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RESUMO 

 

 

 

Libro de Manuel é uma obra que marca, depois de Rayuela, o interesse de Cortázar em se 

expressar politicamente por meio da literatura, focalizando o contexto de repressão política 

vivido a partir da década de 60 e atendendo especialmente ao discurso produzido pelos 

meios jornalísticos acerca desses acontecimentos. Com o propósito de questionar esse 

contexto e esses discursos a partir do universo ficcional, o autor utiliza prioritariamente dois 

meios estéticos: o collage e a alternância entre narradores. Assim, ao mesmo tempo em que 

realidade e ficção são postas em relação em um processo dinâmico e autocrítico, a tensão 

que se estabelece entre elementos vinculados mais especificamente a um âmbito ou ao outro 

proporciona uma intensa reflexão acerca da autonomia e da manipulação da arte. 

Paralelamente, a reflexão sobre a autonomia da obra de arte no romance se projeta ao 

universo do “real”, exigindo uma reflexão análoga sobre os discursos políticos que se 

veiculavam no período em questão, pois na tentativa de retomar o vínculo entre arte e vida, 

repensar as bases da linguagem artística significaria também repensar as bases do discurso 

revolucionário, analisando seus limites e suas contradições. 

 

PALAVRAS-CHAVE: Julio Cortázar. Libro de Manuel. Literatura latino-americana. 

Literatura e política. Crítica literária. 
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RESUMEN 

 

 

 

Libro de Manuel es una obra que marca, después de Rayuela, el interés de Cortázar en 

expresarse políticamente por medio de la literatura, focalizando el contexto de represión 

política vivido a partir de la década del 60 y atendiendo especialmente al discurso 

producido por los medios periodísticos acerca de esos acontecimientos. Con el 

propósito de cuestionar ese contexto y esos discursos desde el universo ficcional, el 

autor utiliza prioritariamente dos medios estéticos: el collage y la alternancia entre 

narradores. Así, al tiempo que realidad y ficción son puestas en relación en un proceso 

dinámico y autocrítico, la tensión que se establece entre elementos vinculados más 

específicamente a un ámbito o al otro proporciona una intensa reflexión acerca de la 

autonomía y de la manipulación del arte. Paralelamente, la reflexión sobre la autonomía 

de la obra de arte en la novela se proyecta hacia el universo de lo “real”, exigiendo una 

la reflexión análoga sobre los discursos políticos que se vehiculaban en el período en 

cuestión, pues en el intento de retomar el vínculo entre arte y vida, repensar las bases 

del lenguaje artístico significaría repensar las bases del discurso revolucionario, 

analizando sus límites y sus contradicciones.  

 

PALABRAS-CLAVE: Julio Cortázar. Libro de Manuel. Literatura latinoamericana. 

Literatura y política. Crítica literaria. 
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1. Introdução  

 

 O interesse em analisar a obra Libro de Manuel, de Julio Cortázar, publicada em 

1973, surge das intrigantes polêmicas em que obra e autor estiveram envolvidos, em um 

contexto político incisivo e complexo, que punha em xeque a função do intelectual e 

retomava a discussão da autonomia da arte, colocada décadas antes pelos movimentos 

da vanguarda histórica. No momento em que a esquerda política condicionava a 

legitimidade da arte e da intelectualidade à adoção de seus ideais, Libro de Manuel e seu 

autor se mostraram aparentemente “desencaixados” politicamente, embora o 

engajamento político da obra tivesse sido declarado pelo autor. Entusiasmada por essa 

contradição, a proposta desta pesquisa é retomar as discussões de caráter político que 

surgiram no entorno da publicação da obra e mostrar através da mesma (por elementos 

estéticos, recursos inovadores, aspectos da construção da narrativa, características dos 

personagens, ...) que seu engajamento se deu de um modo inovador, porém 

incompreendido aos olhos de alguns críticos da época; que seu autor, através do que se 

percebe na obra e em publicações e entrevistas do período, fazia parte de uma 

vanguarda literária e política e estava além do que as premissas da esquerda ou da 

direita poderiam delimitar.  

 Ao tentar recompor historicamente o período de sua publicação, vemos que o 

fervor crítico de algum modo se justificava, pois a década de 70 configurou um 

momento político intenso e interessante, cujas demandas sociais exigiam posições mais 

radicais contra o imperialismo da máquina capitalista e toda a desigualdade que dela 

provinha. A esquerda ia tomando mais corpo. Desde o sucesso da Revolução Cubana, 

no final da década de 50, passando pelo massacre de 68, em Tlatelolco, no México, e 

pelos violentos regimes ditatoriais que se instauraram em diversos países da América 

Latina, culmina em 70 um período em que se exige das figuras públicas uma adesão 

mais sólida à esquerda, defendida na época como a única atitude legítima contra o 

capitalismo opressor. Portanto, esse momento histórico favoreceu a discussão acerca da 

função do intelectual. Os mais engajados à esquerda se empenhavam em difundir 

discursos revolucionários através da literatura, acreditando que a categorização do 

intelectual e a legitimação de suas funções passariam a ser determinadas por seu 

posicionamento político-ideológico. Também na retomada dessa discussão, Cláudia 

Gilman, em seu livro Entre la pluma y el fusil, verifica que a política passou a funcionar 
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como parâmetro da legitimidade da produção intelectual. O interesse político foi, então, 

durante essas décadas, o ingrediente transformador do artista comum em intelectual, 

pois o discurso politizado o tornava um dos principais agentes da transformação radical 

de uma sociedade que clamava por mudanças. O artista, o escritor, o cientista ou 

qualquer outra figura pública passava a ser um intelectual na medida em que 

considerava como “(...) su responsabilidad moral y su derecho colectivo a intervenir 

directamente en el sistema político mediante su influencia sobre las mentes de la nación 

y la configuración de sus dirigentes políticos” (BAUMAN: 1997. Apud: GILMAN: 

2012, p. 70). 

 Nesse contexto, mostrar-se consciente da realidade social e conhecedor dos 

meios políticos para modificá-la contribuía para a solidificação da autoridade literária. 

O literato revelava deste modo que era consciente do espaço que ocupava na sociedade 

e que era capaz de analisar criticamente sua própria experiência. Em 1960, Wright Mills 

afirmava que “si el pensador no se vincula personalmente al valor de la verdad en la 

lucha política, tampoco estará en condiciones de afrontar responsablemente el conjunto 

de su experiencia viva” (Apud: GILMAN: 2012, p. 60). Vemos a clara relação apontada 

por Wright Mills entre pensador e luta política, como ingredientes fundamentais para 

uma autorreflexão necessária à criação literária. Nessa linha, em que engajamento se 

supunha uma diretriz do pensador e do artista, Cesar Vallejo, em sua obra El arte y la 

revolución, cuja primeira edição se publica em 1973
1
, formula uma pergunta para a qual 

ele mesmo apresenta a resposta: “¿qué es un artista revolucionario?” 

 

1° Revolucionario, política y artísticamente, es y debe ser siempre todo artista 

verdadero, cualquiera que sea el momento o la sociedad en que se produce. (…) 

el régimen social dominante es el capitalismo, contra el cual la única manera 

que tienen esos artistas de ejercer su función revolucionaria, es trabajando según 

los principios e intereses soviéticos, que son los intereses y principios 

revolucionarios mundiales. 

2° Sólo de un punto de vista dialéctico es que puede denominarse y se 

denomina socialista al artista bolchevique. Dado que éste interpreta y sirve los 

intereses clasistas del proletariado, y éste, a su vez, lucha por la instauración de 

                                                 
1
   Embora a obra contenha notas jornalísticas e anotações feitas pelo poeta nas décadas de 1920 e 

1930. 



11 

 

la sociedad socialista universal, la idea de socialismo va implícita en la idea 

bolchevique. (…) 

(VALLEJO: El arte y la revolución, 1973, p. 24-25) 

 

 Vemos que para o próprio corpo intelectual (extremo-esquerdista) atuante 

durante as décadas de 60 e 70, a noção do que vinha a ser um intelectual passava 

necessariamente por uma consciência política que deveria ser percebida através da obra, 

sendo a obra um veículo de comunicação com as massas. A posição política do 

intelectual deveria ser bem acentuada, tendendo à dialética socialista, como vimos no 

fragmento da obra de Vallejo, sendo o artista considerado um porta-voz dos interesses 

do proletariado. Deste modo, essa postura política marcada pretendia alcançar a 

produção artística, ocasionando uma tensão entre a proposta da vanguarda histórica de 

retomar o vínculo entre arte e vida (rompendo com a autonomia da arte na sociedade 

burguesa) e as limitações que imporia, à liberdade criativa, o imperativo de que a arte 

fosse posta a serviço da política. 

 O processo de reconhecimento do artista enquanto intelectual é verificado por A. 

Giunta sob uma perspectiva que atenua as premissas políticas esquerdistas vigentes no 

período de nossa análise: 

 

cuando se sienten capaces de poner en crisis los valores vigentes en la sociedad 

a la que pertenecen y de contribuir a fundar un orden alternativo, y demuestran 

una voluntad de intervención en la escena pública a fin de incidir en el orden 

establecido, (…) en este reconocimiento, incluyen también sus prácticas 

estéticas específicas.  

(GIUNTA: Vanguardia, internacionalismo y política, 2008, p. 264). 

 

 Como vemos, práticas estéticas específicas são empregadas para demonstrar 

essa vontade de intervenção na cena pública, consolidando a figura do intelectual. Em 

Libro de Manuel, essas práticas estéticas específicas são visíveis ao nos depararmos 

com uma proposta de deslocamento das práticas tradicionais de leitura que visa repensar 

a relação entre sujeito e literatura, transcendendo o campo artístico e alcançando a vida 

social e suas relações. Através dessas práticas, Cortázar submete a relação entre estética 

e política a um olhar crítico, questionando as limitações da criação artística.  

 Esse questionamento punha o autor em uma polêmica de cunho político-literário 
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na qual o mesmo se via cobrado a definir sua posição. A sempre definida posição do 

autor à esquerda foi alvo de dúvidas porque Cortázar não abriu mão de ser crítico, 

mesmo quando o tema era a própria ideologia esquerdista da qual ele compartilhava. 

Um dos “ganchos” tomados pela crítica para questionar sua conduta política e seu grau 

de participação nas questões latino-americanas foi seu exílio, dado que o autor 

permaneceu por mais de trinta anos na França, de onde seguia escrevendo e publicando. 

Questionavam também a utilização do termo “exílio”, que parecia a autores como 

Liliana Hecker (com quem Cortázar trocou cartas sobre o assunto) falta de solidariedade 

com aqueles que de fato eram exilados ou permaneciam em suas pátrias desafiando a 

censura.  

 Cortázar procurava dialogar com seus críticos através de cartas ou ensaios que 

tratassem do assunto. No ensaio “Del sentimento de no estar del todo”, o autor explica o 

modo como ele concebia o universo ficcional e como entendia o lugar da política nesse 

universo. Vejamos um fragmento: 

 

Vivo y escribo amenazado por esa lateralidad, por ese paralaje verdadero, por 

ese estar siempre un poco más a la izquierda o más al fondo del lugar donde se 

debería estar para que todo cuajara satisfactoriamente en un día más de vida sin 

conflictos. Desde muy pequeño asumí con los dientes apretados esa condición 

que me dividía de mis amigos y a la vez los atraía hacia el raro, el diferente, el 

que metía el dedo en el ventilador. No estaba privado de la felicidad; la única 

condición era coincidir de a ratos (…) con otro que también calzara de lleno en 

su matrícula, y desde luego no era fácil; pero pronto descubrí los gatos, en los 

que podía imaginar mi propia condición, y los libros donde la encontraba de 

lleno. 

(CORTAZAR: La vuelta al día en ochenta mundos
2
, 2011, p. 35) 

 

 Vemos, então, que Cortázar desde cedo assumiu com os dentes apertados a 

condição para suportar essa lateralidade que o ameaçava: ter de coincidir eventualmente 

com aqueles que pareciam ter uma postura ideológica já determinada, enquanto ele 

permanecia crítico quanto às receitas ideológicas que lhe tentavam impor. Porém, nos 

livros encontrava o espaço para que sua visão crítica se manifestasse através dos 

                                                 
2
  Doravante “L. V. D. O. M.” 
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recursos literários, tal como os utilizou em Libro de Manuel. Na obra, sua percepção 

política se expressa pelos artefatos estéticos, mesclada ao universo ficcional, 

questionada pela conduta de um ou outro personagem. Na literatura, Cortázar não 

precisava apertar os dentes, não precisava coincidir, todas as suas incertezas poderiam 

aparecer, mas a crítica da extrema esquerda pareceu ter se decepcionado. 

 Então, na literatura Cortazar encontrava o ambiente para a plena expansão de 

suas ideias, de seu modo de conceber a sociedade, de analisar sua própria existência: 

“Mucho de lo que he escrito se ordena bajo el signo de la excentricidad, puesto que 

entre vivir y escribir nunca admití una clara diferencia” (CORTÁZAR: L. V. D. O. M., 

2011, p. 32).  A literatura era o espaço do prazer, do jogo, do desejo, da sede erótica, do 

amor, da felicidade, das possibilidades, assim como deveria ser a vida; reafirmava seu 

vínculo com a práxis cotidiana.  Através dessa ponte, Cortázar cultivava seus ideais 

políticos em consonância com sua compreensão sobre vida, arte e revolução.  

 

Más que nunca creo que la lucha 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 como la 

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

alegría. 

(CORTÁZAR: Libro de Manuel
3
, 2011, p.8 ) 

 

 Para Cortázar, o engajamento não pressupunha necessariamente estar na batalha 

armada ou aderir ao realismo didático em prol do socialismo, mas trazer ao cotidiano a 

vida que se almejava. Conforme analisou Giunta, Cortázar pôs em prática estratégias 

estéticas específicas pra intervir na cena pública, consolidando cada vez mais sua figura 

enquanto intelectual. Sendo assim, crescia a expectativa da extrema esquerda de que o 

autor tivesse uma conduta política incisiva.  

 Libro de Manuel foi declarada pelo próprio autor como uma obra com objetivos 

políticos, um livro “destinado a ayudar en el plano práctico a los prisioneros políticos de 

la Argentina” (CORTÁZAR: 1977), uma vez que toda a renda adquirida pela venda dos 

livros foi destinada aos custos burocráticos e demais gastos para a libertação desses 

prisioneiros. Isso o levou mais uma vez a um lugar de destaque à mesa das polêmicas 

                                                 
3  Doravante “L. M.” 
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sobre a função do intelectual. Essa autoridade intelectual concedida pelo público leitor e 

pela crítica esquerdista gerava, naturalmente, a expectativa de intervenção nas práticas 

sociais através da propagação de ideias esquerdistas, que por meio do discurso literário 

estabelecesse um diálogo com outros intelectuais com o mesmo propósito, criando 

assim uma grande máquina contra o imperialismo burguês a partir daqueles que 

supostamente teriam força representativa para tal: os intelectuais e artistas. Mas 

Cortázar parecia não corresponder com àquilo que Gilman chama de “solidariedade 

terceiromundista”
4
 (GILMAN: 2012, p. 27, l. 10-14). Cortázar criou seu próprio jogo 

com suas próprias regras, obras, dentre as quais aqui destacamos Libro de Manuel, 

capazes, através do campo estético e de uma construção narrativa inovadora, de ser mais 

eloquente politicamente do que muitas obras de caráter didático-esquerdista. A obra 

propõe através desses mecanismos uma experiência livre e inovadora de leitura, 

construída segundo aquilo que politicamente se propõe a ser: um infindável processo 

reflexivo sobre o homem e sua condição na sociedade, transcendendo qualquer doutrina 

partidária e rechaçando ideologias herméticas. É construída através da dinâmica do 

cotidiano, do jogo, da liberdade, da ousadia, do amor, da alegria, as mesmas premissas 

políticas que Cortázar defendia.  

 Deste modo, para retomar a polêmica sobre o engajamento político de autor e 

obra, parece muito válido analisar o modo como esse engajamento se apresenta a partir 

do conjunto estético da obra literária, partindo do pressuposto de que ela se compreende 

como “um produto das tendências sociológicas e filosóficas, não como um produto 

incoerente e anárquico” (PORTAL: 1927. In: SCHWARTZ: 1995 p. 444). 

Consideraremos, assim, o fato estético como um campo fundamental para a 

compreensão do discurso político-ideológico, pois, no contexto que nos interessa, 

constituiu um código próprio desenvolvido pela instituição literária, utilizado pela 

crítica como parâmetro para traçar os limites entre as obras engajadas e as que não o 

                                                 
4
  Gilman afirma que o intelectual tem consciência do campo intelectual e de sua inserção na 

sociedade, que ele entende que a ação individual é restrita, o que nos leva a crer que o intelectual precisa 

pertencer a um grupo cujas ideias políticas e práticas comuns o legitimem. Na conformação de um 

possível grupo, a América Latina se apresenta como uma referência geográfica para esses atores, onde as 

problemáticas comuns permitem que eles se apoiem mutuamente, difundindo sua solidariedade através do 

discurso literário e artístico.  
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eram.  

 É evidente na obra sobre a qual nos debruçamos que os elementos que a 

compõem participam da empreitada esquerdista que busca(va) permear todos os campos 

artísticos: a retomada do vínculo com a práxis cotidiana, fundindo arte e vida, recriando 

a arte total
5
. Essa nova arte não se contentava em ser uma representação da realidade, 

mas pretendia ser a própria realidade, bem como Cortázar procurava fazer no campo da 

literatura, muito evidente em Libro de Manuel. Cortázar se reconhecia antes de tudo 

como um aficionado ao prazer da escrita, fazendo-a a seu modo e a seu tempo, nenhuma 

premissa política poderia superar seu compromisso com a literatura. A autenticidade do 

romance e sua fidelidade à liberdade artística criadora, de algum modo, também eram 

dotadas das potencialidades para fazer eclodir uma “rebelião”, tal como acredita E. 

Sábato:  

 

La auténtica rebelión y la verdadera síntesis no podía provenir sino de aquella 

actividad del espíritu que nunca separó lo inseparable: la novela. Que por su 

misma hibridez, a medio camino entre las ideas y las pasiones, estaba destinada 

a dar la real integración del hombre escindido; a lo menos en sus más vastas y 

complejas realizaciones. En estas novelas cumbres se da la síntesis que el 

existencialismo fenomenológico recomienda. Ni la pura objetividad de la 

ciencia, ni la pura subjetividad de la primera rebelión: la realidad desde un yo; 

la síntesis entre el yo y el mundo, entre la inconsciencia y la conciencia, entre la 

sensibilidad y el intelecto.  

(SABATO: El escritor y sus fantasmas, 2006, p. 18-19) 

 

 Sábato vê na literatura o potencial para a reintegração do homem. Libro de 

Manuel, de certo, é uma dessas “novelas cumbres”, em que ocorre a síntese entre o eu e 

o mundo, entre a inconsciência e a consciência, entre a sensibilidade e o intelecto. 

Assim, dita obra, segundo nosso entendimento, não se propunha a ser um manual 

                                                 
5
  A arte revolucionária propõe o fato estético como “núcleo onde se integram e unificam todos os 

elementos que compõem a realidade humana: econômicos, sociais, políticos; como uma integração dos 

elementos de distintas disciplinas, eliminando a separação entre artistas, intelectuais e técnicos, e como 

uma ação unitária de todos eles dirigida a modificar a totalidade da estrutura social: uma arte total.” 

(Declaração da mostra de Rosario em 1968. Cf. A. Longoni e M. Metsman, Del Di Tella a ..., p. 192.) 
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revolucionário, mas valeu-se dessa síntese que transparece no fato estético para 

proporcionar uma reflexão acerca dos eventos políticos e sociais da época. O fato 

estético e toda a dinâmica dessa narrativa são capazes de provocar reações nos leitores 

que podem acionar sua consciência política, sem que necessariamente a política ou os 

problemas sociais sejam o tema primeiro da obra. Uma obra, segundo o conceito 

marxista, pode preparar o homem para uma atuação mais humana diante das situações 

reais. Marx dizia que a obra é um produto da realidade, “é resultado de uma atividade 

que responde a uma realidade vivida como insuficiente” (In: BÜRGER: 2010, p. 14) e 

que em contextos diferentes desenvolve novas funções sociais
6
. Cortázar parecia 

coincidir com esse pensamento, pois suas obras, de algum modo, situavam a literatura 

num momento real de leitura, um lugar onde a vida acontecia, em que a experiência da 

leitura fosse também um momento de ação. 

