena o dramaa do escrito
or em
atividdade e transsgride os po
ostulados daa verossimillhança ficcional.
Assim see inicia a no
ovela de estrreia de Cerccas (2005, p.
p 13):
Álvaro leevava seu traabalho a sérioo. Todos os dias se levan
ntava às oito horas em
ponto. Toomava uma ducha
d
fria paara se reanim
mar e descia ao supermerrcado para
comprar pão e jornal. Na volta prreparava café
fé, torradas co
om manteigaa e geléia,
e tomavaa café-da-maanhã na coziinha, folhean
ndo o jornall e ouvindo rádio. Às
nove da manhã sen
ntava no esccritório, pro
onto para in
niciar sua joornada de
trabalho.

Percebe--se, de entraada, uma ddiferença fun
ndamental em relação à outra ob
bra do
autorr que nos interessa aq
qui: o narraador é impeessoal, extraadiegético. Este é um dado
impoortante e goostaria que o leitor o fixxasse, pois mais adian
nte ele terá uuma importtância
fundaamental parra a interprretação da oobra. Como
o ficamos saabendo logoo mais, no curso
da naarrativa, Állvaro trabalh
ha como addvogado. Ou
u seria melhor dizer: ttem um emp
prego
comoo advogadoo; um empreego que ele escolheu ju
ustamente por
p ocupar o mínimo do
d seu
temppo (é apenas no turno da tarde e nnão demanda muita reesponsabiliddade) de mo
odo a
dispoor de mais tempo paraa o seu verddadeiro trab
balho: a literatura. O nnarrador inseere aí
uma distinção sutil
s
entre emprego
e
e trabalho qu
ue me parecce relevantee na medid
da em
que, nesta distinnção, está im
mplicada a iideia de voccação, que também é o ponto de paartida
gonista é m
movido porr uma
de SSoldados dee Salamina.. Num casoo e no outrro, o protag
necessidade íntiima e nuncaa suficientem
mente elabo
orada que o leva a escrrever. Escreever é
preciiso: isto nãoo está em qu
uestão, mas sim o que escrever.
e
O primeiro caapítulo da novela
n
aqui em questãoo, ou boa paarte dele, se ocupa destaa questão.
Álvaro pensa
p
primeeiramente em
m escrever um poema lírico, depoois reconsid
dera e
se deecide pela epopeia.
e
Maas uma epoppeia escrita em prosa, por
p considerrar a epopeia em
versoo uma form
ma que só pode
p
ser appreciada po
or um públiico muito rrestrito. Porr fim,
reconnsidera maiis uma vez e decide eescrever um
m romance: "O romancce nascia com
c
a
modeernidade, era
e o instru
umento adeequado paraa realizá-laa" (CERCA
AS, 2005, p.18).
p
Perceeba-se que todas essas informaçõees são dadaas por meio de um disccurso indiretto, no
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qual a informaçção é transm
mitida pela instância narrativa.
n
É também asssim que no
os são
d Álvaro sobre o rom
mance mod
derno, que testemunho
ou no
transsmitidas as reflexões de
sécullo passado, em mais dee uma ocasi ão, o anúnccio de sua morte.
m
"Perannte esta sen
ntença
de m
morte, houvee duas apelaações sucesssivas no teempo e iguaalmente vãss", pensa Állvaro.
