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RESUMO 

 

Este trabalho realiza uma leitura parcial de La memoria rota (1993, 2003), de Arcadio Díaz-

Quiñones e La guagua aérea (1994, 2013), de Luis Rafael Sánchez, obras que põem em foco a 

memória e a diáspora porto-riquenha, no período posterior à invasão, ocupação e administração 

do território pelos Estados Unidos. A Guerra hispano-americana de 1898 teve consequências 

importantes nos âmbitos político, cultural, econômico e social em Porto Rico e a literatura, 

como produção simbólica dessa sociedade, apresenta-nos esses embates. A memória que ela 

compõe orienta a identidade individual bem como a coletiva, nacional. De acordo com Jacques 

Le Goff (1990), a memória é a “propriedade de conservar certas informações” que podem ser 

atualizadas. Essa renovação pode estar orientada por diferentes perspectivas, isto é, ela se 

relaciona a emoções, a escolhas, e pode, portanto, ser negociada. Entendemos, pois, que 

memória e esquecimento fazem parte dessa negociação, na qual algumas memórias são 

preteridas em benefício de outras. Dessa negociação deriva-se também a contra-memória, que 

suspeita e questiona perspectivas hegemônicas comumente consagradas pela historiografia 

oficial. Frente a ela, e por meio do agenciamento de sua memória individual, da memória 

coletiva e de lugares de memória, Arcadio Díaz-Quiñones reflete acerca das condições de 

produção de relatos sobre a formação da sociedade porto-riquenha a partir da invasão militar 

de 1898. Para isso, ele se debruça sobre obras de diverso teor de Margot Arce de Vázquez, Luis 

Palés-Matos, César Andreu Iglesias, Bernardo Vega, Aurora de Albornoz, mas também Edward 

Said, para inquirir as potencialidades de agenciamento da memória na historiografia no 

contexto de um estado (neo)colonial. Por sua vez, Luis Rafael Sánchez ficcionaliza em suas 

crônicas a memória da diáspora porto-riquenha para os Estados Unidos, analisando expectativas 

e temores motivados pelo deslocamento. Para o estudo das obras de Díaz-Quiñones e Sánchez, 

indagaremos pressupostos historiográficos (QUINTERO-RIVERA, 1992; FERNÁNDEZ-

APONTE, 1992; ANDERSON, 1998), recontextualizando os conceitos de memória (LE GOFF, 

1990), memória individual/social (ASSMANN, 2016; HALBWACHS, 1990), contra-memória 

(LIPSITZ, 1989) e lugares de memória (NORA, 1993), bem como os de comunidade imaginada 

(ANDERSON, 2008) e diáspora (CLIFFORD, 1999). 
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RESUMEN 

 

Este trabajo realiza una lectura parcial de La memoria rota (1993, 2003), de Arcadio Díaz-

Quiñones y La guagua aérea (1994, 2013), de Luis Rafael Sánchez, obras que tienen como eje 

la memoria y la diáspora puertorriqueña, en el período posterior a la invasión, la ocupación y 

la administración del territorio por los Estados Unidos. La Guerra hispanoamericana de 1898 

provocó consecuencias importantes en los sectores político, cultural, económico y social en 

Puerto Rico y la literatura, como producción simbólica de esa sociedad, nos presenta eses 

embates. La memoria que la compone orienta la identidad individual, así como la colectiva, 

nacional. De acuerdo con Jacques Le Goff (1990), la memoria es la "propriedad de conservar 

ciertas informaciones" que pueden ser actualizadas. Esa renovación puede estar orientada por 

diferentes perspectivas, es decir, ella se relaciona a emociones, a elecciones, y puede, por lo 

tanto, ser negociada. Entendemos, pues, que la memoria y el olvido forman parte de esa 

negociación, en la cual algunas memorias son preteridas en beneficio de otras. De esa 

negociación se deriva también la contramemoria, que sospecha y cuestiona perspectivas 

hegemónicas comúnmente consagradas por la historiografía oficial. Frente a ella, y por medio 

de la administración de su memoria individual, de la memoria colectiva y de los lugares de 

memoria, Arcadio Díaz-Quiñones reflexiona acerca de las condiciones de producción de relatos 

sobre la formación de la sociedad puertorriqueña a partir de la invasión militar de 1898. Para 

ello, él se inclina sobre obras de diverso contenido de Margot Arce de Vázquez, Luis Palés-

Matos, César Andreu Iglesias, Bernardo Vega, Aurora de Albornoz, pero también Edward Said, 

para inquirir las potencialidades de administración de la memoria en la historiografía en el 

contexto de un estado (neo)colonial. A su vez, Luis Rafael Sánchez ficcionaliza en sus crónicas 

la memoria de la diáspora puertorriqueña a los Estados Unidos, analizando expectativas y 

temores motivados por el desplazamiento. Para el estudio de las obras de Díaz-Quiñones y 

Sánchez, cuestionaremos presupuestos historiográficos (QUINTERO-RIVERA, 1992; 

FERNÁNDEZ-APONTE, 1992; ANDERSON, 1998), recontextualizando los conceptos de 

memoria (LE GOFF, 1990), memoria individual/social (ASSMANN, 2016; HALBWACHS, 

1990), contramemoria (LIPSITZ, 1989) y lugares de memoria (NORA, 1993), así como los de 

comunidad imaginada (ANDERSON, 2008) y diáspora (CLIFFORD, 1999). 
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ABSTRACT 

  

This study makes a partial analysis of La memoria rota (1993, 2003), by Arcadio Díaz-

Quiñones and La guagua Aérea (1994, 2013), by Luis Rafael Sánchez, works which focus on 

the memory and the Puerto Rican diaspora, in the period following the invasion, occupation, 

and administration of the territory by the United States of America. The Spanish-American War 

in 1898 had important consequences in the political, cultural, economic, and social spheres in 

Puerto Rico, and literature, as a symbolic production of this society, depicts these conflicts. The 

memory it composes guides the individual, the collective, and the national identities. According 

to Jacques Le Goff (1990), memory is the ‘property of retaining certain information’ which can 

be updated. This renewal can be guided by different perspectives, that is, it relates to emotions, 

choices, and can, therefore, be negotiated. We understand, thus, that memory and forgetfulness 

are part of this negotiation, in which some memories are neglected for the benefit of others. 

Counter-memory also derives from this negotiation, which suspects and questions hegemonic 

perspectives commonly consecrated by the official historiography. In front of her, and by the 

agency of his individual memory, collective memory, and memory space, Arcadio Díaz-

Quiñones reflects on the conditions of production of reports about the formation of Puerto Rican 

society from the military invasion of 1898. For this, he analyzes works of various works by 

Margot Arce de Vázquez, Luis Palés-Matos, Cesar Andreu Iglesias, Bernardo Vega, Aurora de 

Albornoz, but also Edward Said, to inquire into the potential for agency of memory in 

historiography in the context of a (neo)colonial state. On the other hand, Luis Rafael Sánchez 

fictionalizes in his chronicles the memory of the Puerto Rican diaspora to the United States, 

analyzing expectations and fears motivated by the displacement. For the study of the works of 

Díaz-Quiñones and Sánchez, we will inquire into historiographical assumptions (QUINTERO-

RIVERA, 1992; FERNÁNDEZ-APONTE, 1992; ANDERSON, 1998), recontextualizing the 

concepts of memory (LE GOFF, 1990), individual/social memory (ASSMANN, 2016; 

HALBWACHS, 1990), counter-memory (LIPSITZ, 1989), and memory spaces (NORA, 1993), 

as well as those of the imagined community (ANDERSON, 2008) and diaspora (CLIFFORD, 

1999). 
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INTRODUÇÃO 

 

(...) cinco problemas posibles para el escritor puertorriqueño. Son ellos la pesada cruz 

de la identidad, la literatura que insta a producir el sentimiento de culpa, la cuestión 

realista, la conflictividad de la lengua, los caminos del humor (SÁNCHEZ, 1997, 

p.147). 