 Para construir em Libro de Manuel esse lugar da ação e da interação, Cortázar se 

valeu de sua própria circunstância. A obra foi composta ao passo que seu autor tomava 

conhecimento das notícias sobre prisões, atentados e manifestos publicadas em jornais 

franceses, anexando, através da collage, recortes de jornais com fragmentos dessas 

notícias, permitindo que leitores e personagens também conhecessem essas 

informações. O collage atua na obra como uma ponte entre os universos ficcional e 

extraficcional, fazendo com que passado e presente dialoguem, pois também se 

apresenta como uma fonte histórica. Além disso, essa estratégia permite que a discussão 

sobre a função do intelectual transborde seus limites e abranja a função do leitor, ou 

coloque a todos em uma mesma cena em que todos têm suas responsabilidades, pois o 

leitor é também um ator na obra, ele participa da dinâmica da construção da narrativa. 

Sobre o procedimento utilizado para a construção dessa narrativa, Cortázar declarou: 

 

(...) es realmente muy difícil esa convergencia entre la información que recibes 

cotidianamente y el mundo de ficción en que se mueve una novela. Entonces 

hice un procedimiento que personalmente me resultó satisfactorio que consistió 

                                                 
6
  O que Marx procura fazer é estabelecer, em sua teoria, um vínculo entre substância ideal e 

situação social, acreditando que “os momentos ideológicos são partes e elementos da luta real”, o que 

permite que a literatura, ao atuar primordialmente em campos subjetivos, atue na fomentação de 

elementos necessários para a luta social, ou seja, na construção das ferramentas ideológicas.  
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en imaginar que como la novela se desarrolla en Paris en un medio de 

latinoamericanos que cotidianamente leen los periódicos, los periódicos que 

ellos leen en la novela son exactamente los mismos que yo estaba leyendo 

mientras escribía la novela. Es decir que hay una contemporaneidad, una 

simultaneidad total.  

(Entrevista a Soler Serrano, Espanha, 1977) 

 

 Percebemos na fala do autor sua busca, através do procedimento utilizado, pelo 

vínculo entre tempos, espaços e sujeitos, essa “simultaneidad total”, também desejada 

pela vanguarda histórica. Veremos, então, na análise de Libro de Manuel, o modo como 

Cortázar integrou a vanguarda na retomada do vínculo entre arte e vida e como os 

mecanismos utilizados nessa empreitada se afinam com a eloquência política da obra, a 

despeito das polêmicas surgidas naquele momento. 
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2. Libro de Manuel – O “prólogo” 

 

 Nossa análise inicial incide sobre a primeira parte da obra, que constitui uma 

espécie de prólogo, um texto o qual não nos parece prudente considerar à parte da 

narrativa (ainda que Cortázar tenha indicado que o mesmo foi escrito após o término da 

obra, enquanto o autor fazia as correções de formatação do livro), pois, levando em 

conta todo o jogo narrativo presente na obra, que alterna narradores; acrescenta 

documentos extraídos do cotidiano (“real”) através do collage e, dentre outros; permite 

intervenções do autor projetando-o como personagem, podemos também considerar esse 

prólogo como parte da estratégia narrativa e do interesse do autor em repensar o 

tradicional itinerário da literatura ou mesmo como parte da crítica a certas ideologias 

políticas que o autor desenvolveu ao longo da trama. 

 No referido “prólogo”, Cortázar faz menção a algumas polêmicas que 

circundaram a publicação do livro e aos possíveis equívocos interpretativos aos quais a 

obra teria sido levada: “Por razones obvias habré sido el primero en descubrir que este 

libro no parece ser lo que quiere sino que con frecuencia parece lo que no quiere ser 

(...)” (CORTÁZAR: L. M., 2011, p. 7, l. 1-3). Cortázar provavelmente se referia à 

recepção da obra no entorno das polêmicas de cunho político-literário, uma vez que o 

contexto político em que se deu a publicação da obra (ditadura militar em países da 

América Latina, repressão política na Argentina durante o governo do general Lanusse, 

o então recente Maio de 68 na França, etc.) punha a figura de Cortázar em evidência 

como um intelectual que “deveria” responder partidariamente a esse contexto através da 

obra que o próprio havia declarado, por primeira vez, “engajada”, que é Libro de 

Manuel.  

 Entretanto, essa expectativa de partidarismo, proveniente primordialmente da 

extrema esquerda, conduziria a obra a uma interpretação distante do que pretendia ser, 

conforme Cortázar sinaliza. Ao invés de um manual político, a obra apresenta um 

apanhado de contradições político-ideológicas que surgem principalmente dos 

personagens, que se dizem esquerdistas revolucionários e tramam um arriscado plano 

para libertar presos políticos. Entretanto, o plano fracassa devido à inconsistência de sua 

elaboração e ao caráter indisciplinado de seus agentes, o que se desenvolve na narrativa 

de modo a possibilitar uma análise crítica sobre os discursos revolucionários, 

considerando o contexto em que tais personagens estão inseridos, o qual estabelece um 
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diálogo direto com o contexto que envolvia o autor durante a elaboração da obra. Assim, 

a obra é de alto teor crítico em termos políticos, ao passo que se compreende também 

como um objeto que “fala” politicamente e que, enquanto literatura, se revisa. 

 Por essa razão, levaremos em conta nos itens a seguir aquilo que, segundo os 

registros deixados pelo autor, a obra pretendia ser e; segundo textos críticos, de que 

modo a obra foi recebida, principalmente pela extrema esquerda. Analisaremos, ainda, o 

potencial político da obra em diálogo com o surrealismo, que é uma chave de leitura de 

toda a complexidade da obra em um vínculo entre estética e ideologia. 

 

 2.1. A recepção da obra e a expectativa da esquerda 

 

 Antes de analisar o conteúdo do “prólogo”, traçaremos um contexto da 

publicação de Libro de Manuel a partir das críticas que se teceram então. Verificaremos 

alguns conflitos de ordem político-literária nos quais Cortázar se viu envolvido desde o 

declarado engajamento da obra em questão e como o autor respondia (ou correspondia) 

às críticas recebidas, principalmente, de intelectuais da esquerda. Comecemos com 

algumas declarações do autor sobre o projeto que a obra tinha como propósito realizar 

estética e ideologicamente. 

 Pois bem, na ocasião de uma entrevista a Soler Serrano, na Espanha, em 1977, o 

autor dedicou algum tempo de sua fala à Libro de Manuel e comentou sobre a 

empreitada da obra: “(...) la tentativa fue de escribir una novela en donde la literatura 

conservara todo lo que es para mí, para lo que yo vivo, y que al mismo tiempo hubiese 

la presencia de la realidad cotidiana (...)”. A tentativa de Cortázar teve êxito.  A 

realidade interpolada à obra se torna a realidade dos personagens e do leitor, que 

precisam tomar atitudes diante das situações que lhes surgem. Os personagens agem 

politicamente diante das notícias dos jornais “anexadas”, pois eles também as estão 

colando em um livro, o qual será destinado ao pequeno Manuel, para que no futuro 

possa ter um registro das circunstâncias políticas vividas por seus pais e isso lhe 

provoque a inquietude necessária para dar continuidade ao projeto revolucionário. 

Também a partir da montagem do livro, os personagens traçam um plano de sequestro 

ao chefe dos mecanismos de repressão dos comandos militares do Cone Sul, a quem 

eles se referem como VIP, em troca da libertação de presos políticos. O autor, por sua 

vez, destinava a renda obtida com a venda dos exemplares de Libro de Manuel à 
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libertação de presos políticos na Argentina, ajudando as famílias dos presos com os 

custos dos trâmites necessários. 

 Entretanto, por mais que a obra estivesse mais expressamente vinculada a fins 

políticos do que outras de sua produção, tratava-se ainda de uma ficção e não tinha a 

intenção de parecer panfletária. Em outras palavras, Cortázar não desejava que ela 

perdesse seu teor literário, embora a projeção política dessa obra, diferentemente das 

anteriores, tenha sido declarada, inclusive para além do universo ficcional:  

 

Cuando empecé a escribir el Libro de Manuel eso lo hice como si me lo 

hubiesen encargado; quien me lo encargaba era yo mismo como argentino, 

porque era el momento de la dictadura de Lanuse, era el momento en donde 

empezaba en la Argentina esa escalada de la violencia que llevó a hacer de la 

tortura no solo una institución sino una técnica tan absolutamente monstruosa 

que va más allá de toda descripción.  

(Entrevista a Soler Serrano, TVE – Espanha, 1977.) 

 

Vemos nessa declaração que Cortázar se dizia “encarregado como argentino” em 

uma missão política na qual a obra deveria se engajar, levando em conta os processos 

revolucionários que sucediam na América Latina no período em questão e a 

contrapartida da violência brutal. É razoável crer que a declaração desse engajamento 

tivesse gerado a expectativa de que ela pudesse assumir uma feição mais panfletária ou 

revelasse uma posição mais radical do autor à esquerda, o que Cortázar não fez, ao 

passo que não abria mão da experimentação estética e da liberdade de criação literária. 

Esse comportamento ousado criou um ambiente polêmico no cenário político-literário 

que, como já mencionamos, retomou a discussão acerca do intelectual e do que viria a 

ser sua função. Nessa perspectiva, e ainda sobre a publicação de Libro de Manuel, 

Cortázar se viu alvo de críticas tanto da esquerda como da direita, porque seus leitores 

de direita estavam acostumados a obras apolíticas e se viam diante de uma obra que não 

lhes agradava ideologicamente, enquanto os da esquerda teriam se ofendido por 

considerar que no se podia ‘escribir una novela sobre cosas tan graves como las que 

están sucediendo allá” (Ibidem).  

Vimos anteriormente algo sobre o contexto em que se gerou a polêmica acerca 

do posicionamento político de Cortázar, que também incluiu seu “exílio” como um 
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ponto de análise de sua participação política nos processos emancipatórios da América 

Latina a partir da década de 60. Em uma discussão com Cortázar sobre sua suposta 

condição de exilado e seu questionado engajamento, através de cartas publicadas pela 

revista El Ornitorrinco, em 1980, Liliana Hecker avalia a publicação de Libro de 

Manuel relacionada à postura política do autor. Fazendo uma referência ao ano de 1973, 

Hecker escreveu: 

 

 En esa época se adhirió de hecho al proceso que estaba viviendo la Argentina. 

Publicó una novela, Libro de Manuel, que de ninguna manera estaba a la altura 

de sus mejores textos, pero que yo misma defendí como opción (…). Ese libro 

no valía por su poder modificador ni como hecho artístico; su valor 

circunstancial residía en demostrar tácticamente que Julio Cortázar, uno de 

nuestros mejores narradores actuales y muy leído por la derecha, Cortázar, que 

empezó publicando en Sur, había roto manifiestamente con la derecha. 

 Ese libro era una adhesión. Y, si me permite definir su conducta, yo diría que en 

general usted actúa de adherente. (...)  

(HECKER: Respuesta de Liliana Hecker, in: El Ornitorrinco, N° 10, 1980
7
) 

 

 A avaliação de Hecker é, de modo geral, permeada de termos que a tornam 

pejorativa. Hecker desmereceu o poder renovador e artístico da obra e, em tom irônico, 

se apresentou como uma autoridade intelectual que, apesar de tudo, defendeu o livro 

como uma opção. Cremos, no entanto, que seria necessário rever os valores atribuídos 

aos termos “poder modificador” e “hecho artístico”, que aparecem em seu discurso 

estritamente vinculados a uma concepção partidária da arte. Com um olhar mais 

sensível à proposta de Cortázar, que não concebia a arte tal como Hecker parecia 

radicalmente defender, vemos que “poder modificador” e “hecho artístico” são 

elementos evidentes em sua obra a qualquer tempo. Cortázar fez do collage uma ponte 

entre os universos ficcional e histórico; uma ponte entre o processo de produção de uma 

narrativa e o processo de leitura. Seus personagens constroem junto ao narrador (como 

autor in fabula) um livro para o bebê Manuel a partir dos mesmos recortes de jornais, 

                                                 
7
 Disponível em Abanico, revista de letras da Biblioteca Nacional de la República Argentina, acessada 

através do link http://www.bn.gov.ar/abanico/A20503/polemica.htm (as cartas foram publicadas 

durante a década de 1980). 

http://www.bn.gov.ar/abanico/A20503/polemica.htm
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evidenciando o valor político de seu conteúdo.  

 O valor político da obra é evidente não apenas pelo plano revolucionário 

tramado pelos protagonistas da narrativa, mas também por seu caráter autocrítico. O 

grupo em questão é composto por indivíduos de diferentes nacionalidades e que 

possuem diferentes percepções sobre o ato revolucionário. Essa divergência entre as 

personalidades dificulta o triunfo da Joda, que é tramada de modo um tanto irrealista. O 

termo Joda não parece uma metáfora aleatória, seu significado (burla, diversão
8
) é 

bastante significativo quanto aos paradoxos das revoluções triunfantes e em processo ao 

longo do século XX. No desenrolar da narrativa, o termo mantém a mesma significação, 

pois percebemos que o plano é desordenado, que o papel de cada integrante não é 

explícito e que a indisciplina não é combatida. Esse aspecto pode ser analisado como 

uma contradição inerente à revolução, pois ao passo que a revolução busca a liberdade, 

como projeto político requer a organização e a “imposição” da disciplina para o alcance 

desse objeto; se sua base se constitui com a plena aceitação da expressividade 

individual, o projeto revolucionário não consegue se organizar e alcançar seu objetivo, 

tal como ocorre com a Joda. A revolução teria, portanto, de se repensar quanto 

revolução para poder amenizar suas contradições. 

 A obra não é exatamente uma adesão à esquerda, tampouco uma assinatura de 

ruptura com a direita, conforme Hecker afirma categoricamente. Libro de Manuel é, 

dentro de uma dinâmica ficcional, uma análise das ideologias e projeções da esquerda 

da qual o próprio Cortázar formava parte, uma crítica que punha em xeque suas próprias 

convicções políticas e que se estendia a uma reflexão acerca de convicções absolutas de 

qualquer ordem (“as convicções são cárceres”, como afirmava Nietzsche), o que acabou 

confrontando os partidários da extrema esquerda. Sendo assim, Hecker interpretou a 

postura autocrítica de Cortázar como um inseguro ou “escorregadio” trânsito pelas 

ideologias políticas. Para Hecker, Libro de Manuel foi não mais do que um marco da 

definição de Cortázar à esquerda. A declaração de Hecker pressupõe a ruptura de 

relações que Cortázar supostamente teria com a direita com um subliminar juízo de 

valor, uma ótica sob a qual o escritor (intelectual) deveria determinar sua posição 

(esquerda) e pôr sua produção a serviço dela (processos emancipatórios), conforme o 

                                                 
8
 Segundo o dicionário da Real Academia Española, RAE, na variante linguística da Argentina e do 

Uruguai, joda significa broma, diversión. Ver em:  http://lema.rae.es/drae/?val=joda  

http://lema.rae.es/drae/?val=joda
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que se lê na nota de rodapé da carta de Hecker a Cortázar anteriormente citada: “Ésta no 

es una carta personal: es un texto en el que se discute, no sólo con Cortázar, cuál debe 

ser la militancia de un escritor en el país que eligió como suyo”. 

 Em 1967, Cortázar escreveu uma carta a Roberto Fernández Retamar
9
, tratando 

da situação do intelectual latino-americano daquele momento. Na carta, há um trecho 

que, apesar da distância temporal, dialoga com as críticas que se teceram a respeito da 

publicação de Libro de Manuel e da condição de Cortázar nessa circunstância, que 

inclui a questão do “exílio”: 

 

(…) yo siento que también la argentinidad de mi obra ha ganado en vez de 

perder por esa ósmosis espiritual en la que el escritor no renuncia a nada, no 

traiciona nada sino que sitúa su visión en un plano desde donde sus valores 

originales se insertan en una trama infinitamente más amplia y más rica y por 

eso mismo – como de sobra lo sé yo aunque otros lo nieguen – ganan a su vez 

en amplitud y riqueza, se recobran en lo que pueden tener de más hondo y de 

más valedero
10

.  

(CORTÁZAR: Obra crítica III, 2011, p. 41) 

 

 Ao contrário do que Hecker buscou argumentar, Libro de Manuel consistiu em 

um exemplo dessa riqueza e amplitude mencionadas por Cortázar, na qual se 

exploraram possibilidades estéticas e diálogos sobre os problemas políticos e sociais 

daquele momento, permitindo uma atitude livre, reflexiva e construtiva do leitor. 

Cortázar reconhecia que tal obra era fruto de um “largo proceso de convergencia” 

(CORTÁZAR: L. M., 2011, p. 7) e que durante muito tempo sua produção literária tinha 

se dividido entre aquela que tratava de problemas latino-americanos e aquela que não 

tratava ou apenas tangenciava essas questões. Mas em Libro de Manuel o caráter 

ficcional da narrativa não isentou uma abordagem engajada: “(...) hoy y aquí las aguas 

se han juntado, pero su conciliación no ha tenido nada de fácil, como acaso lo muestre 

                                                 
9
 Fernández Retamar é um dos escritores de destaque no cenário da Revolução Cubana, representante 

da política artística defendida pelo Estado, além de ter atuado como funcionário da administração 

cubana. 

10
 Citação extraída do texto Carta a Roberto Fernández Retamar (Sobre “Situación del intelectual 

latinoamericano”), contido na referida obra. 
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el confuso y atormentado itinerario de algún personaje.” (Ibidem, p. 7, l. 17-20)  

 De fato, essa conciliação não parece ter sido fácil. Entretanto, os contrastes 

resultantes dessa conciliação podem ser analisados como eixos para uma reflexão acerca 

dos contrastes ideológicos que estavam nas bases de certas vertentes políticas. Essa 

questão será melhor explorada no capítulo a seguir, através da análise do personagem 

Lonstein, ao qual, provavelmente, Cortázar se referia na citação acima. 

 No ensaio “Del sentimento de no estar del todo”
11

, o autor sintetiza em poucas 

palavras sua visão sobre a dialética que homem estabelece com a sociedade e consigo 

mesmo, na busca incessante de respostas. Cortázar compreende o processo de 

deslocamento que a razão necessita, esse “cumplimiento de una ceremonia” em que 

consiste o jogo dialético: 

 

Me aburre argumentar a posteriori que a lo largo de esa dialéctica mágica un 

hombre-niño está luchando por rematar el juego de su vida: que sí, que no, que 

en ésta está. Porque un juego, bien mirado, ¿no es un proceso que parte de una 

descolocación para llegar a una colocación, a un emplazamiento – gol, jaque 

mate, piedra libre? ¿No es el cumplimiento de una ceremonia que marcha hacia 

la fijación final que la corona?  

(CORTÁZAR: L. V. D. O. M., 2011, p. 33) 

 

 As palavras de Cortázar podem ser transferidas ao contexto da publicação de 

Libro de Manuel, no que diz respeito a toda a crítica que se teceu sobre a obra e sua 

postura política. Na referida citação, Cortázar defende a necessidade do deslocamento 

para o alcance de uma posição mais sólida, uma proposta que se verifica 

predominantemente em sua obra, através das diversas estratégias narrativas, que exige 

do leitor o abandono de sua zona de conforto.  

 Fica clara a concepção de que a elaboração de uma obra (literária ou de qualquer 

outra ordem) não pode ser desvinculada da existência social do indivíduo que a produz. 