Umaa era de ordeem "negativ
va", e buscaava "preserv
var a grandeeza do gênerro" mediantte um
“experimentalism
mo superlitterário, asfiixiante e veerbosamentee autofágicoo". Creio que
q se
podee colocar, neesta categorria, as obrass mais extreemas de Jam
mes Joyce e os experim
mentos
do nnoveau rom
man. A segu
unda "era positiva" e "se encerrrava volunntariamente num
horizzonte modesto", se refu
ugiando "em
m gêneros menores,
m
co
omo o contoo e a nouveelle, e
com esses suceddâneos renu
unciava a tooda vontadee de captar a vida humaana e a reallidade
de uuma forma abrangentee e totalizaadora" (CER
RCAS, 200
05, p. 19). Neste grup
po se
encontram todoos os contisstas e micrrocontistas, e as demaais formas minimalistas da
os, Álvaro iintenta retom
mar, em seu
u romance, a grandiossidade
narraativa. Por essses motivo
do ggênero "regrressando ao
o seu mom
mento de essplendor", sem,
s
com iisso, ignoraar "as
contrribuições téécnicas e dee outras orddens que o século havia proporciionado e qu
ue, no
mínim
mo, seria estupidez desperdiçar
d
r". Por fim
m, conclui, sentenciosso: "Era prreciso
regreessar ao sécuulo XIX; erra preciso reegressar a Flaubert"
F
(CERCAS, 20005, p. 20).
Haveria ainda algum
mas coisas a discutir sobre esse capítulo dee entrada, como,
c
por eexemplo, a concepção de literaturra do person
nagem, já que ela interrfere diretam
mente
na foormulação do
d seu projeeto literário,, conforme acabei de glosar.
g
Porém
m, creio que esta
discuussão não é indispensáv
vel para a liinha interprretativa que eu quero deesenvolver, aqui.
De m
modo que, por ora, gostaria de me deter nesta
n
escolh
ha inusitadaa pela figu
ura de
Flaubbert como modelo.
m
Um
ma das caraacterísticas mais marccantes do auutor de Ma
adame
Bovaary é a sua aspiração à objetividaade absolutta. Para ele, o autor, qquer dizer, a voz
autorral, deve suumir por deetrás da narrrativa. O seu
s objetivo
o final é faazer com que
q as
coisaas e as pessoas falem por
p si própri
rias. Não mee interessa discutir
d
a vvalidade ou a não
validdade desta aspiração,
a
nem se ela é ou não posssível. Querro somente registrá-la como
uma poética da narrativa, que é o quue ela é, e mostrar
m
com
mo, a priorii, ela contraasta e
destooa da propposta da no
ovela que eestamos len
ndo, O Mo
otivo, cujo tema centtral é
justaamente a interferência do
d autor na realidade.
Gostariaa de chamarr atenção aiinda para outro
o
aspectto decorrentte da escolh
ha da
figurra de Flaubbert, conforrme uma obbservação do
d filósofo francês Jaacques Rancière:
"Quaando são publicadoss, Madamee Bovary ou A educação ssentimental são
imeddiatamente percebidoss como 'a democraciia em literratura', apeesar da po
ostura
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aristoocrática e do
d conform
mismo polítiico de Flau
ubert." De acordo com
m Rancière, esta
“dem
mocracia em
m literaturaa” é observ
rvada, inclu
usive, em sua "recusaa em conffiar à
literaatura uma mensagem”.
m
Flaubert “éé democrataa, dizem seu
us adversáriios, na sua opção
o
de ppintar em vez
v de insttruir." Por fim, afirm
ma: "Essa igualdade dde indiferen
nça é
conseequência de
d uma opçção poética:: a igualdaade de todo
os os temass" (RANCIIÈRE,
20099, p. 19). Se eu trago esstas reflexõees para o deebate é porq
que, primeirro, eu gostarria de
deixaar sublinhaado que um
ma fórmula poética nu
unca é apen
nas um asssunto restrito da
poétiica, pois ela pressu
upõe umaa forma específica
e
de organiização política,
indeppendentemeente (como Rancière beem observaa) da ideologia do persoonagem, daa obra
ou do autor; seggundo, porq
que a fórmuula poética flaubertian
na, em especcífico, é um
m dos
marccos mais reelevantes da
d nossa cooncepção moderna
m
dee arte enquuanto um objeto
o
estétiico, ou sejaa, como o produto
p
de uma esferaa que está completame
c
ente separada da
esferra da efetiviidade e do in
nteresse.