Los caribes e indígenas que vivían según sus propias luces mucho antes de la aventura 

europea, desaparecen poco a poco en un bosque ciego, salvaje, de sangre. Se introduce 

ese don malicioso, el azúcar de caña, y una fantástica migración humana pasa al 

Nuevo Mundo del Caribe: pillos y delincuentes deportados, soldados derrotados y 

caballeros monárquicos que huían de Europa; esclavos de la costa occidental de 

África, indios orientales, chinos, corsos y portugueses. (...) Hoy sus descendientes 

existen en una gama impredecible de costumbres y empeños, personas en las 

combinaciones más caprichosas, rodeadas de recuerdos de esplendor y miseria, el 

reino triste y moribundo de Azúcar, un futuro lleno de promesas. ¡Y siempre el mar! 

(LAMMING, 2010, p. 34). 

 

O Caribe é produto da constituição de diferentes coletividades em decorrência das 

constantes entradas de diferentes grupos étnicos antes e depois do século XV. O movimento 

expansionista dos europeus se traduziu na tomada do território com o fim de extrair riquezas e 

conquistar poder. O Caribe não hispânico foi explorado economicamente desde o início por 

meio, principalmente, das plantações de cana-de-açúcar. No entanto, contra a generalização da 

historiografia anglófona que impõe a economia de plantation a toda a área, o Caribe hispânico 

e, em particular, Cuba, só introduziria esse modo de produção depois do estouro da Revolução 

haitiana, em finais do século XVIII, tornando-se a principal produtora de açúcar do mundo 

(QUINTERO-RIVERA, 1992, p. 210), em substituição da antiga colônia francesa de Saint 

Domingue. Paralelamente, se nos primeiros séculos de conquista e colonização a mão de obra 

indígena tinha sido utilizada no Caribe hispânico nas colônias agrícolas, a expansão da 

colonização para a “Terra firme” esteve acompanhada de uma incorporação ininterrompida de 

mão de obra escrava africana, que se prolongou ao longo de todos os séculos coloniais. Assim, 

ainda no século XIX e embora a Espanha tivesse acordos firmados com a Inglaterra desde 1817, 

pelos quais se comprometia a suspender o tráfico de escravos, a escravidão em Cuba (colônia 

espanhola até 1898) continuou até 1835 (QUINTERO-RIVERA, 1992, p. 210).  

Como afirma Antonio Benítez-Rojo em La isla que se repite (1998), a “máquina de 

Colón” e a “máquina azucarera” atuaram de forma extrema no Caribe. Sobre a segunda 

máquina, Quintero-Rivera (1992) expõe que, ainda após a invasão estadunidense, Porto Rico 

teve uma grande mudança na economia, já que “(...) en 1895 la industria azucarera produjo 
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4.400.000 dólares en exportaciones, el 29 por 100 del valor total de las exportaciones del país, 

en 1920 produjo 74.000.000 dólares (esto es, 16 veces más), cifra que representaba el 66 por 

100 del total de exportaciones” (QUINTERO-RIVERA, 1992, p. 245). Entretanto, observam-

se as grandes consequências da implementação dessas máquinas, como a escravidão e a 

degradação da natureza, isto é, com as plantações de açúcar, além da escravização de milhões 

de africanos, florestas são destruídas, a fauna é prejudicada etc. Com efeito, sobre o produto 

desta máquina do açúcar, assim expõe  Benítez-Rojo: 

 

(…) lo singular de esta máquina es que produjo, también, no menos de diez millones 

de esclavos africanos y centenares de miles de coolies provenientes de la India, de 

China, de Malasia. Esto, sin embargo, no es todo. Las máquinas de plantaciones 

ayudaron a producir capitalismo mercantil e industrial (…), subdesarrollo africano 

(…), población caribeña (…), produjeron guerras imperialistas, bloques coloniales, 

rebeliones, represiones, sugar islands, palenques de cimarrones, banana republics, 

intervenciones, bases aeronavales, dictaduras, ocupaciones militares, revoluciones de 

toda suerte e, incluso, <<un estado libre asociado>> junto a un estado socialista libre 

(BENÍTEZ-ROJO, 1998, p. 24). 

 

No Caribe Hispânico, os deslocamentos forçados intensificam-se a partir do 

investimento em plantações de cana de açúcar, que começam no fim do século XVIII. Com a 

entrada de diferentes povos e etnias e a imbricação entre eles, o resultado foi a riqueza cultural, 

ainda que em tensão.  Nesse sentido, compreende-se que o conceito de rizoma, tomado por 

Édouard Glissant de Gilles Deleuze, e adaptado à cultura caribenha heterogênea, vai ao 

encontro das sociedades formadas no Caribe. Essa ideia compreende a “identidade não mais 

como raiz única mas como raiz indo ao encontro de outras raízes” (GLISSANT, 2005, p. 27).  

Além disso, a partir da Neocolonização, iniciada em 1898, o Caribe Hispânico produziu 

também um grande movimento de emigração. Os conflitos gerados pelos países que 

dominavam a região fizeram com que muitos caribenhos emigrassem em busca de 

sobrevivência. Nos anos 50, por exemplo, em Porto Rico, houve uma política de incentivo à 

emigração para os Estados Unidos, assunto que será melhor compreendido no decorrer deste 

trabalho. Nesse sentido, considerando as consequências que o Caribe sofreu em decorrência da 

Colonização e Neocolonização, sendo talvez uma das mais visíveis a migração de grande parte 

da população para as metrópoles coloniais ou para outros países, esta pesquisa propõe-se a 

investigar obras literárias e ensaios culturalistas que tratam da emigração do Caribe Hispânico, 

mais especificamente de Porto Rico.  
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Dessa maneira, objetivamos abordar uma parte da história neocolonial e diaspórica de 

Porto Rico, relacionando-a às obras La memoria rota (1993, 2003) e La guagua aérea (1994, 

2013); fazer a seleção de conceitos basilares (memória, contra-memória, memória 

individual/social, lugar de memória, diáspora, nação etc.) para este trabalho e destrinchá-los, 

fazendo uma ponte com o corpus; também buscamos entender as funções que desempenham, 

em relação a esses conceitos e ao contexto histórico, os gêneros a que se adscrevem as duas 

obras, respectivamente, o ensaio e a crônica. Para tanto, recorreremos à bibliografia teórico-

crítica de especialistas como Adorno (2003) e Amar-Sánchez (1992).  

Ainda, é importante esclarecer que selecionamos essas obras, pois discorrem com 

maestria sobre as temáticas da memória e da diáspora porto-riquenhas. Em relação a La 

memoria rota, salientamos que muito do que Arcadio Díaz-Quiñones apresenta na sua 

ensaística foi experenciado por ele e foi fruto de reflexão conscienciosa. Sobre La guagua 

aérea, apontamos que essa obra é de grande importância na série literária produzida em torno 

da diáspora porto-riquenha. Yolanda Martínez-San Miguel (2015) destaca-a como um dos 

textos fundacionais dessa série (p. 165). 

Este trabalho é uma análise parcial destas obras, com o apoio de textos que se referem 

a acontecimentos importantes para a história de Porto Rico, como a instauração do Estado Livre 

Associado aos EUA, o apagamento de certas memórias (por exemplo, a memória afro-porto-

riquenha), bem como a ausência de debate historiográfico sobre a escravidão e a incessante 

migração porto-riquenha para os EUA até a década de 1970 etc. Além disso, busca-se observar 

a maneira como a escrita é empreendida por Luis Rafael Sánchez e por Arcadio Díaz-Quiñones. 

 Esta pesquisa estabelece, também, uma aproximação entre Porto Rico e o Brasil, uma 

vez que a troca de experiências é sempre de grande valia e pelo fato de esses países terem muito 

em comum. A história de colonização, bem como as consequências disso: a heterogeneidade 

cultural; a experiência negativa de ter memórias apagadas e exclusões de grupos sociais, 

também são exemplos de características compartilhadas. Dessa maneira, este estudo busca 

alcançar tanto brasileiros (a fim de ser arcabouço bibliográfico no âmbito brasileiro) como 

porto-riquenhos para um maior diálogo. Por fim, esta é uma contribuição acadêmica acerca da 

rica literatura boricua, um lugar de memória (NORA, 1993) no qual podemos encontrar a 

cultura escrita porto-riquenha.   