O mesmo ser que produz a obra é aquele que realiza tarefas ordinárias e cotidianas, e 

que também através dessas ações se coloca politicamente na sociedade. No caso de 

                                                 
11

 In: CORTÁZAR, Julio. La vuelta al día en ochenta mundos. 1a ed. 2a reimp. Buenos Aires: Siglo 

Veintiuno Editores, 2011. 
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nosso autor, produzir uma obra em que o aparato lúdico é o agente tecedor é uma forma 

de vivenciar o universo fantástico de fato, pois a produção da obra é um momento real, 

é uma via de representação individual e coletiva no mundo, é também um modo de 

construir o mundo, tal como nos mostra R. Garaudy:  

 

La obra de arte no es pues, exclusivamente, un modelo de las relaciones entre el 

hombre de una época y el mundo en el cual vive; es también un proyecto o una 

proyección anticipadora de un mundo que no existe todavía, de un mundo en 

vías de nacer. El artista verdadero tiene entonces esa función profética: es por 

excelencia quien ayuda a sus contemporáneos a inventar el futuro.  

(GARAUDY: 1974, p. 292. Apud: GIUNTA: Vanguardia, internacionalismo y 

política, 2008, p. 123) 

 

 Cortázar estava, de certo, numa empreitada guevariana, fazendo sua revolução (e 

propondo uma reflexão sobre a mesma) no campo que escolheu como próprio, o 

literário, criando uma narrativa cuja leitura exigia do leitor um deslocamento de suas 

estratégias convencionais e mais, exigia do leitor o desconforto de submeter suas 

convicções político-ideológicas a uma profunda crítica, desconforto também vivido pelo 

autor enquanto suas próprias convicções eram testadas no desenvolvimento da narrativa. 

 

2.2. A obra entre o real e o ficcional e a inspiração surrealista 

 

 Esse deslocamento proposto por Cortázar poderia levar o leitor ao encontro de 

uma nova subjetividade necessária à construção de uma nova realidade; preparava 

através da literatura o terreno subjetivo no qual se faria a colheita futura; ajudava seu 

leitor a admitir um novo universo em que aquilo que compunha uma dimensão 

primordialmente ficcional fizesse parte do cotidiano, toda a alegria, o jogo, o 

divertimiento, o amor que se desejavam em um mundo ideal e justo pregado pelo 

socialismo fossem previamente admitidos como possíveis e, então, estudados a partir da 

relação que se estabelecia com a literatura. 

 

Lo que cuenta, lo que yo he tratado de contar, es el signo afirmativo frente a la 

escalada del desprecio y del espanto, y esa afirmación tiene que ser lo más solar, 

lo más vital del hombre: su sed erótica y lúdica, su liberación de los tabúes, su 
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reclamo de una dignidad compartida en una tierra ya libre de este horizonte 

diario de colmillos y de dólares.  

(CORTÁZAR: L.M., 2011, p. 8, l. 32-38) 

 

 Cortázar proclamava a sede erótica e lúdica, a liberação dos tabus e a 

reivindicação por uma dignidade compartilhada como armas essenciais para o 

enfrentamento da máquina capitalista. Entretanto, tais ideias pareciam não ter sido de 

todo compreendidas por seus críticos como uma atitude política que resguardava a 

autonomia do leitor.  Cortázar rompia, a seu modo, com as imposições do didatismo 

esquerdista e com aquilo que ele chamava de realismo ingênuo, a segurança de que a 

realidade pode oferecer todas as certezas.  

 Estando além das pré-concepções fechadas sobre a relação entre literatura e 

política, reconhecia a dificuldade que alguns leitores poderiam encontrar em situar a 

obra entre o fantástico e o real, já que a mesma poderia apresentar situações cotidianas 

um tanto quanto incríveis, ao passo que o aspecto ficcional estaria, mais que em 

qualquer obra anterior do autor, vinculado diretamente às circunstâncias de seu 

cotidiano: “(...) los propugnadores de la realidad en la literatura lo van a encontrar más 

bien fantástico mientras que los encaramados en la literatura de ficción deplorarán su 

deliberado contubernio con la historia de nuestros días.” (Ibidem, p. 7, l. 4-7).  

 Em Libro de Manuel, a ideia do “real” e do fantástico na literatura (exposta no 

“prólogo”) resgata as ideias que Cortázar já propagava em obras anteriores. Em seu 

texto “Del sentimiento de lo fantástico”
12

, que possui características de um ensaio, 

Cortázar discorre sobre sua relação com o fantástico: 

 

Alguna vez he podido temer que el funcionamiento de lo fantástico fuese 

todavía más férreo que la casualidad física; no comprendía que estaba frente a 

aplicaciones particulares del sistema, que por su fuerza excepcional daban la 

impresión de la fatalidad, de un calvinismo de lo sobrenatural. Luego he ido 

viendo que esas instancias aplastantes de lo fantástico reverberaban en 

virtualidades prácticamente inconcebibles; la práctica ayuda, el estudio de los 

llamados azares va ampliando las bandas del billar, las piezas del ajedrez, hasta 

                                                 
12

 In: CORTÁZAR, Julio. La vuelta al día en ochenta mundos. 1a ed. 2a reimp. Buenos Aires: Siglo 

Veintiuno Editores, 2011. 
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ese límite personal más allá del cual sólo tendrán acceso otros poderes que los 

nuestros. No hay un fantástico cerrado, porque lo que de él alcanzamos a 

conocer es siempre una parte y por eso lo creemos fantástico. Ya se habrá 

adivinado que como siempre las palabras están tapando agujeros.   

(CORTÁZAR: L. V. D. O. M., 2011, p. 72-73) 

 

 Cortázar constatou, por vezes, a dificuldade de se delimitar fronteiras entre o 

real e o fantástico, o que podemos compreender como uma concepção de mundo que 

funde esses dois universos e, ao mesmo tempo, questiona os limites racionalmente 

impostos entre ambos. Deste modo, na citação anterior, se para Cortázar “no hay un 

fantástico cerrado”, sua realidade não deveria estar “fechada” em ideias ou doutrinas 

políticas, nem mesmo conceitos fechados sobre arte e literatura. De fato, situado na 

vanguarda literária latino-americana, sempre buscou vincular os universos fantástico e 

real, como um modo de vincular arte e vida, sendo a arte parte das práticas cotidianas e, 

portanto, da esfera do “real”.  

 Libro de Manuel consiste em uma narrativa experimental, na qual a realidade 

extraficcional se desdobra para o universo da ficção, compondo as circunstâncias dos 

personagens. A composição da obra se deu com “la frecuente incorporación de noticias 

de la prensa, leídas a medida que el libro se iba haciendo (...)” (Ibidem). O recurso do 

collage repercutiu incisivamente no universo extraficcional e trouxe para o período em 

que se publicou Libro de Manuel um conjunto de polêmicas que nos interessa resgatar e 

que, de um modo ou de outro, circundam a questão da autonomia da arte. Sobre esse 

recurso, Cortázar declarou: 

 

En todo caso no escogí los materiales exteriores, sino que las noticias del lunes 

o del jueves que entraban en los intereses momentáneos de los personajes 

fueron incorporadas en el curso de mi trabajo del lunes o del jueves; algunas 

informaciones quedaron deliberadamente reservadas para la parte final, 

excepción que hizo más tolerable la regla.  

(Ibidem, p. 8, l. 8-14) 

 

Assumir essa regra “de hacer participar a los personajes en esa lectura cotidiana 

de diarios latinoamericanos y franceses” [Ibidem, p. 7(l. 28)-8(l. 3)] fez com que 

Cortázar alterasse radicalmente os protocolos ficcionais da narrativa fantástica, na qual 
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a manipulação de toda a informação está sempre ferrenhamente administrada apenas 

pelo narrador. Esse experimento também apresentou uma contradição da suposta 

autonomia do universo ficcional e da aleatoriedade com que se teria concebido a obra, 

pois, se por um lado o autor afirma que não escolheu os materiais exteriores que a 

enredam, por outro, é bastante óbvio que todo o jogo narrativo é manejado pelo autor, 

quem determina suas regras: “El que te dije [o manipulador da narrativa] era así, en la 

medida de sus poderes repartía el juego a su manera” (Ibidem, p. 48, l. 25-30). 

Entretanto, essa contradição é apenas aparente. O jogo criado por Cortázar coloca em 

prática uma proposta surrealista de pôr, em lugar do automatismo e do funcionamento real do 

pensamento, a organização consciente e voluntária de elementos com elevado grau de 

comunicabilidade racional (FORTINI: O movimento surrealista, 1965, p. 42). Esse jogo não 

deve, portanto, ser jamais confundido com uma estratégia narrativa que pretende passar por uma 

criação espontânea ou aleatória, fruto do inconsciente. Cortázar explica que a narrativa nem 

sempre aceita intervenções aleatórias da realidade; que, enquanto produto ficcional, precisa 

“reler” a realidade, adequando-a aos fins da ficção: 

 

Ingenuamente esperé que esa participación [los personajes en esa lectura 

cotidiana de diarios latinoamericanos y franceses] incidiera más abiertamente en 

las conductas; después fui viendo que el relato como tal no siempre aceptaba de 

lleno esas irrupciones aleatorias, que merecerían una experimentación más feliz 

que la mía.  

(CORTÁZAR: L. M., p. 8, l. 3-8) 

 

O jogo é racionalmente manipulado, porém sua intenção é desorganizar a ordem em que 

os elementos da realidade são tradicionalmente postos, de modo que os conteúdos subjetivos 

provenientes do inconsciente encontrem seu lugar em uma nova organização da realidade, na 

qual toda uma parte do homem injustamente condenada e convertida em sinais negativos pela 

sociedade (o desejo, o eros, o sonho, o delírio) lhe seja reintegrada (FORTINI: O movimento 

surrealista, 1965, p. 59). Conforme Cortázar também analisa, o surrealismo vai em busca de 

uma realidade em que as hierarquias podem ser reorganizadas, porém sua reorganização requer 

ênfase nas zonas abissais do homem, requer a expressão de sua subjetividade: 

 

Surrealista es ese hombre para quien cierta realidad existe, y su misión está en 

encontrarla; (…) no ve otro medio de alcanzar la suprarrealidad que la 

restitución, el reencuentro con la inocencia. (...) Sospecho que el surrealista 
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prevé una reorganización ulterior de las jerarquías; su método, sus gustos, lo 

denuncian. (…) la adhesión fetichista a lo inconsciente, la libido, lo onírico, se 

revela dominante porque parece necesario enfatizar antigoethianamente las 

zonas abisales del hombre. 

(CORTÁZAR: Obra crítica I, 2011, p. 87) 

 

O surrealismo foi apropriado em Libro de Manuel por sua “atitude 

revolucionária do espírito, [que] ultrapassa infinitamente as receitas políticas com vistas 

à Revolução (CHENIEUX-GENDRON: O surrealismo, 1992, p. 164). A obra não 

consiste, portanto, em um atestado do partidarismo (ou da falta de partidarismo) político 

de Cortázar, mas em uma experiência literária que analisa criticamente as bases do 

discurso politizado e suas possíveis contradições; que projeta uma revolução ficcional 

como proposta de um estudo do momento histórico e do lugar da arte nesse momento. 
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3. O erotismo em Libro de Manuel e sua função político-ideológica 

 

“Todo hay que volver a inventarlo, (…) el 

amor no tiene que ser una excepción (…).” 

(CORTÁZAR: L. M., 2011, p. 270) 

 

 A importância do discurso erótico nesta obra de Cortázar se intensifica face o 

contexto de repressão política vivido na América Latina a partir da década de 60. As 

ideias políticas que faziam frente à repressão e propunham uma alternativa de poder 

através do socialismo provocaram em Cortázar a necessidade de analisar essas ideias em 

sua literatura. O discurso esquerdista lhe parecia muitas vezes contraditório, pois ao 

passo que buscava a libertação humana e a criação de formas justas e alternativas de 

poder, ainda estava atado a tabus e reprimido pela moral burguesa, o que se verificava 

claramente na linguagem empregada por esses grupos. Cortázar concebia a linguagem 

como uma via de transformação da sociedade, um meio de munir o homem com poderes 

que lhe permitissem experimentar os limites de sua condição, uma representação do 

universo no qual a vida e as coisas estavam efetivamente em movimento. Segundo sua 

ótica, uma falha das atitudes revolucionárias estava em representar-se por meio de uma 

linguagem convencional, muitas vezes puritana, a mesma utilizada pelos adversários 

ideológicos e que nada tinha de revolucionária. Nesse sentido, o erotismo aparece na 

obra, além de outros aspectos, como um mecanismo de enfrentamento a essa linguagem 

convencional. 

 

(…) creo que [el erotismo] es uno de los temas más importantes (…) porque 

toca profundamente  a los puritanismos, las hipocresías, las pudibunderías tanto 

de las derechas como de las izquierdas políticas, porque aquí realmente no hay 

diferencia: las derechas políticas suelen ser hipócritas y mojigatas por razones 

meramente tradicionales. La derecha acepta la tradición, si no no sería la 

derecha, pero la izquierda que no la acepta o la crítica suele aceptar también de 

una manera sumamente mojigata y sumamente puritana esos tabúes cuando se 

refieren a la sexualidad y al erotismo, tanto en la vida como en la escritura.  

(CORTÁZAR: Clases de literatura
13

, 2013, p. 256) 
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 Doravante “C.L.”. 
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 A obra em questão tem uma violenta proposta de intervenção no cotidiano 

(conforme também veremos através da análise do recurso do collage e do jogo da 

interlocução), convidando a muitas reflexões acerca da sociedade, suas instituições e 

seus projetos. Também pode ser tomada como um ensaio do próprio autor acerca de 

suas ideias. Cortázar sempre propagou como necessidades humanas a saciedade de sua 

sede erótica e lúdica e a liberação dos tabus que restringem sua liberdade. Na obra, o 

autor submete essa ideologia a uma análise crítica. Intervindo na narrativa mais 

diretamente através do personagem el que te dije,  o autor promove uma reflexão sobre 

a linguagem, as pulsões eróticas, seu poder e seus significados: 

 

O sea, pensó el que te dije (…) que a la hora de escribir un texto con significado 

ideológico e incluso político, el rabinito deja caer el idioma oral que le es propio 

y te saca un castellano de lo más presentable. Extraño, extraño. ¿Qué haría 

Marcos si los azares de la Joda lo llevaran un día a ser eso que las tabletas 

asirias llamaban jefe de hombres? Su idioma corriente es como su vida, una 

alianza de iconoclastia y creación, reflejo de lo revolucionario entendido antes 

de todo sistema; pero ya Vladimir Ilich, sin hablar de León Davidovich y más 

de este lado y este tiempo Fidel, vaya si vieron lo que va del dicho al hecho, de 

la calle al timón. Y sin embargo uno se pregunta el porqué de ese pasaje de una 

habla definida por la vida, como el habla de Marcos, a una vida definida por el 

habla, como los programas de gobierno y el innegable puritanismo que se 

guarece en las revoluciones.  

(CORTÁZAR: L. M., 2011, p. 89) 

 

 Su idioma corriente es como su vida, una alianza de iconoclastia y creación, 

reflejo de lo revolucionario entendido antes de todo sistema. A partir da intervenção de 

el que te dije, Cortázar expõe seu entendimento sobre a relação entre linguagem e 

revolução: a linguagem é um reflexo da postura política do indivíduo. Se a linguagem 

não é capaz de sustentar a ideologia que ela expressa, então existe uma debilidade em 

tal ideologia. Ao conceder poder a seus personagens ou ao projetá-los em circunstância 

em que esses possam ter o poder, o autor testa a suposta solidez de suas ideologias, 

sendo a linguagem o significante das possíveis debilidades. 
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Si uno se descuida, el lenguaje es una de las jaulas más terribles que nos están 

siempre esperando. En alguna medida podemos ser prisioneros de nuestros 

pensamientos por el hecho de que esos pensamientos se expresan limitados y 

contenidos sin ninguna libertad porque hay una sintaxis que los obliga a darse 

en esa forma y de alguna manera estamos heredando las mismas maneras de 

decirlo aunque luego cambiemos las fórmulas. 

(CORTÁZAR: C. L., 2013, p. 221) 

 

Chamando a atenção para os perigos da linguagem e para seu caráter 

aprisionador, Cortázar observa que as debilidades das ideologias, que a linguagem não 

pode sustentar, também são debilidades inerentes à própria linguagem, uma vez que ela 

está necessariamente dentro de um sistema, ao mesmo tempo em que configura o 

mesmo sistema. A linguagem é, portanto, delimitadora da ideologia e inclusive das 

ações humanas, levando-se em conta, inclusive, a capacidade comunicativa do corpo. 

Para além de uma forma de expressão, a linguagem é também uma forma de 

classificação da experiência sensorial, uma forma de ordenar o mundo por meio de 

recursos simbólicos. Assim, a apreensão do mundo é “filtrada” pelos recursos 

simbólicos da linguagem, o que culmina na construção de um mundo ordenado pela 

linguagem. Teríamos, então, um problema cíclico ao qual o homem parece estar 

condenado. Mesmo assim, como escritor, Cortázar persiste no desejo de reconstrução da 

linguagem (pois essa seria a única via possível para a libertação humana), sem deixar de 

considerar os conflitos e contradições desse projeto, como é evidente em Libro de 

Manuel.  

 Por sua vez, a liberdade interior e a vontade consciente do homem são produtos 

da sociedade, produtos econômicos, e que, em sociedade, o homem aprende como 

realizar seus desejos, de acordo com a natureza da realidade. A realidade, portanto, 

modela os desejos e direciona o homem ao trabalho, extinguindo seus instintos 

primários. Compreendendo, então, sua realidade, o homem vai à busca da satisfação de 

seus desejos por ela moldados, ingressando na ilusão de sua liberdade. Tal como alerta 

Cortázar, os pensamentos se expressam limitados, dentro de uma organização 

transmitida pela cultura, criando a falsa ideia de liberdade de expressão. A linguagem 

delimita o campo ideológico, assim como este delimita o potencial erótico, dado que o 

corpo é também um objeto da linguagem. Então, a expressão humana, como um todo, se 
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manifesta dentro dos limites impostos pela linguagem.  

H. Marcuse afirmava que “enquanto o homem e a natureza não existirem numa 

sociedade livre, as suas potencialidades reprimidas e distorcidas só podem ser 

representadas de forma alienante (MARCUSE: A dimensão estética, 1977, p. 22). 

Entretanto, o que viria a ser uma sociedade livre, levando-se em conta o inevitável 

limite inerente a qualquer sistema, determinado pela linguagem? A fuga à alienação 

seria, portanto, uma utopia? A reconquista da liberdade autêntica, segundo a ótica de 

Marcuse, requereria a transformação da linguagem e a ruptura de suas barreiras. 

Entretanto, se bem, por um lado, Cortázar compartilhava essa ótica, por outro, 

reconhecia as complicações do projeto, o que se evidencia na obra a partir das dúvidas 

lançadas por el que te dije: 

 

Preguntarle a Marcos si alguna vez si va a olvidarse del carajo y de la concha de 

tu hermana en caso de que llegue la hora de mandar; mera analogía desde luego, 

no se trata de palabrotas sino de lo que late detrás, el dios de los cuerpos, el gran 

río caliente del amor, la erótica de una revolución que alguna vez tendrá que 

optar (ya no éstas sino las próximas, las que faltan, que son casi todas) por otra 

definición del hombre; porque en lo que llevamos visto el hombre nuevo suele 

tener cara de viejo apenas ve una minifalda o una película de Andy Warhol. 

Vámonos a dormir, pensó el que te dije, bastante teorizan los de la Joda para 

que yo les aporte estas cuatro pavadas demasiado obvias. Pero me gustaría saber 

qué piensa Marcos de eso, cómo lo viviría si le llegara la hora. 

(CORTÁZAR: L. M., 2011, p. 89) 

  

 El que te dije tece, como vimos, uma crítica à linguagem e sua estrutura 

cristalizada, vinculada às relações de poder. Como se expressaria o personagem Marcos 

se tivesse o poder nas mãos? Poria em prática, através de sua linguagem, uma atitude 

condizente com sua ideologia? Pôr em dúvida a coerência das ideias políticas de seus 

personagens era um dos grandes interesses de Cortázar e, ao fazê-lo, questionava 

também a coerência dos projetos esquerdistas contemporâneos à escrita da obra. 