Por fim, Álvaro dettermina quaal o argumen
nto do seu romance.
r
R
Reproduzo aqui
a
o
trechho em que o narrador o explica:
Propôs-see a narrar a incrível eppopéia de quatro
q
person
nagens mennores. Um
deles, o protagonista,
p
é um escritoor ambicioso
o que está esccrevendo um
m romance
dentro do
d romance ambicioso. Esse roman
nce dentro do romancee conta a
história de
d um jovem
m casal sufocaado por dificculdades econ
nômicas quee destroem
a sua connvivência e minam
m
sua fe
felicidade; o casal decide assassinar uum senhor
antipáticoo que vive, de forma exxtremamentee austera, no
o mesmo edi
difício que
eles. Aléém do escritor desse rom
mance, o rom
mance de Álvaro
Á
tem trrês outras
personaggens: um joveem casal quee trabalha dee manhã até a noite para manter, a
duras pennas, o seu laar, e um sennhor que viv
ve modestam
mente no últiimo andar
ocupado pelo casal e pelo romaancista. À medida
m
que o escritor doo romance
Álvaro escreve
e
o seeu próprio roomance, a convivência
c
pacífica doo casal de
vizinhos se altera e se
s perturba ((...). Um dia o escritor encontra seuss vizinhos
l
consigoo um objeto comprido
c
envolto em pappel pardo.
no elevaddor; o casal leva
O escritoor imagina, algo ilogicam
mente, que esse objeto é um machhado, e ao
chegar em
m casa resolve que o caasal de seu romance maatará a machhadadas o
velho renntista. Algun
ns dias depoi s coloca o ponto final em
m seu romannce. Nessa
mesma manhã,
m
a portteira descobrre o cadáver do velho qu
ue vivia modeestamente
no mesm
mo edifício do
o romancistaa e do casal. O velho hav
via sido assaassinado a
machadadas. (CERCA
AS 2005, p. 21-22).

A transccrição deste longo treccho se justiffica por qu
ue, com issoo, eu econo
omizo
espaçço para expplicar o argu
umento de O Motivo, posto
p
que este
e se conffunde, com leves
alteraações, com
m o argum
mento do rromance dentro do romance
r
qque Álvaro está
escreevendo. Perrceba-se que, com issoo, o leitor é informado
o, sem que o saiba, log
go no
inícioo da novelaa, do que vaai acontecerr em seguidaa. No edifíccio em que Álvaro morra, no
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últim
mo andar, tam
mbém moraa um senhoor, de nome Monteiro, com
c
estilo dde vida mod
desto.
No m
mesmo andaar que o pro
otagonista, ttambém mo
ora um casaal (Enrique e Irene Cassares)
em ddificuldadess econômiccas, cuja coonvivência vai sendo desgastadaa à medidaa que
Álvaaro avança na preparaçção do seuu romance. Aqui entraa a diferençça principall: é o
próprrio Álvaro quem incitta, por meioo de um seem número de joguetees psicológiicos e
recurrsos dignoss de um film
me de espioonagem, a discórdia entre
e
o casaal. E é ele quem
incutte na cabeçça dos Casares a ideiaa de assasssinar o sr. Monteiro e roubar ass suas
econnomias, avarramente guaardadas num
m cofre em sua residência. E é justtamente o que
q os
Casaares fazem, com direito
o à reproduçção do episódio do elevador, confforme o rom
mance
que Á
Álvaro tinhha projetado
o, no qual Á
Álvaro acred
dita que reconhece um machado dentro
d
de um
ma das sacoolas que os seus vizinhhos trazem nas
n mãos. Mal
M formuloo o argumen
nto da
noveela de Cercaas, o leitor é arrastado para dentro
o de um red
demoinho, eem que a mesma
m
narraativa, a messma históriaa, o mesmoo argumento
o se multiplica indefinnidamente, como
num jogo de esppelhos ou nu
um mise en abyme espiral e infinitto. E, de fatto, este é o efeito
e
vertigginoso destta narrativaa, quando vvamos nos dando con
nta, à medidda que a leeitura
progrride, deste espelhamen
e
nto nauseantte dos dois níveis narraativos descrritos na novela: o
de Á
Álvaro e o doo romance que
q Álvaro escreve.