Sobre a questão neocolonial porto-riquenha, a constante tensão em que Porto Rico viveu 

e vive na história é motivação e objeto de criação de muitos artistas. Cantores porto-riquenhos, 



14 
 

como por exemplo Rafael Hernández, inspiraram-se na Ilha para a composição de grandes 

músicas como Lamento borincano, que transmite o sofrimento dos porto-riquenhos em época 

de grande crise nos anos 40, ou ainda podemos citar En mi viejo San Juan, do cantor Noel 

Estrada, que se tornou um hino na época das grandes migrações dos anos 50. Nas artes visuais, 

Antonio Martorell pinta carteis, murais, entre outros.  No campo das letras, poderíamos apontar 

muitos, mas citaremos os dois autores que terão suas obras analisadas neste trabalho:  Luis 

Rafael Sánchez e Arcadio Díaz-Quiñones. 

 Estes autores refletem sobre as adversidades políticas de Porto Rico e os percalços da 

memória, produto da emigração dos boricuas. Nas obras deles, a escrita torna-se um lugar de 

inquietação, pois é onde as personagens, históricas ou ficcionais, expressam seus enfretamentos 

acerca das problemáticas da nação porto-riquenha. Para analisarmos de perto estas inquietações, 

escolhemos comentar neste trabalho La memoria rota de Arcadio Díaz Quiñones e La guagua 

aérea de Luis Rafael Sánchez.  

La memoria rota (1993, 2003) de Arcadio Díaz-Quiñones está composta por textos 

escritos entre 1978 e 1992, que desenvolvem uma reflexão na qual a memória porto-riquenha 

ocupa um lugar central. Na sua história, Porto Rico transitou da colonização instaurada pela 

Espanha no século XVI, à invasão, em 1898, por tropas militares estadunidenses, e logo à 

instauração, em 1952, do status de Estado Livre Associado aos Estados Unidos. A partir da 

análise da história cultural porto-riquenha, Arcadio Díaz-Quiñones busca discutir as 

problemáticas geradas pela implementação desses sistemas na Ilha.  

“La memoria rota”, “Cultura, emigración, ¿asimilación?” e “La tradición del exilio: 

sobre Aurora de Albornoz” são os ensaios selecionados para a reflexão neste trabalho. O 

primeiro é uma espécie de arquivo da memória de autores que cooperaram na exposição de 

problemáticas que eram vedadas e pouco discutidas institucionalmente. Percebe-se que essa 

memória também é a do próprio autor, constituída durante a sua vida em Porto Rico e na 

emigração. O segundo desenvolve a ideia de que o fato de os porto-riquenhos migrarem para 

os Estados Unidos não significa a assimilação deles à cultura estadunidense. O terceiro faz uma 

espécie de homenagem à exilada espanhola Aurora de Albornoz, que também experimentou o 

entre-lugar e cooperou nas práticas literárias porto-riquenhas. Nesses ensaios escolhidos, 

veremos como indivíduos, cada um em seu tempo-espaço, atuaram contra a desmemória 

promovida por setores partidários do neocolonialismo. Por isso, por outras razões que adiante 

analisaremos, La memoria rota (2003) atua como uma contra-memória da historiografia oficial 

porto-riquenha, tal e como era concebida até os anos de 1970. 
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Outra obra porto-riquenha relevante para este estudo é La guagua aérea (1994, 2013) 

de Luis Rafael Sánchez. Esse título revela uma ironia, já que guagua traduz-se à língua 

portuguesa como ônibus. Uma das consequências do estado neocolonial de Porto Rico é a 

migração em massa que foi impulsionada pelo Partido Popular Democrático1 (DÍAZ-

QUIÑONES, 2003, p. 47). Nesse sentido, essa obra é importante, uma vez que expõe o distúrbio 

dessa migração porto-riquenha. La guagua aérea, do romancista, dramaturgo e cronista porto-

riquenho Luis Rafael Sánchez, é uma das produções consideradas fundacionais sobre o tema da 

migração caribenha (MARTÍNEZ-SAN MIGUEL, 2015). “La guagua aérea” e “El cuarteto 

nuevayorkés” são as crônicas selecionadas da obra. Nelas, Sánchez faz-nos refletir sobre a 

diáspora porto-riquenha, levantando questões relacionadas à língua, à nacionalidade etc.  

Em um contexto contemporâneo tomado por grandes debates acerca das migrações no 

globo, este trabalho se debruça sobre a diáspora porto-riquenha, entendida como uma das 

formas predominantes de deslocamento coletivo na região. Seja por motivações econômicas ou 

políticas, ou por catástrofes naturais, como os grandes furacões (como o Maria, de 2017) que 

assolaram Porto Rico, a Ilha mantém um fluxo constante e notável de emigração para os Estados 

Unidos. A facilidade de emigração dos porto-riquenhos para os Estados Unidos teve início em 

1917, quando os boricuas passam a ser considerados cidadãos estadunidenses. No entanto, essa 

facilitação é fruto do domínio dos Estados Unidos sobre Porto Rico. Com a instauração do 

status de Estado Livre Associado aos Estados Unidos, a Ilha, nessa condição contraditória, fica 

com alguns direitos de soberania, mas perde muitos outros. Com efeito, Porto Rico pode eleger 

seu governador a partir de 1952, pode ter uma bandeira e pode manter o espanhol como língua 

oficial; entretanto, Estados Unidos tem grande poder de decisão em relação a questões 

financeiras, políticas, sociais etc. A debilidade política da Ilha se vê agravada pelo fato de que 

os porto-riquenhos (quando residentes na Ilha) não podem votar nas eleições gerais para 

presidente dos Estados Unidos nem possuem representantes no congresso estadunidense. Neste 

último caso, o que existe é uma espécie de comissário representante que pode fazer propostas, 

mas não tem poder de voto. Com mais de 120 anos de domínio estadunidense, entendemos que 

seria desejável a reabertura de um debate sobre a situação porto-riquenha, com o propósito de 

ampliar direitos para seus habitantes. 

 

 
1 Ver a respeito, p. 27 desta dissertação. 
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O presente trabalho está estruturado em três capítulos. No capítulo inicial, revisamos 

conceitos importantes para a análise do corpus na perspectiva proposta, tais como nação, 

diáspora, memória etc. Além disso, objetivamos rememorar o ano de 1898, momento 

determinante na história porto-riquenha, bem como as mudanças consequentes com ele. Outro 

marco temporal relevante para nossa análise é o ano de 1952, quando é instaurado o Estado 

Livre Associado aos Estados Unidos. 

No capítulo 2, propomos o aproveitamento das noções revisadas no capítulo 1 a 

propósito da análise do teor e funções que assume a memória em La memoria rota (2003), de 

Arcadio Díaz-Quiñones. Primeiramente, faremos um estudo sobre o gênero ensaio e a sua 

relevância para os escritores porto-riquenhos.  Observar-se-á como a memória permeia o texto 

e como a contra-memória assume uma função relevante no questionamento dos supostos sobre 

os que se assentou a historiografia porto-riquenha até, ao menos, a década de 1970. 

Já, no capítulo 3, dedicamo-nos ao estabelecimento de um diálogo entre os conceitos de 

nação e diáspora e os modos como eles são apresentados em La guagua aérea (2013). 

Paralelamente, faremos uma breve revisão das características do gênero crônica e a sua 

relevância na América Latina. Também comentaremos as notas características que reveste o 

humor nos escritos de Luis Rafael Sánchez e buscaremos compreender os modos como se 

apresenta a diáspora porto-riquenha na obra. 

 Por fim, este trabalho pretende ser uma fonte acadêmica, que coopere com a divulgação 

das obras e da reflexão de intelectuais porto-riquenhos no âmbito dos estudos literários no 

Brasil. Paralelamente, o trabalho pretende também promover a renovação do debate local em 

torno dos conceitos de memória e diáspora a partir das características que eles assumem em um 

contexto neocolonial caribenho contemporâneo. 