 

Lo que me interesaba era el estudio de los caracteres humanos de algunos de los 

protagonistas frente a los problemas del momento, su manera de entender la 

actividad revolucionaria, de criticar sus éxitos y triunfos, lo que ellos eran en el 
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presente y lo que se podría esperar de ellos si triunfaran, qué serían en el futuro, 

todo eso metido dentro de una acción dramática (…) con bastante humor y 

bastante juego para que se pueda seguir sin mayores dificultades. 

(CORTÁZAR: C. L., 2013, p. 241) 

 

 Através do plano revolucionário traçado pelos protagonistas (e também traçado 

pelo autor, na medida em que ele propõe a recriação da linguagem pela ruptura das 

convenções), a obra se apresenta como observatório da revolução por meio da ação 

dramática. Um observatório pelo qual se poderia estudar a maneira como seus 

personagens entendiam a atividade revolucionária. A literatura, neste sentido, 

possibilita uma leitura crítica da Revolução como acontecimento histórico, em que as 

ações dos personagens, tanto da ficção quanto da realidade, respondem às condições 

socioeconômicas e ideológicas. Os personagens experimentam a revolução e os limites 

que a linguagem lhes impõe. 

 Um dos meios pelos quais o autor realiza seu estudo das características humanas 

é através das experiências eróticas de seus personagens. Dar espaço ao erotismo 

significava dar lugar à expansão dos limites humanos, de seu universo interior, o que se 

acreditava ser um caminho indispensável para a revolução. O erotismo em Libro de 

Manuel permite uma análise crítica acerca de comportamentos institucionalizados e, ao 

revelar aspectos da vida íntima de seus personagens, traça um contraponto à estética 

marxista, que muitas vezes idealiza os sentimentos e desejos humanos para o alcance do 

bem coletivo e tende a dissolver na consciência de classe a subjetividade dos 

indivíduos, sua inteligência, suas paixões, seus impulsos, sua consciência e sua 

inconsciência, como se esse conjunto de caracteres fossem privilégios burgueses.  

 

La acción se manifiesta entonces simultáneamente en autorrealización y búsqueda 

de contacto para instituir la comunidad. ¿Pero no bifurcamos una misma senda? La 

acción existencialista determinaría sentimiento de comunidad en el acto mismo de 

revelar al individuo en la experiencia. Como lo enseña Gabriel Marcel, imposible 

ser un individuo sin ser al mismo tiempo la comunidad.  

(CORTÁZAR: Obra Crítica I,
14

 p. 101) 
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 Sendo assim,  Cortázar tratou de aprofundar a narrativa na vida íntima de seus 

personagens, revelando sua subjetividade, sua individualidade, sua humanidade, pois 

revelar o indivíduo era revelar a comunidade, mesmo que, muitas vezes, como paradoxo, 

como é o caso de Lonstein, cujo conjunto de caracteres constitui um sujeito que se 

aparta da comunidade. De qualquer modo, era necessário trazer à cena o erotismo, já 

que este estava presente no cotidiano dos personagens e, sendo parte de suas relações 

pessoais e afetivas, permitiria compreender melhor suas atitudes e ideias políticas. 

Assim, Cortázar também pretendia:  

 

llevar al ánimo del lector la noción de que a él también le está dado liberarse de 

los tabúes mentales en todos los planos, no sólo en el político o en el histórico 

sino también en el más íntimo y más personal, porque si no se libera de esos 

tabúes no habrá hombre nuevo. 

(CORTÁZAR: C. L., 2013, p. 254) 

  

 Como vemos, o “homem novo”, apto para realizar a revolução, deveria liberar-se 

em todos os planos de seus tabus mentais, criando uma nova forma de se relacionar em 

sociedade.  Neste sentido, o erotismo na obra em questão se expressa por uma 

linguagem que se quer isenta de tabus, dando espaço à subjetividade dos personagens, 

um ambiente em que a liberdade pode ser experimentada. O erotismo pode ser, portanto, 

analisado na obra como um discurso que reafirma a identidade do sujeito através da 

expressão de seus desejos e da ruptura de hierarquias e tabus, devolvendo-lhe a 

liberdade, mas que, ao mesmo tempo, promove uma reflexão acerca dos limites da 

liberdade, confrontando indivíduo e comunidade.   

Deste modo, o espaço erótico proposto na obra de Cortázar revela, através do 

sentimento do indivíduo, sua experiência em sociedade (mesmo quando fracassada, 

como é o caso de Lonstein). O projeto surrealista de capacitação espiritual humana que, 

por sua vez, deve preceder à conquista da suprarrealidade (ou à compreensão da 

sociedade partindo de si próprio) e analisado em diferentes níveis: desde a perspectiva 

promissora do projeto, como se verifica em Andrés e Ludmilla; passando por uma 

perspectiva incerta, dado que as consequências do projeto são ainda desconhecidas, 

como veremos a seguir no personagem do bebê Manuel; até a perspectiva equivocada 

que se apropria do projeto anulando a sociedade em lugar de compreendê-la, como se 



36 

 

verifica em Lonstein. 

  Assim, o surrealismo está presente na dinâmica de Libro de Manuel para além da 

influência filosófica, mas também na base da crítica às teorias de reconstrução da 

sociedade (e da linguagem). O movimento propôs-se a buscar no inconsciente a chave 

para a superação da realidade insuficiente, através do reencontro com a inocência e com 

as dimensões humanas livres de hierarquias (CORTÁZAR, O. C. I, 2013, p. 87). A 

influência freudiana permitiu que os sentimentos da infância vinculados à conquista do 

prazer ressurgissem na linguagem, naturalizando o desejo e rompendo tabus, como se 

percebe nos gestos do pequeno Manuel, que aparece como o ser que tem espaço aberto 

para a manifestação de sua sexualidade, sem sofrer nenhum tipo de reprovação. Sendo 

ainda um bebê, seus gestos sexuais inocentes são admirados com graça, pois ele está 

livre das repressões sexuais impostas desde a infância pela sociedade. Manuel pode 

manipular seu corpo, mesmo que de forma inconsciente, deixando fluir as sensações de 

prazer.  

 

Manuel suspiraba en sueños, su mano había bajado erráticamente hasta 

encontrar la pijita; la sostuvo delicadamente con los dos dedos, abriendo un 

poco las piernas. Promete, dijo Susana torciéndose de risa, pero Ludmilla 

miraba sin reírse, Manuel debía estar soñando, vaya a saber qué sueña a esa 

edad, a lo mejor son sueños adelantados en el tiempo y Manuel se está 

acostando con una mulata hondureña o algo así. 

(CORTÁZAR: L. M., 2011, p. 79) 

 

  O menino pode ser concebido na obra como um protótipo do “homem novo” 

desejado pelos ideais da esquerda e dos surrealistas. Crescerá tendo aprendido a 

expressar-se por uma linguagem mais livre, experimentando seu corpo e suas sensações 

em uma dimensão distante de hipocrisias. Porém, quando se projeta a imagem do bebê 

no futuro, em sua vida adulta, surge o erotismo (a lo mejor son sueños adelantados en el 

tiempo y Manuel se está acostando con una mulata hondureña o algo así), o que 

podemos compreender como um alerta à utopia do projeto de resgate à inocência e um 

contraponto à relação erótica de Andrés e Ludmilla: a busca da inocência pode 

funcionar como projeto de alcance da liberdade e da ruptura dos tabus da linguagem,  

mas o erotismo, conforme verificou Bataille, pressupõe a consciência sobre o corpo (do 
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próprio e do outro); ao passo que a consciência requer o enfrentamento com a realidade, 

logo, o abandono, ainda que parcial, da inocência. 

 

Ludmilla (…) de golpe se puso a reír y me contó de Manuel, de la pijita de 

Manuel dormido, de esa cosa maravillosa que eran los dos dedos minúsculos de 

Manuel rodeando el piquito rosado, sin apretarlo pero sujetándolo con una 

infinita delicadeza, dejándose ir al sueño. Eso que jamás se vería en el teatro, 

esas visitaciones de la gracia, el golpe en plena cara (pero también una caricia) 

que daba la inocencia perdida a los que adultamente miraban la realidad desde 

la otra orilla, con sus culpas idiotas, sus flores amarillas y manchadas de 

cadáveres de hindúes. 

(Ibidem, p. 92) 

 

 Como vemos, a percepção adulta implica o enfrentamento com a realidade, a 

partir do qual se renuncia à inocência e se negocia com as normas sociais. A culpa é 

parte do preço a ser pago nessa negociação. Nesse sentido, o personagem Lonstein 

aparece também como um contraponto ao bebê Manuel, visto que representaria o 

“homem novo” em sua fase adulta, porém, com um comportamento que põe em xeque a 

validez do projeto. Lonstein é um personagem paradoxal, seu comportamento contradiz 

sua ideologia. Entretanto, seu discurso elaborado pretende disfarçar essa contradição, na 

medida que suas atitudes cruéis ganham um tom de naturalidade e a linguagem por ele 

empregada transita por registros diversos, criando a impressão de domínio da linguagem 

a seu favor. O personagem se coloca como um suposto derrubador de tabus, um 

pregador da liberdade incondicional, porém essa postura “invade” os direitos dos 

demais, o personagem é um violador que se diverte e se sacia com corpos torturados. 

Tal como alguns representantes da extrema esquerda, Lonstein manipula seu discurso 

libertário a seu favor, contradizendo a ideia de comunidade da proposta socialista. 

 

3.1. Lonstein on masturbation: um paradoxo do discurso revolucionário 

 

 “Wundt afirma que o tabu é o mais antigo código de leis não escritas da 

humanidade” (FREUD: Totem e Tabu, 2013, p. 13). Se o tabu é um mecanismo criado 

pela própria sociedade para a manutenção de sua estrutura, romper tabus significaria 

romper com a sociedade desde a forma mais antiga como a conhecemos, significa criar 
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uma nova sociedade, repensando seus agentes desde sua natureza mais primitiva até 

suas substâncias mais íntimas e subjetivas, radicalmente, derrubar e reconstruir as 

instituições às quais está vinculado o homem. Se considerarmos razoável esta teoria, 

então a proposta de Cortázar de romper os tabus que limitam o homem e restringem sua 

felicidade pressupõe a reintegração do homem através do contato com suas dimensões 

mais remotas, conforme admitiam os surrealistas. Assim, tal como a ruptura de tabus, a 

revolução necessitaria dessa reintegração. Porém, ao mesmo tempo, essa teoria 

evidencia a cadeia de contradições à qual o homem está atado, pois a sociedade 

restringe inevitavelmente a felicidade humana, uma vez que sua estrutura deve impor 

limites para que a convivência seja possível. Ao nos apresentar um plano revolucionário 

que fracassa (a Joda), Cortázar questiona as bases da revolução, que em seu processo de 

maturação tem de enfrentar seus próprios conflitos e contradições. O fracasso da Joda, 

além de trazer à tona as dificuldades de integração do projeto, se apresenta como parte 

do processo ensaístico que uma revolução constitui. Esse fracasso propõe uma constante 

reflexão sobre as bases da revolução, considerando novos meios para que ela aconteça, 

de modo que o espírito revolucionário se torne um modo de vida.  

 Cortázar, analisando criticamente a relação entre sujeito e sociedade, 

compreende que as relações pessoais e afetivas de seus personagens revelam algo sobre 

sua conduta política, é também um modo pelo qual esses personagens se colocam no 

mundo: 

 

Cuando llegó el día en que escribí Libro de Manuel también me encontré con un 

terreno erótico que necesitaba tratar, porque formaba parte de la vida de los 

personajes y en muchos casos era vital porque definía sus conductas: cierto tipo 

de relaciones personales y sentimentales entre ellos condicionaba sus conductas 

incluso políticas
15

. Me vi de nuevo frente a ese problema y decidí que ya no era 

posible seguir así, que había que tener el coraje de afrontar los malentendidos y 

hay en Libro de Manuel unas cuantas escenas eróticas que como era natural 

provocaron grandísimos ataques por parte de los bienpensantes de este mundo, 

empezando por los de mi propio país, todo el resto de América Latina e incluso 

en el caso de algunas traducciones. 

(CORTÁZAR: C. L., 2013, p. 254) 

                                                 
15

  Grifo meu. 
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 Como vemos, Cortázar logo percebeu que o que parecia simples como narrar a 

vida erótica de seus personagens poderia ser um ponto de entrave dado o tabu que 

tradicionalmente envolve a temática erótica.  O erotismo configurava um terreno 

delicado que, além de provocar incômodo ao público de direita que zelava pela moral 

burguesa, também incidia sobre pontos vulneráveis da ideologia esquerdista, visto que a 

linguagem empregada pelo autor para abordar o campo erótico confrontava a linguagem 

doutrinada que os esquerdistas (tal como os de direita) preservavam, em particular, no 

que diz respeito às relaçãoes interpessoais e afetivas. Assim, Cortázar pôde, através do 

erotismo, confrontar o corpo intelectual da esquerda e analisar suas possíveis 

contradições.  

  Esse conteúdo crítico se verifica principalmente através do personagem 

Lonstein, um “pequeño y bastante sucio cordobés trashumante y autoconfesadamente un 

gran masturbador
16

 y amigo de experimentos paracientíficos, violentamente judío y 

criollo, fatalmente miope” (CORTÁZAR: L. M., 2011, p. 33-34), e no emblemático ser 

que ele cultiva: um fungo cujo desenvolvimento é por ele minuciosamente observado.  

  A apropriação da liberdade total, a satisfação dos desejos e a expansão da plena 

subjetividade, propostas de uma sociedade idealizada pelos surrealistas, são levadas ao 

extremo no personagem Lonstein. Sua frequente prática da masturbação, seu caráter 

“científico”, seu comportamento incompatível com as regras sociais, sua tendência ao 

individualismo, o lado “sujo” e violento de seu inconsciente aparecem no personagem 

como consequências indesejáveis dessa proposta, pois o personagem é “fatalmente 

míope”, manipula seu discurso libertador para sua própria e exclusiva satisfação e não 

compreende a necessidade da comunidade no projeto de libertação. Enquanto seus 

companheiros interagem, Lonstein se isola; enquanto aqueles buscam modificar a 

realidade, Lonstein a ignora. A figura de Lonstein e seu comportamento antissocial 

podem ser tomados como eixo para uma crítica a seu próprio conceito de liberdade. 

Neste sentido a liberdade solitária é uma ilusão, pois a liberdade requer conhecimento e 

consciência das leis da sociedade, que só podem ser adquiridos por meio da interação: 

 

(…) o indivíduo nunca é livre. Ele só pode alcançar a liberdade pela cooperação 

                                                 
16

 Temos aqui uma possível referência à obra O grande masturbador, de Salvador Dali. 
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social. Só pode fazer o que quer usando as forças sociais. Mas para usar as 

relações sociais, ele deve compreendê-las. Deve tornar-se consciente das leis da 

sociedade, da mesma forma que, se quiser levantar uma pedra, deve conhecer as 

leis das alavancas. 

(CAUDWELL: O conceito de liberdade, 1968, p. 66) 

 

Lonstein, o personagem fatalmente míope, ignora sua realidade e se isola das 

relações sociais em prol de sua autossatisfação. O personagem busca o conhecimento 

dos limites do prazer, suas variantes e suas bifurcações através do ato solitário da 

masturbação, e não pela interação, acreditando assim poder experimentar suas 

capacidades humanas e suas limitações, resgatar seus instintos reprimidos.  

 

Fue en esa época (…) que yo empecé a masturbarme organizadamente, ya no como 

cuando chiquilín. Ahora había otras experiencias bien vividas, un conocimiento tal 

de los límites del placer, de sus variantes y sus bifurcaciones; lo que muchos toman 

y sobre todo fingen tomar por un “ersatz” del erotismo en pareja comenzó a 

convertirse poco a poco en una obra de arte. Aprendí a hacerme la paja como quien 

aprende a manejar a dominar un avión o a cocinar bien, descubrí que era un 

erotismo válido a condición de no acudir a él como mero reemplazante. 

(CORTÁZAR: L. M., 2011, p. 218) 

 

  Sua declarada prática masturbatória, em termos de linguagem, se revela, 

aparentemente, como uma via de transgressão e superação de tabus e da lógica 

institucionalizada. De acordo com a análise feita por A. Planells
17

, a luta do personagem 

se dá “entre la frustración por no lograr una relación madura con su pareja y el 

escapismo compensador que le ofrece el autoerotismo” (PLANELLS: 2011).  Porém, a 

frustração mencionada por A. Planells parece referir-se apenas a um momento inicial da 

adesão de Lonstein à masturbação. Para o personagem, essa prática logo se reverte em 

“obra de arte”, algo que ele domina metodicamente em seu ostracismo. Uma 

questionável “obra de arte”, incomunicável com a comunidade, que atende 

                                                 
17

 Análise que se encontra na seguinte tese: PLANELLS, Antonio. Del “ars masturbandi” a la 

revolución: Libro de Manuel, de Julio Cortázar. Alicante : Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes, 

2011. Acesso: http://www.cervantesvirtual.com/obra/del-ars-masturbandi-a-la-revolucion-libro-de-

manuel-de-julio-CORTÁZAR/ 
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exclusivamente a seu próprio benefício e que já não se restringe a um “mero 

reemplazante”. 

 

Estábamos en que no se trata de saber por qué me masturbo en vez de coger (…). 

La pareja, por ejemplo, esa significante universal del erotismo, desde luego la 

busqué por Florida y por Corrientes como todos cuando eran joven (...). Soy un 

caso extremo aunque nada insólito, es decir que no conseguí integrar la pareja, ni 

siquiera cambiando cinco o seis veces en otros tantos años. Hice la prueba con un 

cartero que me traía Sur, revista a la que estaba abonado en esos tiempos, y que 

tenía diecisiete años, el cartero, claro. Observá mi seriedad científica, la decisión 

de atacar el problema desde todos sus ángulos. Resultado, la seguridad de que 

jamás podría vivir en pareja con mujer o con hombre (…) 

(CORTÁZAR: L. M., 2011, p. 215) 

 

  “Observá mi seriedad científica, la decisión de atacar el problema desde todos 

sus ángulos”. Lonstein justifica seu isolamento e sua adesão à masturbação pelo 

fracasso de não conseguir parceiras (ou parceiros), depois de ter recorrido à prostituição 

e, em seguida, a uma “prueba” homossexual. O fracasso o fez chegar à conclusão 

“científica” de que era incapaz de integrar um casal. É evidente que o fracasso de 

Lonstein se deve à realização de suas necessidades em primeiro lugar. Com efeito, o que 

Lonstein parece buscar é alguém que o satisfizesse sexualmente, ignorando o fato de 

que a composição de um casal requer considerar as necessidades do “outro”. Neste 

sentido, o isolamento de Lonstein pode ser compreendido como um fracasso que se 

poderia instaurar em um universo em que predomina a individualidade. Formar um 

casal ou integrar a sociedade requer concessões; segundo Freud, o preço a se pagar pelo 

progresso da civilização. 

“A civilização começa quando o objetivo primário – isto é, a satisfação integral 

de necessidades – é abandonado” (MARCUSE: Eros e civilização, 1968, p. 34). Essa 

transformação do princípio do prazer em princípio de realidade (teoria de Freud aqui 

mencionada por Marcuse) mereceu uma análise crítica de Cortázar a partir da ideia de 

liberdade plena vivida por Lonstein. A busca pela expansão plena da subjetividade e sua 

consequente ruptura com a ordem social culmina, no personagem, no rechaço à 

civilização. O surrealismo, em sua luta contra as restrições externas que introjetam no 
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indivíduo o sentimento de culpa
18

, desenvolveu a necessidade de transgredir recorrendo 

ao inconsciente para resgatar os desejos e impulsos reprimidos pela sociedade. 

Entretanto, esse intento de reintegrar a civilização devolvendo-lhe os desejos reprimidos 

é representado de modo perigoso pelo personagem, que acaba ignorando as 

necessidades da coletividade, ignorando a realidade.  

  Lonstein se aceita como um rebelde solitário, seu discurso revolucionário falha 

neste sentido. Sua ideologia resulta inconsistente à medida que suas práticas são sempre 

solitárias e autorreferentes. O personagem não se encaixa em relações convencionais e 

prefere, portanto, a autonomia que lhe oferece o autoerotismo. Segundo A. Planells, esse 

personagem de essência anarquista encontra na masturbação “el placer anestésico capaz 

de neutralizar la realidad alienante que lo rodea y sofoca” (PLANELLS: 2011). 