É necesssário dizer, no entantoo, que esse espelhamen
nto entre oss dois níveis não
confi
figura necesssariamentee uma mettalepse. A existência de dois nníveis diegééticos
confi
figura uma narrativa
n
meetadiegéticaa; apenas a intrusão de um nível nno outro pod
de ser
consiiderada um
ma metalepsee. Neste caaso, não há como afirm
mar que um
m nível invaada os
domíínios do ouutro. E nissso Javier C
Cercas é mu
uito cuidad
doso. É só depois de já
j ter
definnido o argum
mento do ro
omance quee vai escreveer que Álvaaro conhecee o sr. Monteiro e
os Casares e os elege com
mo modelos dos seus peersonagens.. O fato de,, assim com
mo no
romaance dentro do romancce, o senhorr Monteiro morar no último
ú
andaar do edifíciio em
que Álvaro moorava e os Casares serrem seus vizinhos
v
de andar é, ccom efeito, uma
coinccidência muito
m
suspeeita. Mas eela pode ser
s tomadaa apenas ccomo isso: uma
coinccidência. Ouutra explicaação possívvel é que Állvaro, incon
nscientemennte, tinha traaçado
o plaano de seu romance
r
a partir da obbservação de
d Monteiro
o e os Casarres, que elee teria
vistoo uma vez ou
o outra, ao longo de suua estadia naquele
n
ediffício, e, sem
m se dar con
nta, os
teria retido na antecâmara
a
de sua pré--consciência. Esta inteerpretação, ppor extravaagante
que sseja, garantee a verossim
milhança doo relato, sem
m que, para compreenddê-lo, precissemos
recorrrer ao fantáástico ou ao
o maravilhosso.
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No entannto, não há como fugirr da metaleepse no fim
m da novela,, quando see dá o
desfeecho previstto pelo rom
mance de Álvvaro, e os Casares
C
matam o sr. Moonteiro e roubam
as suuas finançass. Com umaa diferença, que não haavia sido prrevista por Á
Álvaro enquanto
levavva adiante o seu plano de induzir os seus vizinhos de an
ndar a matarr o Sr. Mon
nteiro:
os Casares não mataram o velho a maachadadas, mas
m com um
ma chave dde fenda quee eles
haviaam tomado emprestado
o a Álvaro aantes do criime e, depo
ois de consuumado, a haaviam
devoolvido ao doono com o in
ntuito de inccriminá-lo. Assim, Álv
varo acabouu sendo vítim
ma do
próprrio ardil. Porém,
P
é ju
ustamente qquando se percebe
p
inffalivelmentee condenad
do (os
policciais facilmeente o ligarriam ao crim
me, não só por causa da
d prova físsica da chave de
fendaa suja do saangue do sr. Monteiro eem seu aparrtamento, mas
m pela atittude suspeitta que
haviaa mantido enquanto
e
ten
ntava coletaar informaçõ
ões do vizin
nho idoso paara passá-laas aos
Casaares), é nestte momento
o em que nãão há mais para onde ir,
i que não hhá mais nen
nhum
ardil para ser feito
f
e que ele não ppode mais adiar
a
a escrita do rom
mance – é neste
mom
mento que Álvaro
Á
se sen
nta para esccrever:
‘Álvaro levava
l
seu trabalho a sériio. Todos os dias se levan
ntava às oitoo horas em
ponto. Toomava uma ducha
d
fria paara se reanim
mar e descia ao supermerrcado para
comprar pão e jornal. Na volta prreparava café
fé, torradas co
om manteigaa e geléia,
e tomavaa café-da-maanhã na coziinha, folhean
ndo o jornall e ouvindo rádio. Às
nove da manhã sen
ntava no esccritório, pro
onto para in
niciar sua joornada de
trabalho.’ (CERCAS, 2005, p. 1055).