 

 

 

 

 

 

 



17 
 

 

 

 

CAPÍTULO 1 

Marco histórico e metodológico 

1.1. Marco histórico 

1.1.1. Elementos da colonização espanhola de Porto Rico  

“Los primeros habitantes, llamados arcaicos, vinieron del Valle del Orinoco al norte de 

Sur América hace más de dos mil años”, segundo Ivonne Acosta (2014), e “durante el segundo 

viaje de Cristóbal Colón en 1493, se encontraron con el grupo cultural de los taínos, de la etnia 

aruaca extendida por las Antillas Mayores”.  O nome dado à Ilha por Colón, no primeiro 

momento, foi San Juan Bautista. 

Antes da tomada da Ilha pelos Estados Unidos e a mudança de seu status, Porto Rico 

foi, do século XVI ao XVIII, uma colônia da Espanha. De acordo com Ángel G. Quintero-

Rivera, a economia da Ilha se desenvolvia muito lentamente: os metais preciosos já estavam 

esgotados no século XVI e os habitantes viviam da produção de subsistência. Além disso, 

segundo Acosta,  

 

Puerto Rico siempre sufrió económicamente por el monopolio imperial sobre el 

comercio. El aislamiento y descuido por parte de España, durante los siglos XVII y 

XVIII, llevó al pueblo puertorriqueño al comercio ilegal. Por más de dos siglos, los 

puertorriqueños sobrevivieron gracias a los intercambios clandestinos con los franceses, 

ingleses y los colonos americanos. La población no veía contradicción alguna entre su 

lealtad a España y el hecho de que les compraban y les vendían a los enemigos de la 

Corona. El contrabando a su vez ayudó a los empresarios locales, como al zapatero 

mulato Miguel Enríquez, quien en el siglo XVIII se convirtió en el hombre más rico y 

poderoso de la Isla. Otro beneficio del contrabando fue que, no obstante su población 

mayormente rural, Puerto Rico no estuvo totalmente aislada del resto del mundo 

(ACOSTA, 2014). 

 

Porto Rico, além disso, servia de refúgio para fugitivos e também para estratégias 

militares. Ratificando essa questão sobre os fugitivos, em 1762, como os britânicos haviam 

ocupado Cuba, com medo de que essa ocupação se estendesse também a Porto Rico,  
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Temendo que Porto Rico, outro importante posto comercial e defensivo, fosse atingido 

em seguida, a Espanha embarcou imediatamente presidiários, ou trabalhadores penais, 

da Península Ibérica, Nova Espanha, Venezuela e Colômbia para atualizar as 

fortificações da ilha, e vários esforços foram feitos. Solidificar a posição econômica e 

social da ilha como holding espanhola. As tentativas da Grã-Bretanha de ocupar Porto 

Rico foram frustradas com sucesso (CHINEA, 2008). 

 

No século XIX, segundo Quintero-Rivera, as fazendas começavam a produzir café e 

açúcar, e as relações de servidão ocorriam por meio do “agrego”, do “medianeo” e do 

“endeudamiento”; assim, a economia não se baseou predominantemente na escravidão 

(QUINTERO-RIVERA, 1992, p. 242-243). Ivonne Acosta aponta também que nesse mesmo 

século houve a concessão da Real Cédula de Gracias aos brancos católicos, em 1815, a fim de 

promover o branqueamento e impulsar a economia da Ilha. Com isso, “franceses (mayormente 

criollos blancos de Haití, Luisiana, Guadalupe y Martinica), italianos e irlandeses, llegaron a la 

Isla con sus esclavos. También entraron muchos esclavos africanos mediante la trata libre. A 

mediados de siglo, una nueva ola de inmigrantes llegó de Córcega, Mallorca y Cataluña” 

(ACOSTA, 2014). Essa mudança impulsionou a produção de açúcar, café e tabaco. Como a 

população livre era maior que a de escravos, o “Régimen de la Libreta duró desde 1849 hasta 

1873” (ACOSTA, 2014). Esse mecanismo forçava os camponeses sem terra a trabalhar em 

troca de um lugar para morar, por exemplo, ao passo que nas libretas eram anotadas as condutas 

desses trabalhadores. 

Como vimos acima, Porto Rico teve relações com outros países, o que o ajudou, no 

conhecimento dos criollos, para o esclarecimento de certas questões coloniais e lutas de 

independência. Segundo Ivonne Acosta (2014), “Junto con los productos que satisfacían las 

necesidades materiales llegaron las ideas importadas a través de libros clandestinos. La élite 

criolla, particularmente en la parte occidental de la Isla, estaba al tanto de las ideas de los 

filósofos de la Ilustración”. A estudiosa também registra como acontecimento histórico 

significativo o chamado “Año Terrible del ‘87’”: 

 

El modelo canadiense de gobierno autónomo inspiró un nuevo proyecto entre los 

intelectuales de la ciudad sureña de Ponce, dirigido por Román Baldorioty de Castro 

que resultó en la fundación del Partido Autonomista en el Teatro La Perla en el 1887. 

Ese mismo año surge uno de los movimientos más radicales en nuestra historia: la 

boicotizadora, influenciada por el Irish Land League. Esta sociedad secreta se 

comprometía a boicotear los comercios españoles y promover sólo los negocios 

puertorriqueños. El gobierno español respondió a esto con la persecución y tortura de 

los autonomistas (los compontes), incluyendo el encarcelamiento de los líderes 

principales en El Morro. Los historiadores han llamado ese periodo como el “Año 

Terrible del ‘87” (ACOSTA, 2014). 
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 Nesse contexto político do século XIX, formam-se dois partidos: o Conservador, cujos 

membros pertenciam a grupos privilegiados e dependiam do sistema colonial, e o Liberal 

Reformista, formado por criollos que lutavam pela igualdade e contra a dominação espanhola. 

Desta maneira, é a partir da ação deste último partido que começa a surgir um sentimento 

nacionalista porto-riquenho (QUINTERO-RIVERA, 1992, p. 242-243).  Ivonne Acosta (2014) 

destaca que  

 

El orgullo de ser puertorriqueño, no español, surgió entre los criollos a mitad del siglo 

XVIII. Esto es evidente en las pinturas de José Campeche (1751-1809), nuestro primer 

pintor importante en ese tiempo, quien era hijo de un esclavo liberto y cuyas pinturas 

(una de las cuales se le atribuyó incorrectamente a Francisco de Goya en España) se 

exhibieron en el Museo Metropolitano de Arte en Nueva York en el 1988. De Campeche 

en adelante, la expresión de la identidad puertorriqueña se ha mostrado como una 

constante en nuestras artes visuales. Este sentido de nuestra diferencia de los españoles 

se reafirmó luego de la victoria contra los invasores británicos en el 1797. También 

llevó a los criollos a exigir reformas políticas, sociales y económicas al comienzo del 

siglo XIX. El sentimiento de puertorriqueñidad, que llevaba años en desarrollo, 

encontró su primera expresión en una institución pública en el 1809 cuando uno de sus 

representantes, el primer arzobispo puertorriqueño, Juan Alejo de Arizmendi, 

encomendó a Ramón Power y Giralt proteger los “derechos de nuestros compatriotas” 

(ACOSTA, 2014). 

 

 Houve ainda a tentativa de “una autonomía política y administrativa local bajo el 

gobierno de España (…) ‘¡Ni republicanos ni monárquicos, sino puertorriqueños!’ 