Entretanto, essa neutralização da realidade alienante que Planells menciona culmina na 

fuga da realidade. Sua análise busca justificar que, do ponto de vista deste crítico, 

Lonstein superaria a realidade, ao passo que seus atos solitários seriam formas políticas 

de lutar contra ela. Mas, ao contrário, o discurso de Lonstein defende um projeto de 

revolução falacioso, que o afasta da comunidade e o mantém em um ciclo de 

autossatisfação. Sua suposta luta contra a realidade consiste em apagá-la, criando sua 

própria realidade alienada. 

  Esse ostracismo também é claramente representado pelo emblemático ser que o 

personagem cultiva: o fungo, essa categoria especial de ser vivo, nem planta, nem 

animal, nem bactéria, que se ambienta em matéria morta, de natureza primitiva e ao 

mesmo tempo complexa. O fungo é, no contexto da narrativa, um ícone fálico: 

 

vertical cilíndrico violáceo 

cabezón pero no demasiado 

inevitablemente fálico  tópico 

fosforeciendo débilmente bajo 

el estímulo verdoso fotofílico 

(CORTÁZAR: L. M., 2011, p. 188) 

                                                 
18

 Para Freud, o sentimento de culpa tem suma importância no desenvolvimento da civilização, pois 

trata-se de um sentimento gerado pela importância do “outro”, pela importância do coletivismo, que 

implica, muitas vezes, na perda da felicidade como preço a ser pago pelo progresso. (MARCUSE: 

Eros e Civilizaçã., 1968) 



43 

 

 

  A dedicação de Lonstein ao fungo e o modo como o valoriza e o observa 

minuciosa e cientificamente é análogo a seu predominante comportamento 

autorreferente. Dedicar-se ao fungo significa dedicar-se a seu próprio falo, um 

pseudoerotismo que é, na verdade, um falocentrismo e que esconde atrás de um 

pretensioso discurso libertário e autônomo os valores patriarcais da sociedade burguesa. 

Todo o seu universo gira em torno de seu falo e toda a atenção alheia também deve estar 

voltada a ele. Lonstein se aborrece quando, em lugar de observar junto a ele seu fungo 

fosforescente, seus companheiros estão ocupados em organizar um plano 

revolucionário:  

 

Pero vos mirame a ésos, dice Lonstein lúgubre, uno los invita para algo 

importante y de lo único que se les ocurre hablar es de la Joda (…). Vos te das 

cuenta, agrega mirando rabioso al que te dije, uno los invita a ver el hongo y 

todo acaba em repugnantes neumaquias.  

(CORTÁZAR: L. M., 2011, p. 182-183) 

 

  A relação com seu fungo, bem como suas experiências sexuais, também 

evidenciam o modo como o personagem lida com o corpo humano. O corpo é concebido 

como um objeto científico, que pode ser manipulado sob uma perspectiva 

pretensamente isenta de conceitos morais ou religiosos, estando também fortemente 

associado ao trabalho. Em sua análise sobre as teorias de Freud, Marcuse verifica que o 

trabalho (em sentido amplo) é o único meio pelo qual se pode obter qualquer tipo de 

satisfação, entretanto, durante o trabalho, o prazer fica suprimido e prevalece o 

sofrimento físico, dado que o princípio do prazer é incompatível com a realidade 

(MARCUSE: Eros e civilização, 1968). Mas o que vemos em Lonstein é uma sorte de 

conciliação entre trabalho e prazer que tem resultados perigosos. 

 Lonstein é um judeu argentino que trabalha em Paris lavando cadáveres, tarefa 

incomum em que a morte é tema recorrente. No necrotério, enquanto faz a assepsia dos 

corpos, Lonstein os manipula para seu prazer sexual; é um necrófilo sem culpa. O 

erotismo em Lonstein rompe paradigmas, derruba tabus, gera um incômodo que faz 

questionar se a busca pela liberdade total e a derrubada da ordem social são realmente 

desejáveis. 
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—Entonces me incordiumbe el lave —está explicando Lonstein—, si tenés suerte 

ponele que para empezar revista una femucha entre catorce y quince años, toda 

talco y carita de parque japonés sábado a la noche salvo que en el tramo del respire 

hay una arandela azul y negra y en la pollera un mapa que reíte del doble 

concentrado de pomidoro, entonces tengo que irle restando el tapasueños, cortar 

elásticos y bajar tergales pegoteados hasta que le veo cada folia, cada ficioro, la 

operación, los menoscabos de la vida.  

(CORTÁZAR: L. M., 2011, p. 38-39) 

 

 Na passagem acima, Lonstein tem sobre a mesa do necrotério uma jovem entre 

catorze e quinze anos que, pelas referências da citação, teria sido vítima de estupro 

(ficioro
19

, operación, menoscabos de la vida). Lonstein parece não se sensibilizar com a 

condição da jovem, o que se percebe pelo vocabulário sarcástico adornado pelo 

coloquialismo (femucha / toda talco y carita de parque japonés sábado a la noche / en 

la pollera un mapa que reíte del doble concentrado de pomidoro
20

). A referida cena 

evidencia mais uma vez que Lonstein considera o corpo como um objeto, abstraindo-o 

das relações sociais. Na sua perspectiva, fora do contexto social, não incidiria sobre os 

corpos nenhum valor moral, ético ou religioso.  

 

El rengo Tergov me ayuda a veces, pero si es una monona lo mando a trabajar a 

otra mesa, me gusta lavarla solo, solito y solo, apual como cuando la mamá, 

comprendés, esponjita por aquí y por allá, te las dejo que ni el día de la primera, 

Tergov apenas les resopa un baldazo y como de lejos les reubica los jopos y les 

paralela los cuatro palitos, yo en cambio les doy vuelta si valen la pena, no te creas 

que por mirarlas pero también, claro, vos qué te pensás que hacía Leonardo y fíjate 

cómo lo respetan, a veces no podés creer que no les quedan todavía ganas de 

pelear, de irse por ahí con toda la vida en el culito, es como si las ayudaras un poco 

aunque claro, acabás triste, che, no te colaboran.  

(Ibidem, p. 39) 

 

                                                 
19

 Anagrama de “orifício”. 

20
 Palavra de origem italiana que significa “molho de tomate”, utilizada por Lonstein como sinônimo de 

sangue. 
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 Como vemos, utilizando um vocabulário articulado e sarcástico, Lonstein 

pretende suavizar o ato de violar corpos de jovens no necrotério. A prévia violência 

sofrida por essas jovens não lhe provoca qualquer comoção, com exceção da tristeza 

pela “falta de colaboração” no ato sexual. Comparando-se com Leornardo da Vinci, 

Lonstein se crê um cientista com direito a experimentar os corpos e ainda acredita estar 

ajudando ao oferecer-lhes “um pouco de vida”. 

 

La de anoche a las once, por esiemplo, la trajeron mientras yo me corría a lo de 

Marthe a beberme un ron, vuelvo y qué te cuento otro laburo en la mesa seis, no sé 

por qué siempre en la mesa seis ponen a las más polinonas, le bajo el rosa y le 

corto el negro y le subo el rayón, hasta a mí me costaba admitir, Tergov tenía la 

ficha de los canas, gas de alumbrado, ya eso se sabía nomás que por las naricitas y 

las uñas pero ponele que, te juro que tibia aunque a lo mejor por el furgón ahora 

que se han comprado unos que parecen chalets suizos, yo estuve; apenas dieciocho, 

melenita a dos colores y las rodillas más lisas que vi nunca; había mucho que 

hacerle porque el gas, no sé si sabés pero después te cuento; en fin, media hora con 

la detergencia a fondo, un desogue general, la fase del guante al vesre
21

, los 

rebabes, vos no estarás pensando que yo voy a acabar necrófilo, presumo. 

(Ibidem, p. 39) 

 

 A alienação de Lonstein quanto à realidade que o cerca é nítida no fragmento 

acima, em que o personagem parece não compartilhar do sentimento de revolta contra a 

repressão política e a violência que se praticava àqueles que lutavam pela justiça social. 

Do mesmo modo, Lonstein é indiferente a todas as vítimas de tortura, de violência 

urbana ou das misérias da desigualdade social que terminam no necrotério:  

 

(…) entonces el rabinito bajaba un poco la voz y dale con los ahogados, el horario 

nocturno en la morgue, los asfixiados, los que se tiran por la ventana, los 

quemados, las chicas violadas previa (o simultánea) estrangulación, los chicos 

ídem, los suicidas por veneno, tiro en la cabeza, gas de alumbrado, barbitúricos, 

navajazos, los accidentados (autos, trenes, maniobras, militares, fuegos artificiales, 

andamios de construcción) y last but yes least los mendigos muertos de frío o de 

intoxicación vinosa mientras tratan de defenderse del primero con ayuda del 
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 Do lunfardo rio-platense: anagrama de “revés”. 



46 

 

segundo encima de alguna reja del metro siempre más tibias que las aceras por 

donde camina sin detenerse la atareada y honesta población pequeñoburguesa y 

obrera de la capital.  

(Ibidem, p. 38) 

 

 No fragmento acima, Andrés descreve o cotidiano do trabalho de Lonstein, 

utilizando uma linguagem que busca reproduzir a que comumente o “rabinito” utiliza. 

Andrés finge imitar a percepção alienada do companheiro, referindo-se ironicamente à 

população pequeno-burquesa e operária da capital como “atarefada e honesta”, que 

caminha pelas calçadas ignorando a desgraça ao redor com a mesma alienação.  

De modo geral, a relação de Lonstein com o “outro” se dá no terreno da morte e 

não da vida. O modo como Lonstein relaciona morte e erotismo revela o lado obscuro 

de sua natureza instintiva que busca saciedade, pois essa relação ocorre em um plano 

vazio de construções sociais (tal como o tabu), trazendo à tona o lado irracional e 

desprovido de consciência que pode se manifestar de modo perverso: “Originalmente, o 

instinto do sexo não tem limitações extrínsecas, temporais e espaciais, ao seu sujeito e 

objeto; a sexualidade é, por natureza, 'polimorficamente perversa'” (MARCUSE: Eros e 

Civilização, 1968, p. 61).  

Em contrapartida, o contato multidimensional é, para Cortázar, fundamental para 

a renovação do homem. Na relação erótica entre os personagens Andrés e Ludmilla 

temos um exemplo desse contato com as dimensões do homem, da projeção de uma 

circunstância em que o tabu está ausente.  

 

(…) doble prolongada búsqueda de lo hallado, incomprensible descubrir de lo 

sabido, tus dedos perdiéndose en mis ingles, anillando mi sexo, resbalar del uno 

sobre el otro saciando esa sed de piel llena de bocas, multiplicada de manos y 

de dientes, hidra primordial, dulce andrógino cefalópodo, substitución de 

medios y de fines, la boca sexo, el ano boca, tu lengua el falo que me busca, mis 

labios la vagina en que lo hundís, música de silencio al rojo, sonata que 

entreteje sus dos voces, (…) 

(CORTÁZAR: L. M., 2011, p. 157) 

  

A linguagem empregada no ato erótico de Andrés e Ludmilla funde os sentidos 

humanos em prol do prazer, revelando um momento de experimentação mútua, em que 
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se expressa o que a sociedade costumou tolher em forma de tabu, traz de volta a 

liberdade através de gestos instintivos presentes primordialmente no ato sexual. A 

retomada do instinto sexual em um plano isento de tabus permite que a linguagem 

erótica empregada pelos personagens possa abranger toda a potencialidade erótica. 

Nesse contato, todo o corpo se multiplica em falos e orifícios para a relação sexual, o 

homem reconstrói suas origens e se renova.  

G. Bataille afirma que “o erotismo é um dos aspectos da vida interior do 

homem” e que “a atividade sexual dos homens não é necessariamente erótica. Ela só o é 

quando deixa de ser rudimentar, simplesmente animal” (BATAILLE: O erotismo, 2013, 

p. 53-54). Tais afirmações nos permitem concluir que o erotismo não se restringe a um 

ato meramente instintivo, mas supõe, sobretudo, a consciência do ato sexual. A partir 

dessa conclusão, podemos traçar um paralelo entre Lonstein e o casal Andrés e 

Ludmilla, sendo o primeiro um sujeito que se apropria do discurso erótico de modo 

falacioso para justificar sua negação da realidade, e o segundo, um casal que vive uma 

relação erótica. Diferentemente do que ocorre com Lonstein, a relação entre Andrés e 

Ludmilla admite a interação entre os dois, a contemplação e a satisfação mútua. 

Lonstein, por sua vez, parece estar preso ao princípio do prazer em sua solitária 

autossatisfação genital, conforme Freud analisa:  

 

(...) a descoberta de que o amor sexual (genital) proporciona ao indivíduo as 

mais fortes vivências de satisfação, dá-lhe realmente o protótipo de toda 

felicidade, deve tê-lo feito continuar a busca da satisfação vital no terreno das 

relações sexuais, colocando o erotismo genital no centro da vida. (...) assim ele 

se torna dependente, de maneira preocupante, de uma parte do mundo exterior, 

ou seja, do objeto amoroso escolhido, e fica exposto ao sofrimento máximo, 

quando é por este desprezado ou o perde graças à morte ou à infidelidade. Por 

causa disso, os sábios de todas as épocas desaconselharam esse caminho [a 

busca pelo amor sexual]; não obstante, ele jamais deixou de atrair um grande 

número de seres humanos. 

 (FREUD: O mal-estar na civilização, 2011, p. 46) 

 

  Como vimos anteriormente, Lonstein recorre à masturbação frequente e à 

profanação dos corpos das jovens que são levadas ao necrotério como solução para a 

liberação de seus desejos sexuais e aquisição de sua autonomia. Entretanto, em prol de 
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sua satisfação, o personagem experimenta uma liberdade desmedida que extrapola as 

regras do convívio social e por isso se mantém isolado da vida social e alienado quanto 

à realidade em seu entorno. O retorno à vida social exigiria de Lonstein a canalização de 

suas potencialidades. Temos, então, um impasse entre liberdade (individualidade) e 

repressão (coletividade).  

O ato da masturbação também é mencionado pela personagem Ludmilla, ao 

relatar uma experiência na infância. No diálogo seguinte, que se dá com Andrés, o tema 

da masturbação é abordado sob uma perspectiva crítica quanto aos estereótipos que se 

costumam forjar acerca do ato e de seus praticantes, os mitos que deslocam o gesto para 

o âmbito do secreto e do inconfessável. 

 

Lonstein, que como sabés ha hecho un arte de la masturbación aunque creo que 

nunca te habló del asunto, me mostraba un texto científico victoriano con la 

descripción de los síntomas del niño pajero, que es exactamente la que nos 

hacían nuestros padres y maestros en la Argentina de los años treinta. Cara 

ojerosa, piel amarillenta, palabra tartamudeante, manos húmedas, mirada débil y 

evasiva, etcétera; el cuadro persiste seguramente hoy en la imaginación de 

mucha gente, aunque la mutación generacional no tardará en liquidarlo. (…) 

— Yo una vez a los once años me masturbé con un peine —dijo Ludmilla—. 

Carajo, casi acababa mal, debo haber estado loca. 

(CORTÁZAR: L. M., 2011, p. 177) 

 

O diálogo faz menção a um texto científico vitoriano que desenha o estereótipo 

de uma criança adepta à masturbação. A figura desse sujeito remete a um ser sombrio, 

que está fora dos limites do padrão social, possivelmente considerado “anormal”, pois 

esse sujeito se dá o direito de transgredir o autocontrole socialmente incutido e vai de 

encontro ao proibido. Desmitificando essa figura construída desde o período clássico 

(quando o corpo passou a ser visto como objeto do poder, por sua capacidade de 

modelação e treinamento) e sustentada até a atualidade, Ludmilla admite o ato, 

recordando uma situação da infância, entretanto, a partir de sua perspectiva adulta, 

projeta uma preocupação ao momento da infância, quando a criança não tem a total 

consciência dos riscos de seus atos, reconhece ali um momento de loucura. 

Diferentemente de Lonstein, a liberdade sexual de Ludmilla ainda está algo cerceada 

pela consciência real do risco da violência sobre o próprio corpo. São duas vozes que 
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legitimam a masturbação, porém de modos diferentes, enquanto Ludmilla zela pela 

integridade do corpo, necessária para a existência social, Lonstein manipula os corpos 

violentamente, a integridade do corpo é secundária em relação ao prazer. Por outro lado, 

a consciência de Ludmilla é favorável em termos políticos, pois a integridade do corpo 

permite que ele se torne produtivo, inclusive em vistas à revolução.  

 Lonstein, por sua vez, não reproduz o estereótipo da criança masturbadora, pois 

não é mais uma criança. A masturbação é geralmente associada ao fim da infância 

justamente porque essa transição significa o encontro com a realidade, etapa que 

Lonstein parece não ter podido ultrapassar. Lonstein estende a etapa da infância até a 

vida adulta, o que podemos compreender como a não aceitação da realidade. Porém, 

com seus poderes de adulto, pode admitir suas transgressões, o que faz através de uma 

linguagem elaborada, em que o humor parece pretender esconder a seriedade do 

assunto. 

 

(…) admití que el tabú de la homosexualidad se ha resquebrajado ya en parte y 

que no sólo su praxis es cada día más evidente sino que la presencia o la 

vigencia verbal del hecho forma parte corriente y vistosa de los vocabularios y 

temas de sobremesa, cosa que no ocurre con la masturbación en la que incurre 

todo el mundo pero que sólo entra en el lenguaje como tema de fin de 

infancia/¿Pero vos realmente crees que todo el mundo?/Seguro que lo creo, 

casados o solteros me da igual. Apenas la pareja se distancia por cualquier razón 

momentánea que va de un viaje a una gripe rebelde, la mayoría se la menea, 

(…). 

(CORTÁZAR: L. M., 2011, p. 232-233) 

 

  Freud afirma que com a proibição do toque na infância, o sujeito introjeta a 

proibição, pois esta é mais forte do que o instinto, e o desejo é banido para o 

inconsciente, criando “uma situação não resolvida, uma fixação psíquica, e do 

persistente conflito entre proibição e instinto deriva tudo o mais” (FREUD: Totem e 

Tabu, 2013, p. 24). Vemos que, no caso de Lonstein, o instinto supera a proibição.

  No fragmento acima, Lonstein questiona a restrição da masturbação à etapa da infância. 

Sua experiência em tal prática supostamente lhe permite constatar que todos os adultos 

fazem o mesmo, porém, sem admitir. Essa constatação, possivelmente, lhe devolveria, 

do seu ponto de vista, o status de normalidade ao passo que lhe garantiria o título de 
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transgressor confesso e justificado. Entretanto, as transgressões de Lonstein não se 

restringem à manipulação de seu próprio corpo para o prazer, ele também se dá o direito 

de transgredir a intimidade alheia, manipulando corpos do necrotério onde trabalha, 

corpos que não podem consentir, pois estão mortos. Assim, Lonstein escapa da 

possibilidade de negação do outro ao sexo, seu contato sexual é restrito àqueles que não 

lhe oferecem o risco de decepção nas relações. Lonstein utiliza em seu discurso de 

defesa à masturbação as decepções que teve em suas relações, qualquer 

incompatibilidade com o outro lhe serve como argumento. Assim, Lonstein foge das 

relações sociais pois não pode lidar com a incompatibilidade ou com a possibilidade de 

rejeição, os corpos do necrotério lhe servem na medida que não podem reagir, não 

podem contrariá-lo. Como vemos, o discurso libertário de Lonstein é friamente utilizado 

para sua absoluta liberdade e consequente restrição da liberdade e dos direitos alheios. 