O parággrafo com que a nov ela terminaa é o mesm
mo parágraafo, palavraa por
palavvra, que innicia o relatto. Neste m
momento, ocorre
o
umaa metalepsee tão vertig
ginosa
quannto o jogo metadiegétic
m
co da mise een abyme qu
ue vimos accima. Só que
ue aqui, o jogo de
espellhamento innfinito ocorrre por meiio da intrussão de um nível
n
narrattivo no outtro. O
leitorr se pergunnta se a nov
vela que accabou de leer, e que erra narrada ppor um narrrador
extraadiegético e impessoal, não era, nna verdade, narrada por Álvaro o tempo todo
o, e o
recurrso da terceira pesso
oa só se deu por conta
c
de uma
u
econoomia discu
ursiva,
confi
figurando um
ma narrativ
va metadieggética redu
uzida ou psseudodiegéttica, conforrme a
definnição de Geenette ([19--], p. 235-2236): "essass formas de narração eem que a esstação
metaadiegética, mencionada
m
a ou não, sse acha im
mediatamentee excluída em proveito do
prim
meiro narrador, o que faaz, de algum
ma maneira, a economia de um (oou, por vezees, de
várioos) nível narrativo".
n
Assim, o narrador só
ó se assum
me na sua impessoallidade
extraadiegética como
c
um modo
m
de pouupar as expllicações preeliminares ssegundo as quais
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ficariia entendiddo que o leitor estava llendo um ro
omance esccrito pelo peersonagem deste
mesm
mo romancee.
Seja com
mo for, estee recurso naarrativo env
volve a obraa numa aurra de irrealiidade,
ou, seria melhorr dizer, de frrágil verosssimilhança, na medida em
e que subblinha e desttaca o
ntecede a trransgressão mais radicaal que
seu ccaráter "artifficial". Neste sentido, O Motivo an
será observada em Soldad
dos de Salaamina, quan
ndo Javier Cercas se utiliza do pacto
ambííguo para colocar
c
em cena, maiss uma vez, os conflito
os de um esscritor duraante a
compposição de um
u romancee.
Para term
minar este ensaio,
e
gostaaria apenas de fazer um
ma observaçção acerca de
d um
temaa que eu levvantei algum
mas vezes: o da obra de
d arte a paartir da persspectiva esttética.
Com
mo afirmei, a autoficção
o pode ser enntendida co
omo uma reaação à objettificação esstética
da arrte, que, groosso modo,, pode ser eexplicado como
c
o expediente porr meio do qual
q
a
filosoofia relega a arte a um universo au
autônomo, no
n qual ela pode
p
tudo, m
mas fora do
o qual
ela nnão pode naada. A objettificação esttética é o qu
ue torna a arte
a ineficazz e que con
ntribui
para o melhor ajjuste da artee na sociedaade. Porém, dizer que a autoficçãoo é uma reaação a
isso, não é o mesmo
m
que dizer que, com a auto
oficção, a liiteratura coonseguiu po
or fim
r
de autonomia
a
estética. Do
D mesmo modo,
m
os aatletas olím
mpicos
superrar o seu regime
tentaam superar a condição
o humana, m
mas conseg
guem apenaas estabeleccer, a cada novo
recorrde, um novvo parâmetrro, bem dellimitado, daa condição a que estam
mos sujeitoss. Isso
nos leva a pergguntar: a arrte superouu a estéticaa? Um dos autores quue eu citei aqui,
Ranccière, é cateegórico quaando afirmaa que, paraa ele, vivem
mos no regiime estético das
artes. Porém, esste regime estético
e
ém
marcado por mudanças e por convuulsões. Creio que
onvulsão. Asssim como a metalepsee, num grauu menor, tam
mbém
a auttoficção é issso, uma co
o é.
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