(QUINTERO-RIVERA, 1992, p. 244). No entanto, esse projeto teve vida curta, já que, em 

1898, com o desfecho da Guerra Hispano-americana e o Tratado de Paris, os EUA invadiram 

Porto Rico. Isso gerou mudanças na vida da população porto-riquenha, que começou a ser 

americanizada. Segundo Chinea,  

 

Em 1897, a Espanha concedeu a Porto Rico e Cuba uma Carta Autonómica, uma carta 

de autonomia destinada a interromper uma insurreição de três décadas em Cuba e 

impedir os Estados Unidos de intervir na região. Mas a temida guerra hispano-

americana que eclodiu seis meses depois interrompeu abruptamente o experimento 

embrionário de Porto Rico em autodeterminação. Em 25 de julho de 1898, as forças 

militares dos EUA, sob o comando do general Nelson A. Miles, desembarcaram em 

Porto Rico. A invasão culminou na expansão do capital mercante americano no Caribe 

e na busca concomitante de bases navais e militares para proteger os crescentes 

interesses econômicos e estratégicos dos EUA na região. O Tratado de Paris (1898) 

cedeu Porto Rico aos Estados Unidos, sinalizando o surgimento deste último como 

potência continental (CHINEA, 2008). 
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Segundo Fernández-Aponte (1992), o “norteamericano era visto como un peligro, 

incompatible con lo latinoamericano, pues pesaba mucho la impresión de la guerra con México, 

saldada con aquella apropiación de la mitad de la nación en 1848” (p. 40). Havia um temor e 

desconfiança em relação à nação norte-americana. Esse sentimento aumentou, em março de 

1898, quando o Maine afundou. Esse encouraçado tinha sido enviado ao território cubano para 

uma visita amistosa, mas o acidente foi alvo de controvérsias e esse foi o início da guerra. A 

Crónica de la Guerra Hispanoamericana en Puerto Rico, de Ángel Rivera Méndez, nos conta 

que “Remember the «Maine»! fue el grito de guerra americano, y bajo la presión del pueblo y 

de la Prensa, el Congreso aprobó aquella célebre Resolución conjunta, que era, y así fue tomada 

en Madrid, una declaración de guerra” (RIVERA-MÉNDEZ, 1922, p. 12). De acordo com  Luis 

E. Aguilar,  

 

Si bien la prolongada visita del Maine molestó a las autoridades españolas, un incidente 

diplomático vino a aumentar la tensión. Los revolucionarios cubanos interceptaron una 

carta particular del ministro español en Washington y la hicieron llegar a la prensa; en 

la carta se hablaba en tono despectivo del presidente McKinley y de los autonomistas 

cubanos. Ni la dimisión del ministro ni las excusas que presentó España sirvieron para 

calmar los ánimos. La prensa se concentró en la insinceridad española en relación con 

las reformas en Cuba y en la hostilidad a los Estados Unidos. La agitación aún no había 

disminuido cuando el día 15 de febrero el Maine hizo explosión y murieron 260 de sus 

tripulantes (AGUILAR, 1992, p. 220). 

 

A invasão e ocupação popular de Porto Rico pelos EUA inicia-se em 12 de maio de 

1898, com o bombardeio da cidade de San Juan (“(…) bombardearon a San Juan el 12 de mayo 

de 1898 (...) los cañones rayados de 13 pulgadas con que el acorazado Indiana turbó la paz de 

estas playas en aquella madrugada.” (RIVERA-MÉNDEZ, 1922, p. 6) e encerra-se no dia 18 

de outubro de 1898, com a vitória estadunidense, que possuía uma infraestrutura maior e melhor 

para a guerra. Ainda segundo a Crónica acerca do preparo porto-riquenho para a guerra, “Nunca 

hubo tiro formal de escuela práctica por temor a gastos; no había tablas de tiro, y a raíz de la 

guerra, fue necesario calcularlas. No había un solo telémetro, y fue preciso usar algún teodolito, 

medir bases y tender una red telefónica, cuya central estaba en San Cristóbal” (RIVERA-

MÉNDEZ, 1922, p. 44). De acordo com Ivonne Acosta, 

 

El general invasor estadounidense Nelson A. Miles (quien fue responsable por terminar 

las Guerras Indias en Estados Unidos) sabía exactamente dónde desembarcar en Puerto 

Rico. Estaba bien informado sobre los sentimientos anti-españoles de la gente en la 

costa sur (quienes no habían perdonado los compontes del 87). Lo que llevó al 
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desembarco sorpresivo y exitoso en la Bahía de Guánica, igual que al recibimiento 

entusiasta que los residentes de Ponce (baluarte de los criollos) y Yauco (baluarte de los 

corsos) les dieron a las tropas estadounidenses mientras el ejército español se retiraba 

hacia las montañas. La campaña militar fue rápida (los españoles sabían que ya habían 

perdido Cuba y, por ende, la guerra) aunque hubo algunas batallas hasta que el 

Armisticio se firmó un mes después del desembarco (ACOSTA, 2014). 

 

1.1.2. De 1898 a 1952: o estatuto em questão  

Porto Rico caracteriza-se por ser uma nação sem autonomia, ou seja, não é um país 

independente. A sua história tornou-se complexa a partir de 1898, com a tomada dos Estados 

Unidos e, em 1952, com a instauração do Estado Livre Associado aos Estados Unidos. Esse 

status contraditório fez com que se consolidasse o domínio estadunidense na Ilha, mas antes 

mesmo dessa mudança, trabalhava-se já com o propósito de forçar uma mudança de paradigma 

identitário dos porto-riquenhos, por meio de leis que transformavam a dinâmica social e cultural 

de Porto Rico. Essas leis estabeleciam preceitos acerca da língua, do sistema de educação, da 

economia etc. Dessa forma, esses caracteres que formam parte de uma nação eram 

americanizados. “La asimilación de los puertorriqueños a la cultura, al idioma y a los estilos de 

vida de los Estados Unidos sería el propósito del quehacer en la Isla (...)” (FERNÁNDEZ-

APONTE, 1992, p. 19). Segundo María Méndez (1977), as três principais leis que geraram 

grandes modificações em Porto Rico foram as seguintes:  

 

La Ley Foraker (1-V-1900) que declaró a Puerto Rico territorio norteamericano y, ausn 

cuando creó una Legislatura local, concedió al Congreso estadounidense la facultad de 

anular las leyes aprobadas en la isla y de dictar leyes obligatorias para la misma en todas 

aquellas materias que no fueren localmente inaplicables (y que conserva hasta hoy). 

La Ley Jones (2-III-1917) impuso colectivamente a los puertorriqueños una "ciudadanía 

norteamericana" tan peculiar que no les otorgó el derecho a votar en las elecciones de 

EE.UU., pero les obligó a prestar servicio militar en las Fuerzas Armadas de ese país. 

Este estatuto legal, por otro lado, al equiparar nominalmente a los puertorriqueños con 

los norteamericanos, otorgó a éstos últimos los importantes derechos de sufragar en 

plebiscitos y elecciones de la isla y de desempeñarse como gobernadores, legisladores 

y jueces de la misma, por el sólo hecho de residir en ella.  

La Ley Pública Nº 600 (3-VII-1950). En virtud de esta ley el Congreso Norteamericano 

declaró unilateralmente establecido un Convenio entre Estados Unidos y Puerto Rico e 

impuso a este último la calidad de Estado Libre Asociado (E.L.A.). Autorizando, 

también, a los puertorriqueños para decidir si deseaban darse o no un gobierno 

republicano de acuerdo a la Constitución que ellos mismos adoptasen, pero que debía 

ser aprobada por el Congreso Norteamericano (MÉNDEZ, 1977, p. 142-143). 

 

Para melhor compreendermos essa nação que teve o seu imaginário violentado, buscar-

se-á entender quais são os fatores e como se compõe uma identidade nacional. Comunidades 
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imaginadas (2008), de Benedict Anderson, postula que a imaginação de cada comunidade de 

pessoas pode criar as distintas nacionalidades. Para exemplificar sua tese, o autor cita os 

acontecimentos e mudanças culturais do período final do século XVIII, na Europa. Ele aponta 

a dificuldade de definir esse termo bem como os derivados, nacionalidade e nacionalismo, pois 

são fenômenos complexos (“todos provaram ser de dificílima definição, que dirá de análise” 

ANDERSON, 2008, p.28). Mas, ainda assim, ele propõe “dentro de um espírito antropológico” 

(p. 12) a definição de nação como “uma comunidade política imaginada – e imaginada como 

sendo intrinsicamente limitada e, ao mesmo tempo, soberana” (p. 32). Ela é, pois, imaginada, 

porque não é possível que todos que formam parte do grupo se conheçam, mas existe na mente 

de cada um a ideia e o sentimento dessa “comunhão”; limitada por causa da “fronteira” que se 

estabelece com outras nações; e soberana, por causa da liberdade que ela requer sem as amarras 

religiosas e tendo como garante o “Estado Soberano” (ANDERSON, 2008, p. 26-34). O que 

nos leva a buscar compreender outro termo: Estado. Considerado como corpo político e 

jurídico, o Estado assume o estatuto de pessoa jurídica (GOMES, 2016, p. 107), o do Estado-

Nação.  