  No seguinte diálogo entre Andrés e Lonstein, temos uma mostra de duas 

perspectivas: a defesa ao mínimo de “normalidade” versus a defesa da transgressão que 

visa uma “nova fundação”: 

 

(…) te agarrás a una noción de normalidad como si eso fuera todavía un chaleco 

salvavidas/Mirá, aunque sólo la reduzcamos a lo estadístico, se necesita una 

cierta noción de normalidad para maniobrar/Como quieras, ponele que soy 

anormal y juzgame así, ni tu noción ni tu juicio me preocupan ahora, si te hablo 

de esto es porque vos y los demás normales son los perfectos hipócritas y 

alguien tiene que cumplir cada tanto y una vez más el oficio de bufón, y no por 

sacrificio ya que yo no me sacrifico por vos, sino por algo que no sé cómo 

llamar, digamos una nueva fundación/ 

(CORTÁZAR: L. M., 2011, p. 231)  

 

Ao mesmo tempo que busca justificar seus atos, colocando-os dentro de uma 

perspectiva da “normalidade”, Lonstein rechaça esse conceito atribuindo-lhe o caráter 

hipócrita. Sua postura é a de não se importar com juízos alheios e “cumprir seu papel de 

bufón”. Ao cumprir esse papel, Lonstein reconhece o lado “ridículo” de sua conduta, 

porém, sua justificava parece maior do que qualquer possível vergonha. Ele acredita na 

suposta funcionalidade política de sua prática, que se direciona a uma “nova fundação”, 

à reestruturação da sociedade. 
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(…) no te hablo de fundación ontológica (…), te hablo de otra clase de 

fundación, si querés un poco de lo que debió proponerse Sade, esa fundación 

que se presenta sobre todo como una destrucción, un voltear de muñecos para 

que después, algún día, vengan los horribles trabajadores como decía el de 

Harrar, o ese hombre nuevo que tanto preocupa a Marcos y a la mersa de la 

Joda, y entonces yo abro la puerta y digo que todos somos Onán, al principio 

por razones obvias de infancia y después porque el placer solitario será todo lo 

imperfecto, unilateral, egoísta y sórdido que quieras pero no es una falta ni 

sobre todo una negación de la virilidad o la feminidad, muy al contrario, pero 

aquí levantás la cresta y me mirás como si nunca te hubieras hecho la paja 

después de los catorce años, avestruz de mierda/ 

(Ibidem, p. 232) 

 

Lonstein faz referência ao Marquês de Sade, tomando sua filosofia como um 

exemplo do que deveria se estabelecer em uma nova sociedade, que, como o próprio 

personagem sinaliza, se apresenta como uma destruição. Nesse novo cenário, todos são 

Onán, ou seja, regidos pelo princípio do prazer. Se Lonstein reconhece o lado sórdido, 

egoísta e unilateral da autossatisfação desmedida e “constata” que todos estão 

submetidos a ela (e por não admitirem, são hipócritas), logo a “nova fundação” buscada 

por Lonstein, na qual todos os tabus e diretrizes morais seriam derrubados e toda a 

liberdade e os desejos mais instintivos poderiam ser experimentados, consiste em uma 

sociedade que, paradoxalmente, assumiria um caráter em que a perversão e o egoísmo 

alcançariam um grau incompatível com a prática efetiva do direito ao prazer por todos.  

 

(…) la Joda, para darte un ejemplo a mano, se propone como una empresa de 

liquidación de fantasmas, de falsas barreras, con todo ese vocabulario marxista 

que a mí me falta pero que vos ahora mismo agregarás mentalmente a la 

enumeración de errores y lacras sociales y personales que hay que liquidar, y si 

es así yo entiendo que debo aportar una contribución paralela, porque defender 

la legitimidad del onanismo no solamente vale por eso, que no es gran cosa en 

sí, sino porque ayuda a las otras muchas fracturas que hay que practicar 

sensaltro
22

 en el esquema del ántropos/ 

                                                 
22

 Aglutinação das palavras italianas senza e altro, que significam, respectivamente, sem outro, no 
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(Ibidem) 

 

Losntein vê em seu ato masturbatório uma atitude política, sua “contribuição 

paralela à liquidação das falhas sociais” defende a legitimidade do onanismo como uma 

analogia às muitas fraturas humanas, como uma defesa a uma suposta autonomia para 

saná-las. Reconhece o valor do objetivo da Joda, mas não a integra. Ele acredita que sua 

contribuição com a Joda é válida, mesmo que essa contribuição consista em um ato 

voltado para si próprio. O personagem desconsidera radicalmente a importância da 

coletividade e das regras que a sustentam. Levando o personagem aos limites de sua 

liberdade e dando-lhe todo o poder sobre si mesmo, Cortázar proporciona uma reflexão 

sobre os problemas postulados pela dualidade da liberdade e do poder, sobre a 

conflituosa conciliação entre esses dois valores dentro da projeção de uma sociedade 

socialista. Mesmo sendo um homem de esquerda, o autor não abriu mão de analisar 

criticamente os discursos que sustentavam essas ideias políticas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                               
contexto da citação, sozinho. 
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M. ESCHER: Drawing hands, 1948. 

4. O jogo da intervenção e da interlocução: el que te dije 

 

 Libro de Manuel é uma obra que apresenta fusões e fraturas entre realidade e 

ficção, promovendo um questionamento sobre a conturbada convergência entre esses 

dois universos. A alternância entre narradores, estabelecida primordialmente entre os 

personagens Andrés e el que te dije, exemplifica esse contato entre realidade e ficção. A 

relação problemática entre esses dois personagens é o significante, na ficção, das fusões 

e fraturas existentes entre os universos real e ficcional, o que nos permite uma análise 

acerca dos limites da mútua intervenção entre ambos.  

 Essa alternância configura uma espécie de jogo, um engenhoso e estratégico 

recurso que projeta a figura do autor na dinâmica da narrativa, permitindo que a 

hierarquia inerente à criação artística seja reavaliada. O jogo, atividade recorrente na 

produção de Cortázar, aparece em Libro de Manuel, dentre outras potencialidades, como 

uma engrenagem de interação entre ficção e realidade, num processo dialético em que o 

discurso político não pode ser desconsiderado. Funciona do seguinte modo: o autor cria 

o narrador, Andrés; Andrés cria a imagem ficcional do autor, el que te dije. O que parece 

um movimento cíclico fechado o é somente dentro do universo ficcional. A proposta de 

contato entre esse universo e o extraficcional se dá, necessariamente, por uma ruptura 

nesse ciclo, pela qual a figura do autor, o manipulador de toda a engrenagem, é 

projetada. Essa porta de entrada pode ser compreendida como uma fratura na relação 

entre ficção e realidade, pois revela a mútua subordinação entre esses campos, em que a 

obra depende da manipulação do autor 

para ser concebida e o autor está 

subordinado aos limites da arte enquanto 

linguagem; a autonomia da obra enquanto 

arte, nesse sentido, é questionável. Se 

fizermos uma analogia ao ciclo que M. 

Escher cria em Drawing hands, veremos 

que o ciclo funciona perfeitamente dentro 

do universo ficcional da imagem; porém, 

se tentarmos vincular esse ciclo com o 

universo extraficcional, perceberemos 

que ele não poderia existir sem o processo de criação que parte do “real”.  
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 Assim ocorre com o ciclo narrativo de Cortázar. A representação da imagem de 

um criador através do personagem el que te dije pressupõe que esse “criador” aceitasse 

das regras da ficção, isto é, uma subordinação ao universo ficcional e seus limites, ao 

mesmo tempo que o poder de manipulá-la lhe permitia realocar esses limites. Em Libro 

de Manuel essa manipulação expõe a condição em que cada um dos envolvidos na 

trama literária se encontra. Se por um lado el que te dije pretende ditar as regras do 

jogo, por outro, permite ao leitor conhecer o processo criativo e seus conflitos, dando-

lhe a oportunidade de reavaliar a autonomia da arte e a relação entre realidade e ficção e 

suas supostas hierarquias. Ao projetar a figura do manipulador da ficção, Cortázar 

retoma o debate acerca do vínculo entre arte e práxis cotidiana, pois o manipulador do 

objeto artístico aparece como parte inseparável de sua obra. Esse processo de 

manipulação se descreve simultaneamente ao desenvolvimento da trama ficcional, 

evidenciando-a como produto de um trabalho. Cria-se, assim, um conflito, na medida 

que a interlocução frequente com a realidade busca fundir a obra com esse plano, 

tornando-a a própria realidade, mas a evidência da manipulação constata o status da 

obra enquanto produto da realidade. 

 O manipulador está em dois planos, um, o da realidade extraficcional, o outro, o 

da ficção, no qual aparece como o personagem el que te dije – aquele que bem se 

conhece, mas cujo nome não se quer mencionar; aquele “fulano” que não é grande coisa 

e com quem não vale a pena se importar – um codinome carregado de conteúdo irônico. 

El que te dije é aquele que manipula a narrativa e tem poderes para nela intervir sempre 

que lhe pareça necessário ou conveniente. El que te dije é a suposta transformação do 

autor em personagem, é aquele que alterna a narração com o narrador “oficial”, Andrés, 

em um mecanismo que aparentemente pretende anular as hierarquias tradicionais da 

narrativa, propondo uma comunicação mais fluida entre os universos ficcional e 

extraficcional e uma relação mais maleável entre autor e obra. “Aparentemente” porque 

esse projeto revela sua falha ao não conseguir superar as realidades que o delimitam: as 

regras do jogo estarão inevitavelmente nas mãos daquele que o manipula. Entretanto, o 

autor dá seguimento ao projeto, de modo que o leitor perceba as possíveis 

inconsistências pouco a pouco, dentro dos conflitos da narrativa. 

 Compartilhando as regras do jogo com os leitores, através do narrador Andrés, a 

narrativa se inicia por uma espécie de “manual”. Andrés nos conta sobre o processo de 

manipulação da narrativa em que ele próprio está inserido. Ao mencionar o manipulador 
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(el que te dije), temos a ideia de que a relação entre ambos é bastante próxima, como se 

um fosse o narrador da história do outro. Por vezes, temos a impressão de que eles 

dividem o mesmo plano na ficção: “También el que te dije, Lonstein y yo [Andrés] 

estábamos ahí sin decir nada en la medida en que esas microagitaciones no nos daban la 

impresión de servir para gran cosa (...)” (CORTAZAR: L. M., 2011, p. 76). Essa 

aproximação parece uma tentativa de contato entre as dimensões em que cada um se 

encontra, como se elas sempre tivessem existido prévia e paralelamente, como se 

Andrés e a história da Joda já existissem e el que te dije apenas tivesse que entregar a 

Andrés a missão de narrar, oferecendo-lhe o acervo material com que pretendia 

construir a narrativa (com o recurso do collage). Entretanto, ao intervir constantemente, 

esse manipulador não entrega completamente o controle da narrativa a Andrés, que tem 

de disputá-lo com el que te dije. 

 

Por lo demás era como si el que te dije hubiera tenido la intención de narrar 

algunas cosas, puesto que había guardado una considerable cantidad de fichas y 

papelitos, esperando al parecer que terminaran por aglutinarse sin demasiada 

pérdida. Esperó más de lo prudente, por lo visto, y ahora a Andrés [Andrés fala 

de si mesmo em terceira pessoa] le tocaba saberlo y lamentarlo, pero aparte de 

ese error lo que más parecía haber detenido al que te dije era la heterogeneidad 

de las perspectivas en que habían sucedido las tales cosas, sin hablar de un 

deseo más bien absurdo y en todo caso nada funcional de no inmiscuirse 

demasiado en ellas. (…) el que te dije (…) había preferido proporcionar de 

entrada diversos datos que permitieran meterse desde ángulos variados en la 

breve pero tumultuosa historia de la Joda y en gentes como Marcos, Patricio, 

Ludmilla o yo (a quien el que te dije llamaba Andrés sin faltar a la verdad).   

(CORTÁZAR, L. M., 2011, p. 11) 

 

 O leitor pode perceber já no início da narrativa que entrará num jogo de 

interlocução no qual o collage é uma ponte fundamental através da qual o autor dispõe a 

história da Joda a perspectivas variadas. Quando esse “manual” introdutório termina e a 

história da Joda e de seus membros se inicia, o collage, visualizado principalmente 

pelos recortes de jornais franceses que Cortázar lia em seu cotidiano, é o ponto de 

contato entre autor e narrador, entre autor e personagens, é o ponto de contato entre a 

realidade de Cortázar e a ficção da narrativa. Através desse jogo estratégico, esses dois 
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universos se comunicam, a ponto de que a relativização da perspectiva lançada sobre a 

obra permita questionar o limite entre realidade e ficção23. 

 Dando continuidade ao jogo, Andrés nos apresenta a estratégia elaborada por el 

que te dije para abreviar as apresentações dos personagens. Os personagens são postos 

em fila como na plateia de um cinema, curiosamente, o próprio el que te dije está entre 

eles. A apresentação também se dá no plano estético da obra, pois os nomes dos 

integrantes da Joda também aparecem listados junto ao corpo do texto: 

 

 

(CORTÁZAR, Libro de Manuel, 2011, p. 16) 

 

 Os personagens estão em uma plateia de cinema assistindo a uma projeção russa 

de Guerra e paz, colocados por el que te dije diante de uma tela que é associada a uma 

parede de tijolos. Cada um sabe, a sua maneira, por que está lá. Mesmo que a situação 

lhes pareça absurda, eles estão diante do muro enfrentando o absurdo.  

 

Admitamos entonces – esto a cargo del que te dije, Patricio, Ludmilla o yo  

mismo [Andrés], sin hablar de los otros que poco a poco se van sentando en las 

plateas de más atrás, a la manera de los personajes de una novela que se instalan 

uno tras otro en las páginas de adelante, aunque vaya a saber cuáles son las 

páginas de adelante y las de atrás en una novela, (...) – admitamos entonces que 

                                                 
23

  Cortázar constatou, por vezes, a dificuldade de se delimitar fronteiras entre realidade e ficção 

(ver: Cortázar, La vuelta al día em ochenta mundos, 2011), o que podemos compreender como uma 

concepção de mundo que funde esses dois universos, como um modo de vincular arte e vida. 
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hay un absurdo total 

y que sin embargo esa gente está ahí, cada uno en su platea delante de la pared 

de ladrillos, 

por razones diversas puesto que se trata de individuos pero que de alguna forma 

están a contrapelo del absurdo (...).  

(Ibidem, p. 16-17)  

 

 Os personagens estão lá para compor a Joda, parecem saber que serão 

manipulados dentro do “absurdo” jogo da narrativa, em que a vida de cada um já está 

premeditada. Eles sabem que estão presos dentro dessa dimensão, observam a tela de 

projeção, esse muro de tijolos, enquanto os que estão do outro lado da tela, os 

receptores da obra, (os outros espectadores), que estam vivendo a “guerra e a paz”, os 

observam. Essa parede de tijolos marca a linha tênue, porém inevitável, entre a 

realidade e a ficção, que podem se alternar sob distintas perspectivas. El que te dije 

transita entre essa fronteira com seu poder manipulador. 

 Andrés nos antecipa que os participantes da Joda se meteram nessa metáfora (a 

de estar sentados numa plateia como espectadores de um filme, porém diante de um 

muro de tijolos) conscientemente. Os personagens olham intrigados para essa parede 

metafórica porque “sospechan lo que puede haber del otro lado” (Ibidem, p. 18). Os 

integrantes da Joda talvez não sejam capacitados o suficiente para armar uma 

revolução, tendo em vista que essa tentativa fracassa na trama, mas possuem o impulso 

necessário ao esboço da revolução, pois “suspeitam o que pode haver do outro lado”, 

isto é, desconfiam de sua própria realidade, desconfiam de que possam existir outras 

realidades, são capazes de compreender o muro diante deles como uma metáfora, logo, 

estão aptos ao jogo proposto por Cortázar, que deve culminar na revolução. 

 Num dado momento, Andrés se refere ao muro de tijolos como uma barreira que 

os homens devem atravessar, sendo esse novo campo, ao que se chega pela travessia, 

um lugar onde os sonhos se realizam, onde os integrantes da Joda encontram sua 

plenitude, a outra dimensão da realidade. Metaforicamente, essa travessia pode 

simbolizar a superação da realidade, a desconfiança das fissuras nela existentes, a noção 

de que a realidade está condicionada ao potencial da linguagem. Essa travessia pode 

levar ao alcance da revolução, ao mesmo tempo em que o muro pode simbolizar o 

próprio livro em sua matéria. Atravessar o muro pode significar a saída do livro, a 
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transgressão dos limites impostos à categoria arte que a separam da práxis cotidiana: 

nessa travessia ocorre a passagem da ficção para a realidade, para uma realidade 

desejada. Quando finalmente atravessarem o muro: 

 

(…) poetas como Lonstein hablarán de reino milenario, Patricio se le reirá en la 

cara, Susana pensará vagamente en una felicidad que no haya que comprar con 

injusticia y lágrimas, Ludmilla recordará no sabe por qué un perrito blanco que 

le hubiera gustado tener a los diez años y que nunca le regalaron. 

En cuanto a Marcos sacará un cigarrillo (está prohibido) y lo fumará despacio, y 

yo juntaré tanta cosa para imaginar una posible salida del hombre a través de los 

ladrillos, y naturalmente no alcanzaré a imaginarla porque las extrapolaciones 

de la ciencia-ficción me aburren minuciosamente. Al final nos iremos todos a 

beber cerveza o a tomar mate a lo de Patricio y Susana, por fin empezará a 

suceder algo de veras, algo amarillo fresco verde líquido caliente en medio 

litros calabazas puestos en círculo bombillas y como sobrevolando la imponente 

montaña de sándwiches que habrán preparado Susana y Ludmilla y Monique, 

esas ménades locas, siempre muertas de hambre a la salida del cine.  

(Ibidem, p. 18) 

 

 Temos na cena final dessa revolução uma saída emblemática. Na imaginação de 

Andrés, a cena após a “ultrapassagem” do muro também se dá no cinema, porém na 

outra dimensão da realidade (a realidade extraficcional), o local de onde os personagens 

tornam a sair é, ao mesmo tempo, o local onde anteriormente foram postos pelo 

narrador. Esse diálogo entre as dimensões que abrangem a literatura é recorrente na 

obra. Em teoria, Andrés e el que te dije habitam dimensões distintas, dado que o 

primeiro seria o narrador ficcional e o segundo, a projeção do manipulador da obra (um 

referencial da realidade), mas, por vezes, essas dimensões se fundem, como nesta cena 

em que Andrés observa a el que te dije: 

 

Llegar al café y ver cómo el que te dije se guardaba las cartas delante de la 

mismísima mano ya un poco tendida del rabinito, todo formaba parte del signo; 

una vez más no me quedaba más remedio que encogerme de hombros y pensar 

que estaba bien, que Ludmilla o Francine o el que te dije tenían toda la razón 

posible frente a un estado de cosas que, frente a una conducta que, etcétera. 
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(Ibidem, p. 58) 

 

 Se na história da literatura tem sido recorrente o debate acerca da presença do 

autor e da expressão de sua opinião através da voz dos personagens, el que te dije surge 

como uma suposta solução para essa questão, mas que, na verdade, retoma esse debate. 

O poder da manipulação artística se faz presente na obra através desse personagem, que 

tece suas análises sobre a dimensão ficcional e o que nela ocorre, traçando um paralelo 

com a dimensão extraficcional. El que te dije abre na narrativa um espaço “autorizado” 

pelo leitor para as intervenções do manipulador. Há na obra uma interessante metáfora 

sobre mosquitos ao redor de uma lâmpada e o exato momento anterior ao apagar da 

lâmpada. Essa metáfora pode ser compreendida como uma reflexão acerca do grau de 

autoridade do manipulador sobre a obra, bem como sobre as possíveis negociações entre 

ambos, se comparamos os insetos aos personagens:  

 

Por todo eso, lo de que el absurdo no es más que la prehistoria del hombre como 

lo entienden el que te dije y tantos otros y también por lo de los bichos 

revoloteando alrededor de la lámpara que es una de las muchas maneras de 

contestar al absurdo (…), por todo eso y por cosas parecidas va a llegar el 

momento en que el que te dije considerará que hay suficientes cascarudos, 

mosquitos y mamboretás bailando un jerk insensato aunque altamente vistoso 

en torno a la lámpara, y entonces siempre dentro de la metáfora la apagará de 

golpe, congelará instantáneamente una determinada situación de todos los 

bichos o puestas en marcha revoloteando que bruscamente privados de la luz se 

fijarán en esa última mirada del que te dije en el instante de apagar la lámpara, 

de manera que el mamboretá más grande que volaba lejos y arriba de la lámpara 

quedará situado simétricamente con relación a la falena roja que trazaba su 

elipse por debajo de la lámpara, y así sucesivamente los diversos bichos 

incómodos y estivales asumirán una condición de puntos fijos y definitivos en 

algo que un instante más o menos de luz hubiera modificado infinitamente. 

Algunos llamarán elección, entre otros el que te dije, y algunos le llamarán azar, 

entre otros el que te dije, porque el que te dije sabe muy bien que en un 

momento dado apagó la lámpara y que lo hizo porque decidió hacerlo en ese 

momento y no antes ni después, pero también sabe que la razón que lo decidió a 

apretar el interruptor no le venía de ningún cálculo matemático ni de ninguna 

razón funcional sino que le nació de adentro, siendo adentro una noción 
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particularmente incierta como sabe cualquiera que se enamora o juega al póker 

los sábados a la noche. 

(Ibidem, p. 42-43) 

 

 O recurso do collage também parece fundamental para a análise da relação entre 

ficção e realidade, pois traz à cena elementos que podem ser compartilhados entre autor 

e personagens. Cortázar lê os jornais, os integrantes da Joda leem os jornais, o leitor lê 

os jornais, os jornais estão expostos como objetos de conteúdo significativo sobre os 

quais não se podem isentar as opiniões e tampouco Cortázar pode estar isento, pois sua 

participação enquanto manipulador “real” é inevitável: “algo poco explicable parecía 

haberle [a el que te dije] exigido una posición sobre la cual nunca estuvo dispuesto a dar 

detalles” (Ibidem, p. 11). Por meio dessa engenhosa estratégia de colocar o manipulador 

presente na obra, Cortázar nos apresenta as regras do jogo e suas bifurcações, ao mesmo 

tempo em que sua visão política transparece através de uma leitura crítica da dinâmica 

narrativa:  

 

Claro que, observa el que te dije (...): 1) La realidad existe o no existe, en todo 

caso es incomprensible en su esencia, así como las esencias son 

incomprensibles en la realidad (…); 2) La realidad será incomprensible pero 

existe (…) 3) Acabamos de aceptar la realidad (…), la realidad es un fracaso del 

hombre 4) Esta realidad (…) es una estafa y hay que cambiarla. Aquí 

bifurcación, 5 a) y 5 b): 

(…) 

5 a) Cambiar la realidad para mí sólo (…) es viejo y factible: (…) Descubrir que 

el yo es ilusión (...). No.  

5 b) Cambiar la realidad para todos (…) es aceptar que todos son (deberían ser) 

lo que yo, y de alguna manera fundar lo real como humano. 

(Ibidem, p. 13-14)  

 

 Diante das bifurcações apresentadas, duas decisões são tomadas, primeiro, a de 

aceitar a realidade, porém, uma realidade fracassada; segundo, a de que essa realidade 

deve ser mudada. Esta última decisão leva a outra bifurcação (5 a e b), mas nenhuma 

das duas opções parece ser satisfatória, pois ou leva a um caminho de ilusões ou a um 

caminho de ignorância. Qual deve ser, portanto, a melhor decisão diante da bifurcação 
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encontrada em 5? Veremos: “hay un solo deber y es encontrar la buena pista. Método: la 

revolución. Sí.” (Ibidem, p. 14). 

 Libro de Manuel é um laboratório de revoluções: “Es mi librito rojo de todas las 

mañanas – dice el que te dije” (Ibidem). Nele se ensaiam revoluções em escala micro, 

mas a amplitude de seus desdobramentos não pode ser prevista. Nesse laboratório, o 

fracasso é aceito como inerente ao experimental. Assim, a própria experimentação feita 

na obra com os elementos do collage, do jogo e seus labirintos, da narrativa alternada 

etc. propõem uma revolução artística que pode fracassar (na verdade, sabemos que em 

termos editoriais, inicialmente fracassou). A Joda, esse grupo de revolucionários, 

empreende uma estratégia que falha justamente porque é um ensaio, não está madura. O 

fracasso dessas microrrevoluções sugere que a macrorrevolução precisa ser revista, que 

ela muito facilmente tende a uma bifurcação, tal como o narrador nos apresenta em 5, 

que leva a extremos não desejáveis (ilusão ou ignorância).  

 A revolução para Cortázar parece requerer uma prévia reavaliação sobre a noção 

de realidade e, consequentemente, sobre a noção de tempo. Tal como sugere o 

surrealismo, é preciso superar a realidade para poder transformá-la, o indivíduo precisa 

tomar seu lugar e deixar aflorar seus desejos, sentimentos que não obedecem à ordem 

ou à lógica.  Assim, o autor experimenta na obra a simultaneidade de ações, permitindo 

uma reflexão sobre a realidade a partir da experiência da leitura: 

 

Al que te dije esto no le importa en absoluto, puesto que dos horas después las 

personas nombradas habrán de reunirse en mi casa; pienso incluso que lo decide 

ex profeso para que nadie – nosotros incluidos y sobre todo los eventuales 

destinatarios de sus loables esfuerzos – se haga ilusiones sobre su manera de 

tratar el tiempo y el espacio; al que te dije le gustaría disponer de la 

simultaneidad, mostrar cómo Patricio y Susana bañan a su hijo en el mismo 

momento en que Gómez el panameño completa con visible satisfacción una 

serie correlativa de estampillas de Bélgica, y un tal Óscar en Buenos Aires 

telefonea a su amiga Gladis para enterarla de un asunto grave.  

(Ibidem, p. 15) 

 

 Assim, Cortázar também propõe como aspecto revolucionário a ruptura da 

cronologia. El que te dije tem especial apreço pela personagem Ludmilla, que “parece 

tener como un derecho a violar toda cronología”, ponto de empatia entre os dois, já que 
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“el que te dije mezcla quizá deliberadamente sus papeles cuando hace hablar a Ludmilla 

en presencia de Marcos, ya que Marcos y Lonstein están todavía en el metro que los trae 

(…).” (Ibidem, p. 15). 

 

Una prueba de su intención de entrar de inmediato en materia (…) la daba (…) 

el hecho de que el que te dije estuviera escuchando cuando Ludmilla (…) me 

miró despacio con ayuda de un dispositivo ocular  profundamente verde y me 

dijo Andrés, tengo una impresión al nivel del estómago de que todo lo que 

ocurre o nos ocurre es muy confuso.  

(Ibidem, p. 12) 

 

 Na cena acima vemos que el que te dije escuta a conversa entre Ludmilla e 

Andrés, ou seja, el que te dije observa o que acontece no universo ficcional como um 

espectador em um momento real. Ao mesmo tempo, Ludmilla pressente que algo muito 

confuso acontece ou “acontece a eles” (“ocurre o nos ocurre”), como se alguma 

manipulação desde fora agisse sobre os mesmos (o autor manipulando a obra, o “real” 

como um incômodo), do mesmo modo, o parecer de Ludmilla parte de sua perspectiva, 

em que seu entorno é sua referência de realidade. Em sua função de co-narrador e sendo 

aquele que possui o contato direto com el que te dije, Andrés compreende algo sobre 

essa manipulação e esclarece que “la confusión es un término relativo (…) no basta 

medir la realidad en términos de confusión o de orden. Hacen falta otras potencias otras 

opciones como dicen ahora, otras mediaciones como archidicen ahora. Cuando se habla 

de confusión, lo que casi siempre hay es confusos (…)” (Ibidem). 

 A confusão narrativa em Libro de Manuel pode ser analisada como um viés 

crítico acerca dos papéis dos sujeitos nas relações sociais. Ao desorganizar as 

hierarquias literárias, deslocando funções tradicionalmente estabelecidas, como 

narrador, leitor, personagem, autor, Cortázar promove uma inquietude necessária para a 

reorganização desses papeis. Todos os sujeitos envolvidos em sua narrativa estão em 

meio à confusão, mas, como alertou Andrés, não serão eles os confusos? A confusão, a 

quebra de hierarquias, a supressão do sentido lógico geram no leitor um impacto, uma 

provocação que o incita a questionar sua própria práxis cotidiana e a modificá-la. Esse 

convite à reflexão do sujeito frente a seu lugar na sociedade também é feito por meio do 

fluxo alternado das vozes narrativas e dos planos dimensionais da ficção, conforme 
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veremos. 

 No trecho seguinte, a narrativa que estava a comando de Andrés agora o coloca 

em terceira pessoa, passando suposta e abruptamente ao comando de el que te dije, e 

logo volta à primeira pessoa, mas nesse momento o leitor já não tem a garantia de que a 

narrativa volta ao comando de Andrés, pois está avisado das frequentes intervenções de 

el que te dije. A capacidade do leitor de acompanhar o fluxo da narrativa dentro de uma 

estrutura lógica também é questionada, o leitor e seu papel na dinâmica literária também 

entram na proposta de quebra de hierarquias: 

 

Le tomé la taza, me acosté buscando el calor, los pies de Ludmilla se pasearon 

por los míos, perritos tibios. Francine, evidentemente. Fatal. Pero no solamente 

eso, Ludmilla había cerrado los ojos y dejaba que las manos de Andrés la 

acariciaran lentamente, dibujándola en la oscuridad, (…). Qué importaba ya, 

mejor dormir, pero yo no quería que se durmiera así cansada y triste (…). 

(Ibidem, p. 94) 

 

 Esse trecho exemplifica a recorrente transição entre as vozes narrativas, um jogo 

que questiona hierarquias, um jogo no qual o poder de manipulação da narrativas em 

mãos exclusivas do narrador é posto em xeque. Entretanto, sabemos que o narrador está, 

inevitavelmente, limitado às regras ditadas pelo autor, está submetido à imposição 

proveniente da dimensão extraficcional, ao mesmo tempo, o autor está submetido aos 

limites da linguagem, ao limites da ficção, o que nos revela um risco conscientemente 

assumido nesse propósito do jogo, pois a relação de poder entre realidade e ficção 

parece inevitável. 

 Essa limitação é questionada pelo narrador, que reivindica seus direitos enquanto 

suposto condutor da narrativa, mas que, reconhecendo a realidade extraficcional, se vê 

constantemente subordinado ao autor, ao manipulador externo. Em um dos “capítulos”, 

Andrés tece uma crítica a el que te dije e ao modo como esse manipula a narrativa tal 

como um jogo. Trata-se de um “capítulo” em que a metalinguagem está bastante 

sobressalente, pois ao passo em que essa crítica se desenvolve, a manipulação se 

evidencia, principalmente através da intervenção de el que te dije, interrompendo a 

narração de Andrés.  
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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, (…) 

(Ibidem, p. 102) 

 

 Andrés se refere a el que te dije com tom de desprezo, pois este intervém na 

narrativa tal como lhe convém, comprometendo o equilíbrio que custou conquistar entre 

a realidade extraficcional, “imposta” pelo criador através de collages, e a realidade 

ficcional. Andrés sabe do poder de el que te dije, ainda que o segundo pareça tentar uma 

conciliação com a dimensão ficcional. Em continuidade com a citação acima, el que te 

dije e Andrés trocam ironias que revelam a frustração de uma relação determinada pela 

hierarquia que resiste à tentativa de horizontalização do jogo, ao passo que enfatiza a 

proximidade entre os dois. São manipulador e manipulado (e vice-versa): 

 

No que Gómez sea sonso y suspire por Shostakovich o Kurt Weil [diz el que te 

dije], pero las dificultades de la música que Andrés por ejemplo trata de hacerle 

escuchar le parecen una prueba de que el capitalismo lato sensu busca una vez 

más y buscará hasta el último coletazo la formación automática de élites en 

todos los planos, incluido el estético. Y justo en ese momento al que te dije se le 

ocurre opinar [diz Andrés] (en vez de transcribir a secas lo que han dicho 

Gómez y los otros, trenzando en el bistró de madame Séverine) que un tal Terry 

Riley, yanqui, perfecta expresión aparente de todo lo que Gómez está 

execrandro con violentos ademanes helicoidales, es el autor de una obra (y de 

muchas otras) cuyo contacto con el público (el “pueblo” de Gómez) es el más 

inmediato, sencillo y eficaz que se le haya ocurrido a nadie desde Perotin o 

Gilles Binchois. Grosso modo [novamente, el que te dije] (porque el que te dije 

no le quiere preguntar detalles técnicos a Andrés que en seguida se pone 

enciclopédico) la idea de Riley es que alguien repite interminablemente una sola 

nota en el piano y poquito a poco, uno tras otro, cualquiera capaz de rascar un 

instrumento va entrando con arreglo a una partitura al alcance de una marmota. 

(Ibidem, p. 102-103) 

 



65 

 

 O diálogo entre Andrés e el que te dije é súbita e definitivamente interrompido 

por um diálogo entre el que te dije e Gómez, sujeito de quem os dois primeiros falavam. 

Eles tomam o turno de Andrés e começam a discutir sobre um tema trazido por ele. 

Nesse novo diálogo, há uma menção ao capitalismo e sua estética através da analogia 

com a música, estabelecendo uma relação entre o jazz, o povo e a revolução. Depois de 

explicar a Gómez sobre a democrática conjugação de aleatoriedades musicais em que 

consiste o jazz, este lhe responde:  

 

Es completamente idiota, dice Gómez. Será idiota, dice el que te dije, pero 

desde tu punto de vista revolucionario es una música que se acerca más que 

ninguna otra al pueblo puesto que él puede interpretarla, hay comunión y alegría 

y despatarro universal, se acabó lo de la orquesta y el público, ahora es una 

misma cosa y parece que en los conciertos de Riley la muchachada se divierte 

como loca. Pero eso no es arte, dice Gómez. No sé, consiente el que te dije, pero 

en todo caso es pueblo, y como muy bien dice Mao, en fin, vos verás. 

(Ibidem, p. 103-104) 

 

 Essa intervenção de el que te dije promove uma reflexão sobre a liberdade 

artística criadora e sua relação com a proposta esquerdista revolucionária de uma 

sociedade justa e igualitária. Como vemos pela postura de Gómez, nem sempre esse 

desejo revolucionário admite a liberdade dos indivíduos, adotando muitas vezes um 

caráter determinista, que rechaça ideias divergentes. Ao se deparar com a aleatoriedade 

do jazz, Gómez afirma categoricamente que esse tipo de música é completamente idiota, 

que não é arte. Entretanto, a maneira de composição do jazz pode ser comparada à 

proposta literária de Libro de Manuel, em que a Joda seria a composição em 

andamento. Visando alcançar a revolução, cada um contribui com aquilo que lhe é 

próprio, mas sempre levando em conta a composição geral, ou seja, a harmonia com o 

outro. No jazz não há imposições quanto às notas que cada um queira tocar, com tal de 

que as “regras” de como o jogo (para compor a música) funciona sejam compreendidas 

por todos, cada qual à sua maneira. O resultado será uma música experimental, que 

reorganizou sua hierarquia. Assim é a proposta revolucionária de Libro de Manuel. 

 

 



66 

 

5. O collage e a tensão entre realidade e ficção 

 

 O collage é um recurso abundante e fundamental em Libro de Manuel. Além de 

propor trajetos alternativos para a leitura da obra, permite a revisão de conceitos 

tradicionais de leitura, inserindo na obra registros do cotidiano, de modo que esses 

registros possam ser compartilhados com os personagens da ficção e sejam também 

objetos do cotidiano deles, com os quais eles interagem. O collage aparece 

predominantemente através de jornais publicados pela mídia impressa parisiense no 

começo da década de 70, mas também aparece por meio de cartas, relatos, entrevistas e 

demais documentos. Esses anexos estão relacionados à repressão política e a atos de 

violência e tortura que ocorriam na época e, uma vez introduzidos no universo ficcional, 

tornavam-se objetos com os quais os personagens deveriam lidar, assim, o cotidiano 

“real” tornava-se o cotidiano ficcional.  

 Como a maioria das notas de jornais interpoladas à obra estavam escritas em 

francês e alguns integrantes da Joda eram provenientes de 

países hispano-americanos, uma personagem tinha a tarefa 

de fazer as traduções das notas para o castelhano, essa 

personagem era Susana, a mãe do bebê Manuel. Tal como o 

autor recortou notas de jornais para compor a obra, os 

personagens recortavam essas mesmas notas dos jornais que 

eles liam para criar um álbum para Manuel, para que, 

quando mais crescido, ele pudesse ter conhecimento e 

registros do momento vivido por seus pais e do plano 

revolucionário do qual fizeram parte. A ideia do álbum era a 

de perpetuar o espírito revolucionário. Nesse sentido, o 

collage, representado pelo álbum de recortes, funciona 

como perpetuação de uma dada realidade, pois transporta 

materiais de um momento a outro. O álbum de Manuel 

levaria para o futuro os registros, os fragmentos da realidade 

vivida por seus pais, passando a ser, então, objetos da 

realidade de Manuel. 

 A primeira nota de jornal interpolada à obra é uma 

denúncia de brutalidades policiais cometidas contra um professor universitário. Susana 

CORTAZAR: L. M., 

2011, p. 19 
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faz a tradução da nota para Fernando, um chileno que acaba de chegar para integrar o 

grupo. Patricio e Susana destacam a importância da tradução para que Fernando comece 

a se dar conta do contexto repressivo e para “doutriná-lo no environment”
24

 (no projeto 

da Joda). Como vemos, a colagem aparece como uma denúncia da realidade e, ao 

intervir no fluxo da obra, promove uma quebra da linearidade no universo ficcional, 

pois esse universo passa a ter aberturas visíveis ao “real”. Essa realidade, que pode ser 

ainda delimitada pelo universo ficcional, ou seja, pode ser a realidade que cerca os 

personagens na ficção, é colocada diante deles para que alguma reação seja provocada, 

para que essa realidade não seja ignorada. No caso da Joda, seus integrantes acumulam 

os recortes de jornais sobre temas que lhes interessam e os utilizam para “doutrinar” os 

demais companheiros, inclusive, futuramente, Manuel.  

 Cortázar afirma, no “prólogo” da obra, que não escolheu os materiais exteriores 

que apareceriam através do collage, mas que seu trabalho de selecionar as noticias de 

jornais que seriam interpoladas dependia dos interesses momentâneos dos personagens. 

Temos, então, um conflito, recorrente na obra, quanto ao processo de criação, pois, se 

por um lado os interesses dos personagens determinavam o trabalho do autor, por outro, 

o autor era aquele que determinava os interesses dos personagens, pois ele os inventava. 

 Em todo o caso, a proposta literária de Cortázar se direciona a uma intervenção 

do universo ficcional no “real”, sendo o collage o ponto de contato, que funciona como 

uma fina camada que divide essas duas dimensões que 

dialogam constantemente na obra: ficção e realidade. Nesse 

diálogo, põe-se em questão a fronteira entre literatura e vida, 

proporcionando uma intensa reflexão sobre a intervenção da 

realidade na arte (em que a primeira altera a composição da 

segunda) e a transformação da realidade pela intervenção da 

arte. 

 A segunda nota de jornal que aparece na obra é um 

exemplo dessa proposta de contato entre realidades. A 

personagem Monique participa de um roubo (que Susana 

chama de “ato simbólico contra os burgueses”) à despensa 

de uma boutique francesa de alimentos. Monique e seu grupo distribuem os refinados 

                                                 
24

 Expressão utilizada por Patrício. CORTAZAR: L. M., 2011, p. 21 

CORTAZAR: L. M., 

2011, p. 31 
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alimentos roubados entre os moradores das zonas pobres do norte de Paris, uma espécie 

de ato justiceiro. Ela consegue escapar da polícia, que detém outra mulher, condenada a 

treze meses de prisão. Relacionando as notícias dos jornais com as situações de seus 

companheiros, Susana faz a tradução de uma nota a respeito de uma jovem, conhecida 

de Monique, que estaria em liberdade provisória depois de ser acusada de atos violentos 

contra a polícia. A nota, que foi extraída de um jornal lido pelos personagens, possui 

uma relação com a personagem Monique, o que supõe um contato entre a realidade da 

personagem e o conteúdo do material elaborado (o jornal) e ainda um contato entre a 

sua realidade e à da jovem mencionada na nota, que, por sua vez, é também uma 

personagem do universo “real”, pois o jornal é um material extraído desse universo e 

anexado à obra, logo, também temos a relação entre Monique e o contexto “real” de 

princípios da década de 70. 