No entanto, embora estejamos usando o apoio bibliográfico de Anderson e indo ao 

encontro da dificuldade que ele aponta para a definição de nação e seus derivados, entendemos 

que a comunidade imaginada, principalmente na contemporaneidade, não deve ser vista de 

maneira limitada. Todos os dias  diversas pessoas cruzam  o globo e  permanecem fora do seu 

lugar de origem, há  diversos  intercâmbios culturais e econômicos,  bilinguismos etc. Disso 

deriva a riqueza cultural e desconstrói-se a ideia de pureza que os Estados-nacionais pregam. 

Sendo assim, devemos entender que as comunidades imaginadas são portadoras de uma certa 

regularidade, mas que não é total. Em relação a essa fronteira da nacionalização, diz Dominique 

Schnapper: 

 

No es necesario sobreestimar la eficacia de esta política. Cualquiera que fuera la 

ideología del Estado-nación y la fuerza del patriotismo, ni el orden mundial 

organizado en Estados-nación ni las sociedades nacionales han sido jamás 

"nacionalizados" por completo. Frente al exterior, los Estados-nación no han sido 

jamás totalmente soberanos, su soberanía la limitaban los otros Estados. Las grandes 

religiones de vocación universal, el cristianismo o el islam, siempre han sido 

supranacionales. Los intercambios económicos relacionados con el régimen de libre 

intercambio impuesto por la dominación británica del siglo XIX han sido igualmente, 

en gran medida, transnacionales. Las solidaridades entre poblaciones dispersas, 

concretas y simbólicas no han dejado de existir bajo varias formas. En las naciones, 

la homogeneización cultural fue un proyecto político, pero la realidad histórica no ha 

ido jamás conforme los principios proclamados (...) (SCHNAPPER, 2011, p. 154). 
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Com essa ratificação, entendemos, segundo Dominique Schnapper (2011), que os 

Estados-nação jamais alcançaram um ideal de nacionalização, e que, por exemplo, as grandes 

comunidades religiosas, como o cristianismo e o islamismo, sobrepassam as fronteiras 

nacionais. A estudiosa apresenta também os intercâmbios econômicos do século XIX e as trocas 

que, hoje, no século XXI, são ainda maiores, chegando a ser milhares e incessantes. Mais do 

que nunca, existe o grande espalhamento de pessoas no globo, com a facilidade de 

movimentação entre nações. Além disso, trazemos também o pensamento de Hall, que coopera 

com o pensamento de Dominique Schnapper, nos apontando que: 

 

Ao nos definirmos, algumas vezes dizemos que somos ingleses ou galeses ou indianos 

ou jamaicanos. Obviamente, (...) estamos falando de forma metafórica. Essas 

identidades não estão literalmente impressas em nossos genes. Entretanto, nós 

definitivamente pensamos nelas como se fossem parte de nossa natureza essencial 

(HALL, 2006, 47).   

 

Ao dizer que os aspectos nacionais não estão presentes nos genes das pessoas, o 

estudioso revela que a identidade nacional é apenas uma ideia, uma representação, isto é, ela é 

construída na e com a história de cada grupo. Podemos apontar, assim, o que Anderson chama 

de “comunidade imaginada”, pois ela somente existe na cabeça de cada membro do grupo 

nacional. Sendo assim, seguimos com o estudo postulado por Anderson que ainda assim é 

válido para entendermos como surgiram os projetos políticos nacionais. 

De acordo com Anderson (2008), a consciência nacional na Europa tem suas raízes 

culturais no século XVIII, com a dissolução paulatina das “grandes comunidades imaginadas 

religiosamente” (ANDERSON, 2008, p. 43). Um dos motivos para esse declínio é a ampliação 

da perspectiva europeia sobre o modo de vida. Com a exploração de outros territórios, novas 

culturas são encontradas e novos paradigmas compreendidos. Paralelamente, foi se produzindo 

também o “rebaixamento gradual da língua sagrada” (ANDERSON, 2008, p. 46), isto é, o latim, 

que era a única língua privilegiada até o início da modernidade. Com o “capitalismo 

tipográfico”, uma grande quantidade de livros começou a ser publicada em outras línguas, o 

que fazia com que elas se fortalecessem e se expandissem. Isso ocorreu com o impulso também 

da Reforma Protestante.  

Dos dois fatores, principalmente o da língua é o que faz com que haja a percepção de 

que há muitos que se assemelham e se reconhecem através dela, porque “ela é 
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fundamentalmente inclusiva” (ANDERSON, 2008, p. 190). Isso principalmente ocorre na 

burguesia, em cujo meio floresce um sentimento de pertencimento. Assim Anderson aponta:  

 

Mas esses industriais de fato enxergavam genericamente a existência de milhares e 

milhares de outros parecidos com eles, através da língua impressa. Pois uma burguesia 

iletrada é praticamente inconcebível. Assim, em termos histórico-mundiais, a 

burguesia foi a primeira classe a construir uma solidariedade a partir de uma base 

essencialmente imaginada (ANDERSON, 2008, p. 119). 

 

Além desses fatores, o estudioso aponta que o declínio de reinos dinásticos também 

coopera para o surgimento dos nacionalismos. Ele sublinha o fato da quebra progressiva do 

sistema de “legitimidade automática da monarquia” (ANDERSON, 2008, p. 50), no decorrer 

do século XVII, lembrando que, quando Carlos Stuart morreu decapitado, em 1649, foi um 

plebeu a assumir a liderança francesa. 

Já a consciência nacional na América Latina não nasce propriamente devido à língua, 

mas por fatores como o “aumento do controle madrilenho” e “a difusão das ideias liberalizantes 

do Iluminismo na segunda metade do século XVIII”, que impulsionaram as várias lutas de 

independência e nacionalismo (ANDERSON, 2008, p. 88); ao passo que, ao norte, se produzia 

a “vitória da revolta das Treze Colônias no final dos anos 1770” (ANDERSON, 2008, p. 89). 

 Por sua vez, em relação às ilhas do Caribe hispânico, Arcadio Díaz-Quiñones questiona 

os estereótipos forjados pela historiografia posterior à Guerra hispano-americana: “Cuba, 

nación heroica; Puerto Rico, su reverso total, la colonia permanente” (DÍAZ-QUIÑONES, 

2006, p. 35), que oblitera a participação de, entre outros, porto-riquenhos, venezuelanos, e 

dominicanos nas guerras, travadas em território cubano, pela independência das últimas 

colônias espanholas nas Américas, sendo as principais a “Guerra dos dez anos” (1868-1878) e 

a “dos três anos” (1895-1898). Contudo, foi nessas guerras que os cubanos foram nutrindo um 

grande sentimento de nacionalidade, violentado em várias ocasiões por tentativas de uma nova 

colonização promovida pelos Estados Unidos, a partir de 1899. Dessas tentativas, a principal 

foi a Emenda Platt que  

 

negaba a la recién nacida república autoridad para firmar tratados, señalaba límites 

para la deuda nacional y sancionaba la intervención estadounidense para «el 

mantenimiento de un gobierno idóneo para la protección de la vida, la propiedad y la 

libertad individual». El tratado de reciprocidad no sólo ligaba el principal producto de 

exportación cubano, el azúcar, a un solo mercado, el de Estados Unidos, sino que 

también abría sectores clave de la economía cubana —la agricultura (especialmente 
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el azúcar y el tabaco), la ganadería, la minería (en especial el hierro), el transporte (en 

particular los ferrocarriles), las empresas de servicios públicos (gas, electricidad, 

agua, teléfonos) y la banca— al control extranjero, en su mayor parte estadounidense 

(PÉREZ JR, 1998, p. 151). 

 

As tensões internas geradas por essa tutela ostensiva da República de Cuba em atenção 

aos interesses dos Estados Unidos culminaram em 1959 com o estouro da Revolução Cubana, 

entre cujos objetivos esteve a consecução efetiva da independência e liberdade nacionais.  

Porto Rico, assim como Cuba, foi colônia da Espanha e também lutou por sua 

independência. No século XIX, surgiram dois partidos: o Liberal Reformista e o Conservador. 

Este era formado por um grupo que possuía privilégios coloniais e dependia do sistema colonial. 

Aquele se posicionava contra a dominação e absolutismo espanhois, sendo os criollos os que 

exigiam igualdade diante da lei, isto é, se tratava de um partido anti-colonialista. É nesse 

momento e com esse partido de criollos que começa a surgir o sentimento nacionalista porto-

riquenho. Em 1897, Espanha concedeu um estatuto autonomista à colônia porto-riquenha, que 

não durou muito, já que houve a intervenção militar dos Estados Unidos, em 1898, e desde 

então a ilha vive sob um regime neocolonial, como vimos acima.  

Neste sentido, caberia se perguntar se Porto Rico é uma nação, ou se possui um Estado. 

Com efeito, estas questões problemáticas aparecem uma e outra vez nas reflexões dos ensaístas 

porto-riquenhos. Assim, Rodríguez Otero se pergunta: 

 

¿Qué era Puerto Rico en el 1898? Éramos alrededor de un millón de personas, 

ocupábamos un territorio claramente definido, hablábamos uno de los grandes 

idiomas universales. Constituimos una sociedad cuatro veces centenaria con 

características propias; nos habíamos manifestado en los diferentes campos de la 

cultura; habíamos luchado por la obtención de nuestros derechos civiles y políticos... 

empezábamos a proyectar nuestra personalidad nacional. Y fue en ese momento que 

surgieron en el horizonte los buques de guerra de una nación casi totalmente 

desconocida para nuestro pueblo, que reclamaba, en su ímpetu avasallante, el dominio 

de nuestro territorio y la dirección de nuestro espíritu (apud DELGADO-CINTRÓN, 

1991, p. 127). 

 

e Margot Arce de Vázquez afirma: 

 

Llamar a los Estados Unidos de “nuestra nación” es un disparate. Nada tiene la 

sociedad puertorriqueña en común con la sociedad estadounidense. Ni el origen, ni la 

geografía, ni la historia, ni la lengua, ni las costumbres, ni la tradición, ni la escala de 

valores, ni las virtudes nacionales (apud DELGADO-CINTRÓN, 1991, p. 128). 
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Por outro lado, houve também porto-riquenhos que lutaram incansavelmente pela 

independência de Porto Rico, como, por exemplo, Pedro Albizu Campos, líder do Partido 

Nacionalista, que acabou fracassando na sua única oportunidade de firmar forças contra o 

sistema neocolonial: 

 

La depresión mundial del decenio de 1930 y especialmente sus efectos en la industria 

azucarera exacerbaron la agitación social y contribuyeron a despertar un renovado 

nacionalismo que no tardó mucho en entrar en erupción. Sin embargo, el Partido 

Nacionalista capitaneado por Pedro Albizu Campos, numéricamente pequeño pero 

influyente como catalizador del descontento y de la afirmación nacional, no acertó a 

aprovechar efectivamente el extendido malestar laboral, en particular entre los 

trabajadores del sector de la caña de azúcar (ANDERSON, 1998, p. 296). 

 

Ou, como o consigna Chinea: 

 

Nacionalistas reunidos sob a liderança do advogado formado em Harvard, Pedro 

Albizu Campos, se opuseram agressivamente ao controle dos EUA. Em 1937, 

dezenove nacionalistas morreram em um conflito com membros da polícia durante 

um desfile pacífico, que desde então foi comemorado como o Massacre de Ponce. Os 

ataques armados contra líderes do governo em Blair House (1950) e no Congresso dos 

EUA (1954) na capital americana dramatizaram as tentativas dos nacionalistas de 

chamar a atenção internacional para o status colonial de Porto Rico. Uma divisão 

partidária de três vias entre os estadistas, os populares e os independentistas 

continuaram a dominar as discussões políticas em Porto Rico no século XXI 

(CHINEA, 2008). 

 

Como podemos observar, houve diversas tentativas orientadas à obtenção do 

reconhecimento de Porto Rico como nação independente mas, paralelamente, a nação não 

chegou a se fraguar, não chegou a ter a experiência de uma administração própria e autônoma 

e, frente à “potência mundial”, os porto-riquenhos acabaram por assumir, até hoje, o lugar de 

uma subalternidade política e juridicamente dependente.  

Voltando à história, depois da invasão, em 1899, um dos grandes problemas que resultou 

em uma grave crise econômica, além da guerra, em Porto Rico, foi o furacão San Ciriaco. Com 

a nova administração, os EUA assumiram a responsabilidade de diagnosticar antecipadamente 

a chegada de fortes furacões, mas falharam, “aunque la prensa de la época indica que 

comenzaron a recibirse cablegramas desde la prensa de Washington anunciando la proximidad 

del huracán desde las doce del día anterior” (FERNÁNDEZ-APONTE, 1992, p. 144). A Ilha 
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ficou destruída. “Puerto Rico no tendrá, a tres o cuatro años, productos que sostengan la balanza 

financiera, ni aún a la escasa altura en que se hallaba antes del desastre” (FERNÁNDEZ-

APONTE, 1992, p.155); esse foi o diagnóstico de um dos representantes de Porto Rico nos 

EUA, o Dr. Manuel Zeno Gandía —quem, junto com Nemesio Canales e Luis Lloréns Torres, 

era um dos intelectuais mais destacados à época (ACOSTA, 2014). Pediram ajuda à metrópole 

por meio de empréstimos que não foram concedidos, á exceção de empréstimos a curto prazo 

que gerariam juros altos e hipotecas. Para piorar a situação, com a tomada de Porto Rico, não 

se podia comercializar com Espanha, nem com Alemanha, tampouco com Cuba. A 

consequência desse estado de miséria foram os primeiros deslocamentos, dentro e fora do 

território porto-riquenho. 

Além desses deslocamentos, foram grandes as mudanças implementadas na Ilha, no 

setor jurídico, econômico, administrativo, educacional etc. A começar pela Ley de 1900 ou Ley 

Foraker, que foi implementada sem nenhuma consulta à população porto-riquenha. Segundo 

Yanelba Mota Maldonado, “Luis Muñoz Rivera, Eugenio María de Hostos y Julio Henna 

viajaron a Washington a exponer el caso puertorriqueño al Congreso” (MOTA-

MALDONADO, 2015).  

 

La Ley creaba una Cámara de Delegados electiva, pero le yuxtaponía un Consejo 

Ejecutivo de 11 personas nominadas por el presidente de los Estados Unidos. La 

Legislatura, aunque en apariencia poseía amplios poderes, estaba sujeta al veto del 

gobernador y a la revisión del Congreso. La creación del Consejo Ejecutivo limitaba la 

separación de poderes entre el Ejecutivo y el Legislativo. La organización política de la 

Ley Foraker causó mucho malestar. El sistema jurídico estaría a merced de un comité 

nombrado por el presidente. Los puertorriqueños no elegirían al gobernador, sino que 

este sería nombrado por el presidente, al igual que los miembros del gabinete. En el 

aspecto económico, se estableció un límite de 500 acres a la propiedad de cualquier 

empresa, sin embargo la disposición no especificaba las penalidades por su 

incumplimiento. También estableció el comercio libre entre el mercado norteamericano 

y el puertorriqueño, e imponía un 15 % de arbitrio sobre los productos del ron y el 

azúcar (MOTA-MALDONADO, 2015). 

 

Além disso, no que se refere à economia e seus desdobramentos sociais, se 

 

A finales del siglo XIX, los hacendados puertorriqueños se enfrentaban a una metrópoli 

débil cuya política iba dirigida a defender sus intereses comerciales; al empezar el XX 

se encontraron con que les gobernaba una de las naciones capitalistas más poderosas, 

con una economía en expansión e interesada en controlar, no sólo el comercio, sino 

también la producción en la colonia. En este sentido, la naturaleza misma de los 

conflictos sociales experimentó una transformación radical (QUINTERO-RIVERA, 

1992, p. 248). 



28 
 

 

A Ilha adotou a monocultura de açúcar e cresceu o número dos grandes centros 

industriais. Isso provocou a perda de terras de pequenos agricultores a favor das indústrias e 

das plantações, além de provocar um êxodo do campo à cidade e a outros países. Ademais, 

Porto Rico passou a relacionar-se e a depender economicamente dos EUA; neste campo, entre 

outras contradições, “el precio de las exportaciones puertorriqueñas en 1937 fue de 92,5 y el de 

las importaciones, de 126” (QUINTERO-RIVERA, 1992, p. 253). Além disso, a indústria neste 

momento buscava meios para incrementar a produção sem aumentar a demanda de mão de obra. 