 O collage assume na obra a função de denunciar os problemas políticos e sociais 

que permearam o período em questão. Ao compor a realidade dos personagens, lhes 

exigia uma resposta, uma atitude que possibilitava ao leitor uma leitura crítica de sua 

própria realidade, dado que essa realidade era compartilhada na ficção. Deste modo, o 

collage torna-se um meio de intervenção da arte no cotidiano, permitindo que uma dada 

realidade seja modificada por ela, pois o próprio objeto artístico se apresenta como 

objeto de intervenção, ele constitui por si só uma quebra da suposta linearidade do 

“real”, rompendo a cronologia e inserindo novas realidades dentro do “real”. Assim, ao 

passo que as notas de jornais são interpoladas e traduzidas ao “libro” de Manuel (o 

álbum), esse “libro” ganha amplitude de sentidos, pois torna-se uma ponte entre 

múltiplas realidades: dentro da ficção, promoverá o encontro de Manuel com objetos do 

tempo passado; fora da ficção, é o objeto artístico de Cortázar, Libro de Manuel; na 

relação entre esses dois planos, o “libro” é ao mesmo tempo um objeto ficcional e o 

registro de um passado “real”, é um meio de mútua intervenção entre realidades. 

 

Cada elemento citado quebra a continuidade ou a linearidade do discurso e 

conduz necessariamente a uma dupla leitura: a do fragmento percebido em 

relação ao seu texto de origem e a do mesmo fragmento como incorporado em 

um novo conjunto, numa totalidade diferente. O estratagema da colagem 

consiste também em nunca suprimir inteiramente a alteridade desses elementos 

reunidos em uma composição temporária. 
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(PERLOFF: O momento futurista: avant-garde, avant-guerre e a linguagem da 

ruptura, 1993, p. 102) 

 

 Como vemos, essa alteridade promovida pela colagem, em que os objetos 

anexados estão em necessária relação como o meio do qual foram extraídos e com o 

meio ao qual agora pertencem, permite uma construção dupla de sentidos. Esses objetos 

passam a ser incorporados pelo campo artístico, construindo um sentido autêntico 

dentro desse campo, ao mesmo tempo que, ao incorporarem esse campo e serem 

recebidos enquanto obras de arte, constroem um novo sentido na práxis cotidiana. 

Assim, “cada elemento na colagem tem uma função dual: refere-se a uma realidade 

externa, ainda que o seu impulso composicional seja o de socavar a própria 

referencialidade que parece afirmar” (Ibidem, p. 104), isto é, o impulso da colagem se 

direciona a manter em tensão esses dois universos com os quais os objetos dialogam. 

 Além da ruptura da cronologia, o collage também abre espaço, em Libro de 

Manuel, para diversas vozes, tornando complexa a delimitação da figura do narrador. 

Essa dinâmica alternada da narrativa promove uma ininterrupta sequência de novas 

imagens, analogias e fenômenos na experiência literária. Esse aspecto pode ser 

analisado através da colagem, pois uma vez anexada uma nota de jornal, o jornalista que 

teria escrito a nota tem voz naquele fragmento da narrativa. Essas notas revelam que o 

comando da obra não está exclusivamente nas mãos do narrador, ele conduz a narrativa 

em parceria com outros narradores, aqueles que escreveram cartas, publicaram notas de 

jornais, entrevistas e demais documentos. Dentro dessa perspectiva, a própria 

alternância entre os narradores Andrés (em teoria, o narrador “oficial”) e el que te dije 

(o narrador manipulador ou “leitor in fabula”) e, eventualmente, entre esses dois e 

outros personagens, configura uma espécie de colagem, em que perspectivas diversas 

são interpostas uma sobre a outra e destituem o privilégio da onisciência das mão de um 

narrador exclusivo.  

 Ao anexar à obra (supostas) cartas particulares, o autor as torna objetos 

ficcionais, introduzindo os interlocutores das cartas na ficção e tonando-os narradores. 

As cartas são provenientes de países da América Central, desde onde Sara descreve em 

poucas palavras a hostilidade que ela e seus companheiros teriam sofrido nesses locais 

enquanto estrangeiros. Nas cartas, Sara fala ainda sobre a situação do México e de El 

Salvador, de como sua aparência hippie é constantemente associada aos guerrilheiros, 
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aos drogados e criminosos, de como sua tentativa de aproximação com as pessoas mais 

pobres lhe dava como retorno desprezo e ódio. Diferentemente da colagem tradicional, 

essas cartas são incorporadas à narrativa, começando por um discurso indireto e 

passando, subitamente, ao direto: “El 2 de octubre de 1969, desde Managua, Sara 

escribía queridos, tengo una larga historia para ustedes” (CORTAZAR: L. M., 2011, p. 

48-49). Nesse momento em que as cartas tomam o corpo do texto, torna-se complexa a 

análise da colagem, pois, além de não responder a um modelo esperado, não é possível 

saber até que ponto essa colagem representa um objeto da realidade, principalmente 

levando em conta a nota de rodapé acrescentada por el que te dije, que diz: 

 

Las cartas de Sara son auténticas; las pruebas están a la disposición de cualquier 

santotomás que quiera verlas, siempre que primero lo solicite por escrito (y por 

sonso). Además de cambios de algunos nombres de pila, se han suprimido 

pasajes personales y referencias políticamente comprometedoras para terceros. 

(CORTAZAR: L. M., 2011, p. 49) 

 

 Na supracitada nota de rodapé, el que te dije menciona algumas alterações que 

teria feito nas cartas para não comprometer alguns dos envolvidos nos relatos. Essas 

alterações promovem uma apropriação desses supostos objetos do “real” pelo 

personagem, que agora pode manipulá-los, modificá-los. A nota de rodapé confunde os 

leitores quanto à veracidade das cartas, sugerindo que aqueles que quisessem uma 

comprovação seriam “sonsos”. O termo faz uma ironia sobre a necessidade de 

comprovar o grau de “realismo” desses objetos, permitindo um questionamento sobre o 

vínculo entre o “real” e o ficcional: até que ponto podemos afirmar que os objetos  

anexados à obra por meio do collage correspondem a uma 

determinada realidade? Se de fato foram extraídos da 

realidade, até que ponto mantém o vínculo com a realidade? 

Deixam de ser realidade e tornam-se objetos ficcionais? 

Tornando-se objetos ficcionais passam a ser, necessariamente, 

objetos “reais”? O que a obra parece constatar é justamente a 

ausência ou a desnecessidade dessa resposta.  

 Uma das notas de jornal interpoladas à narrativa faz 

um testemunho do conteúdo das cartas de Sara. Trata-se de uma denúncia partida de 

CORTAZAR: L. M., 

2011, p. 55 
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trinta e cinco bispos da América Central quanto à constante violação dos direitos 

humanos na América Central. Mais uma vez, a colagem se apresenta como um meio de 

contato entre realidades múltiplas. Tal como a referida nota testemunha as cartas de Sara 

no campo ficcional, esse testemunho também se dá no extraficcional, tendo em vista 

que, supostamente, ambos os textos são extraídos do “real”. 

 Em continuação, aparece outra nota de jornal que, desta vez, ocupa todo um 

“capítulo” da narrativa, sem sequer a mediação de algum personagem. A nota aparece 

com sua correspondente tradução, porém sem o indício de nenhum tradutor conhecido 

na trama. Traz uma notícia polêmica que também pode ser relacionada à hostilidade 

sofrida por Sara:  

 

RECHAZO DE UNA “ABDICACION MORAL”  

SE QUEMA VIVO PORQUE LO OBLIGARON A 

CORTARSE EL PELO 

Un joven de 19 años, Jean-Pierre Souque (…) había adoptado 

la “filosofía hippie” (…). Se dejó crecer el pelo y se vistió de la 

manera usual en esos casos. No tardó en ser objeto de las 

burlas de sus camaradas y de los adultos. (…) 

He aquí que el miércoles pasado su patrón le llamó la atención 

sobre su vestimenta … y el sábado de mañana su padre lo 

acompañó a la peluquería. Jean-Pierre aceptó sin protestar. Y 

sin embargo … por la tarde abandonó el domicilio paternal y 

compró gas-oil. (…) Un obrero (…), que volvía a su casa, lo 

descubrió en el camino de tierra, muerto y semicarbonizado. 

En el bolso que le había servido para disimular el bidón de gas-

oil se encontró una tarjeta en la que el joven había escrito: “La 

respuesta está en el buzón”. Se descubrió así una carta en la 

que explicaba que no le era posible aceptar esa “abdicación 

moral”. Agregaba especialmente: “Ustedes, los adultos, no 

comprenden. Ustedes imponen su experiencia y juzgan al 

prójimo”. En su extensa carta, declaraba además que había 

querido imitar a los bonzos, prefiriendo matarse a aceptar la “dictadura de la sociedad”. 

(CORTAZAR: L. M., 2011, p. 56-57) 

 

 O polêmico caso noticiado parece ter sido traduzido especialmente para o leitor, 
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visto que não há no “capítulo” a aparição de nenhum personagem ou voz narrativa. O 

jornalista, autor da nota, ocupa o lugar do narrador, criando uma comunicação direta 

entre a nota e o leitor. O caso noticiado é impactante, assim como o meio utilizado para 

para inseri-lo na narrativa também o é. Ao lidar diretamente com esse objeto (o recorte 

de jornal), assim como os personagem precisam reagir, o leitor também precisa. O leitor 

enfrenta um objeto real que lhe é apresentado a partir da ficção, isto é, a ficção ou o 

campo artístico buscou meios de afetar a realidade, meios de provocar nos sujeitos 

atitudes que possam modificá-la.  

“Esquerdistas brasileiros matam 

guarda, sequestram embaixador Bonn”. 

Essa notícia anexada por meio do 

collage aparece enquanto os 

integrantes da Joda estão à mesa 

tramando seu plano. A notícia não é 

traduzida, tampouco mencionada por 

nenhum personagem, ela aparece como 

uma conexão 

que o leitor 

pode 

estabelecer 

com o plano 

da Joda. Se 

for capaz de 

ler a notícia 

em inglês, o 

leitor verá que o relato corresponde a um plano similar ao que 

estão tramando os personagens, o de sequestrar uma 

importante figura política em troca da soltura de presos 

políticos. No diálogo entre os personagens, o plano não fica 

explícito, porém o leitor pode decodificá-lo pela leitura do 

texto interpolado. Nesse caso, a colagem fala pela narrativa, revela aquilo que está 

apenas subentendido, mas requer que o leitor faça suas próprias conexões. Assim, a 

colagem requer a interação do leitor, pois seu vínculo com o objeto artístico nunca está 

CORTAZAR: L. M., 2011, p. 101 

CORTAZAR: L. M., 

2011, p. 124 
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completamente consolidado, a colagem é apenas um meio pelo qual o leitor traça as 

interseções entre as possíveis realidades, atribuindo ao objeto em questão algum sentido 

e considerando a tensão provocada por esse meio de expressão. 

 Se no caso anterior a colagem funciona como um meio de decodificação das 

“lacunas” do universo ficcional, outras vezes ela também aparece como um pretenso 

testemunho do discurso apresentado na ficção. Em um diálogo com Marcos, Andrés 

menciona que, segundo uma associação responsável, existem duzentos e cinquenta mil 

presos políticos no mundo. Em anexo à narrativa, está uma nota de jornal que comprova 

o dado trazido por Andrés. Essa nota tampouco é traduzida nem se faz a ela nenhuma 

menção, parece tratar-se de um 

documento apresentado especialmente ao 

leitor, como forma de validar o discurso 

de Andrés e fortalecer o vínculo entre a 

circunstância do personagem e a 

circunstância “real”. 

 A seguir, temos dois recortes 

anexados ao “libro” de Manuel. Um 

deles traz uma notícia de tortura a 

extremistas em Córdoba, enquanto o 

outro se refere a uma condenação por 

menosprezo ao hino nacional argentino. 

 Os dois textos anexados 

apresentam conteúdo bastante contraditório. O primeiro denuncia a violência policial 

em uma sessão de tortura. De 

acordo com o relato, o médico 

forense comprovou pelo exame 

físico um “tratamento desumano 

tremendo e brutal castigo” 

sofrido pelas vítimas. O 

segundo, o qual Susana parece 

querer anexar ao álbum devido à 

grande ironia que representa, trata de um comportamento entendido como menosprezo 

ao hino nacional argentino. Durante a execução do hino em uma sessão de cinema, um 

CORTAZAR: L. M., 2011, p. 129 

CORTAZAR: L. M., 2011, p. 128 
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homem teria permanecido sentado e, ao ser interpelado por um funcionário do cinema, 

alegou que era de nacionalidade inglesa.  

 Ao escolher esses fragmentos para serem anexados ao álbum de Manuel, Susana 

parecia pretender que seu filho tivesse alguma noção dos absurdos e contradições que a 

geração dela vivenciou. A colagem novamente aparece como uma denúncia do cotidiano 

e como um registro da realidade através do campo artístico, a obra literária torna-se 

também um objeto histórico.  

 Na parte final da narrativa, temos diversos anexos que aparecem como para 

certificar toda a circunstância vivida pelos personagens. São testemunhos de presos 

políticos relatando casos de tortura e planilhas de dados militares. Esses fragmentos da 

realidade fazem com que o conjunto da obra adquira outro status, uma relação 

diferenciada entre ficção e realidade, no qual esses campos mantém um contato direto e 

fluido.  

  

  

 Esses diversos textos anexados à obra trazem ao campo artístico objetos e 

atividades que tradicionalmente não constituem esse campo ou não são concebidos 

como arte: textos jornalísticos (e o ato de ler jornais), cartas, notas de rodapé, 

entrevistas etc.. Sob um conceito moderno de arte, que vigora desde finais do século 

CORTAZAR: L. M., 2011, p. 384 
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XVIII, a poesia, a música, o teatro, a arquitetura, a pintura diferenciam a atividade 

artística das demais atividades. A vanguarda do século XX, por sua vez, buscou inserir 

nesse conjunto as demais atividades humanas, as atividades cotidianas, e, através da 

colagem, permitiu que objetos da realidade fizessem parte do campo artístico, ao passo 

que os objetos artísticos compostos por esses fragmentos da realidade se tornavam 

objetos da realidade, rompendo com as delimitações entre arte e práxis cotidiana. 

Entretanto, esses objetos deslocados de um universo para o outro mantinham certa 

estranheza, o que parecia necessário para despertar a consciência acerca das estranhezas 

do mundo. Ao ter de se defrontar com sua própria realidade em um momento a priori 

dedicado à contemplação da arte, o receptor vive uma experiência de choque que lhe 

incita a refletir sobre seu entorno. Deste modo, o collage se apresenta como um meio de 

retomar esse vínculo entre arte e vida e, no caso de Libro de Manuel, permite que os 

elementos anexados (anteriormente mencionados) façam parte de uma construção 

artística, que é a própria obra. 
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6. Conclusão 

 

 Este trabalho buscou reafirmar a relevância de Libro de Manuel dentre toda a 

produção de Cortázar tendo em vista o momento de sua publicação, no qual surgiram 

debates inspirados na esperança revolucionária lançada pelo projeto cubano. No 

momento em que se discute fortemente a política e os rumos da América Latina nesse 

cenário, o campo artístico é requisitado como expressão do sentimento popular. Nesse 

contexto, a arte e seus envolvidos passam por um processo de reavaliação de suas 

“funções”. Libro de Manuel aparece como uma voz de Cortázar nesse momento 

necessário, mas seu conteúdo oferecia muito mais uma percepção das situações 

conflitivas referentes à arte e à práxis cotidiana do que uma resposta favorável à 

ideologia esquerdista. 

 Vimos neste estudo que Cortázar dizia não conceber claramente uma separação 

entre o real e o ficcional. Suas obras anteriores a Libro de Manuel não foram 

declaradamente vinculadas a uma determinada ideologia política, entretanto esse modo 

de fundir realidade e ficção parece ter sido sempre suficientemente eloquente quanto às 

concepções do autor no que diz respeito aos aspectos humano, social e político. Essas 

obras não necessitavam de um slogan partidário da esquerda para que fossem capazes 

de revelar o quanto essa ideologia estava presente no discurso de Cortázar. Mas, nesse 

contexto de intensa militância, Cortázar se sentiu encarregado enquanto intelectual 

reconhecido de se expressar mais veementemente sobre questões políticas e sociais. 

 Para tratar dessas questões, Cortázar abriu no fluxo da narrativa portas para esse 

“real” problemático. Os pontos de contato entre o “real” e o ficcional em Libro de 

Manuel são explorados como pontos críticos que, em lugar de apresentar o bom fluxo 

entre realidade e ficção, apresenta a fragilidade desses pontos. Neste trabalho 

procuramos justamente analisar esses pontos frágeis, em que o discurso político é muito 

mais notável, porém muito mais passível de acusação. 

 Dentre os pontos de contato com a realidade que Cortázar apresenta na obra, 

destacamos neste trabalho o erotismo, que através do personagem Lonstein se revelou 

como um esconderijo das possíveis contradições de um projeto revolucionário. Lonstein 

representa o extremo desse projeto, revela seu lado indesejável, a ilusão da liberdade 

fora do corpo social, a manipulação de discursos falaciosamente politizados em prol de 

interesses particulares. 
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 A manipulação foi um eixo da análise do discurso político neste trabalho. Esse 

mecanismo é apresentado na obra de modo a proporcionar uma reflexão sobre a 

condição do homem na sociedade, em que este está inevitavelmente sujeito às relações 

de poder, envolvido em uma trama social na qual a manipulação parece inevitável. Esse 

aspecto é bastante perceptível pela alternância de narradores e pela intervenção do 

personagem el que te dije. Esse personagem é a evidência da manipulação inerente à 

elaboração de qualquer discurso, seja pela linguagem artística, seja pelo discurso 

político ou pela propagação de ideologias. Ele traz, pela reflexão acerca do vínculo 

entre arte e vida, o questionamento acerca do grau de manipulação ao qual estão sujeitos 

os indivíduos, mesmo dentro de um projeto revolucionário.  

 A projeção de uma microrrevolução a partir do empreendimento da Joda permite 

considerar o discurso revolucionário dentro dos limites da linguagem, ou seja, esse 

discurso está cerceado pelas construções simbólicas que o homem vêm construindo até 

então. A revolução proposta por Cortázar sugere a recriação desses símbolos pelos quais 

o homem exprime sua existência, um processo que toma como base as dimensões 

ulteriores do homem, de modo que ele se reconstitua e reconstitua a sociedade através 

de uma linguagem que supere as limitações impostas pelas instituições que sempre 

tolheram seus aspectos subjetivos. Ao mesmo tempo, esse novo homem precisa da 

consciência de sua liberdade e de seu espaço, pois como Cortázar nos mostra pela figura 

de Lonstein, o homem não pode avançar sozinho. 

 O último ponto de contato com o “real” que analisamos foi o recurso do collage. 

Os fragmentos de jornais que eram interpolados à dinâmica da narrativa apresentavam, 

em sua grande maioria, aspectos brutais da realidade. Se desta vez Cortázar decidiu 

expor as fissuras da realidade por seus pontos de interseção com a ficção, expôs seus 

aspectos indesejáveis. O collage funcionou como um meio de denúncia, um meio 

através do qual o leitor poderia analisar criticamente sua própria realidade, uma 

realidade compartilhada com os personagens da ficção, os quais, tal como o leitor, 

deveriam buscar formas de modificá-la. 

 Como vimos, essa sensível articulação entre realidade e ficção foi sublinhada em 

Libro de Manuel, explicando, de algum modo, a dificuldade de se solidificar um 

discurso politizado quando as próprias bases do discurso precisam ser revistas. A obra 

não é uma adesão política, mas promove uma reflexão sobre o que parecia consistir, 

entre as décadas de 60 e 70, o projeto revolucionário. 
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