Ao depender da metrópole estadunidense, a Ilha também sofreu com a grande crise econômica 

na década de 30, que deu início a um período de grande miséria e pobreza. Situação que viria a 

ser agravada pelo furacão San Felipe, em 1928 (ACOSTA, 2014). Os versos seguintes 

expressam muito bem o sentimento de desesperança dessa época: “Pasa la mañana entera sin 

que nadie quiera su carga comprar, ay, su carga comprar/Todo, todo está desierto, el pueblo 

está muerto de necesidad, ay, de necesidad (…) ‘¿Qué será de Borinquen, mi Dios querido? 

¿Qué será de mis hijos y de mi hogar?’”. 

Essa canção, “Lamento borincano”, de Rafael Hernández, revela o sentimento do porto-

riquenho dos anos trinta, época em que o país se encontrava em grande decadência econômica. 

Ela tem como protagonista um trabalhador que possui pequenos sonhos os quais espera realizar 

por meio da venda de produtos agrários na cidade. No entanto, seu desejo é frustrado, porque 

há um cenário de escassez e necessidade por todo Porto Rico. Segundo José Luis González, 

esse bolero não é somente um lamento, mas ele serve de denúncia das mazelas do país. O 

estudioso ousa relacionar, também, a canção à realidade e aos problemas de grande parte dos 

países da América Latina:  

 

La tragedia del jíbaro puertorriqueño que en la década de los treinta era víctima 

indefensa de la miseria material y de la zozobra espiritual, sigue siendo la tragedia del 

campesino salvadoreño, guatemalteco, boliviano, paraguayo o ecuatoriano de 

nuestros días (GONZÁLEZ, 2011, p. 132). 

 

No entanto, por volta dos anos 40, começa um movimento de modernização e 

incremento da indústria na Ilha, quando o Partido Popular Democrático (PPD) começa a atuar2. 

 
2 Antes do Partido Popular Democrático, em 1922, foi fundado o Partido Nacionalista: 

“Se fundó el Partido Nacionalista en 1922 y, bajo el liderato de Pedro Albizu Campos, este partido se convirtió en 

un instrumento de resistencia en la década de los treinta. Albizu enfatizó las raíces hispanas y la religión católica 

como protección contra la americanización (igual que los patriotas irlandeses hicieron al enfrentarse a los 
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Este surgiu com a coordenação de Luis Muñoz Marín, em 1938. Sua habilidade de comunicação 

com os porto-riquenhos assim como sua aptidão com os estadunidenses, o domínio dos dois 

idiomas, o saber falar com ricos e com pobres foram características que fizeram com ele 

chegasse ao poder. Além disso, como a Ilha estava em decadência, programas de assistência 

como o New Deal foram impulsionados pelo PPD. Em 1942, cria-se o Fomento Industrial e o 

Banco Governamental de Fomento. E, em 1952, o status da Ilha muda para Estado Livre 

Associado aos EUA. Foram “373, 594 votos y 82, 877 en contra” (DÍAZ-QUIÑONES, 2003, 

p. 19) a essa mudança, pensando os boricuas que seria a solução de seus problemas, já que o 

campo semântico de Luis Muñoz Marín girava ao redor de palavras que aludiam ao 

crescimento, à união, à liberdade etc. Neste período, muitos porto-riquenhos inclusive voltaram 

à Ilha. No entanto, a decadência começa em 1964; Muñoz Marín se retira e transfere seu cargo 

a Roberto Sánchez Vilella. A crise se estende ainda até os anos 1980 e “la decadencia de la 

industria azucarera, que ya resultaba evidente a finales de los años treinta, continuó rápidamente 

y la extensión de las tierras dedicadas al cultivo de caña se redujo de casi 400.000 cuerdas en 

1950 a 85.000 en 1980” (ANDERSON, 1998, p. 305). 

Como em todo o hemisfério ocidental, a modernização porto-riquenha vinha 

acompanhada, ideologicamente, pela publicidade sobre os benefícios do progresso e, na prática, 

pela construção de muitas fábricas. Pouco a pouco, as casas iam se modificando e a paisagem, 

se urbanizando. A desigualdade social entre ricos e pobres também crescia, estabelecendo una 

fronteira notável nas grandes cidades. Como o afirma Díaz-Quiñones em “La vida inclemente”, 

um dos ensaios que compõem La memoria rota: “La modernidad se alimentaba de la 

destrucción; no admitía el menor retroceso en la adquisición de las conquistas de la civilización 

moderna” (DÍAZ-QUIÑONES, 2003, p. 33). No que se refere ao âmbito da educação, a partir 

de 1899 produziu-se a americanização do sistema. Pouco depois, com a atuação do PPD, o 

 
británicos en Irlanda). La influencia de Albizu fue evidente en la primera generación de escritores locales que 

emergió bajo el dominio estadounidense” (ACOSTA, 2014).  

(...) un conjunto de disturbios sociales y de huelgas, en particular em la industria del azúcar, y las reuniones de los 

trabajadores con Albizu, llevaron a que miembros de la élite pidieran a Washington que enviara una “mano dura” 

a la Isla. El resultado fue el nombramiento del general estadounidense Blanton Winship como gobernador. Esta 

designación llevó a una serie de eventos violentos que incluyeron el asesinato del Jefe de la Policía por los 

nacionalistas Beauchamp y Rosado quienes fueron asesinados por la policía. Como consecuencia se arrestó a 

Albizu y, luego de un juicio poco confiable, se le encarceló en Atlanta. Estas tensiones culminaron en lo que se 

llamó la Masacre de Ponce en el 1937 cuando policías armados, apoyados por el gobernador, dispararon y mataron 

a un número de nacionalistas no armados que participaban en uma marcha/ protesta pacífica, según el Informe de 

la Comisión Hays. Una vez Albizu fue sacado de la escena política, Luis Muñoz Marín, fundador del Partido 

Popular Democrático (PPD), se convirtió en el líder principal de Puerto Rico (ACOSTA, 2014). 
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governador instaurou o ensino do espanhol como primeira língua e o inglês como segunda, 

obrigatória, desde dos níveis iniciais do ensino até a universidade. Os institutos educacionais e 

as universidades de origem privado aumentaram em número. “En 1984-1985 casi el 63 por 100 

de todos los estudiantes universitarios de la Isla asistían a instituciones privadas de enseñanza 

superior (97.549 de un total de 155.726 matriculados en universidades)” (ANDERSON, 1998, 

p. 310-311). Além disso, os incentivos para o desenvolvimento de um pensamento crítico em 

relação à história política e, em geral, à produção intelectual em ciências humanas diminuíram, 

sendo privilegiado o ensino tecnológico. Em consequência, sobre os cursos de história, Díaz-

Quiñones anota em “Cultura, emigración, ¿asimilación?”, outro dos ensaios de La memoria 

rota: 

 

La emigración ha marcado la vida puertorriqueña en todos sus aspectos; es una 

experiencia que toca de cerca aun a quienes no hayan salido jamás de la isla. Sin 

embargo, en la enseñanza superior y universitaria (lo sé por experiencia propia) 

apenas se le menciona. Recuerdo la monotonía inalterable de cursos de historia de 

Puerto Rico en los que se hablaba durante meses del desembarco de Colón; pero ni 

una palabra iluminadora sobre la esclavitud, la emigración o la estructura económica 

y social de los siglos 19 y 20. (DÍAZ-QUIÑONES, 2003, p. 98) 

 

Por meio da experiência vivenciada por Arcadio Díaz-Quiñones se compreende que, a 

partir de 1899, houve um apagamento deliberado da ferida da colonização instaurada durante 

quatro séculos por Espanha, bem como daquela aberta pela neocolonização executada pelos 

EUA. O silenciamento das consequências sofridas pela imposição desses sistemas era um 

mecanismo de disciplinamento cultural do porto-riquenho, em um cenário propício ao 

surgimento das mais variadas distorções ideológicas. Por exemplo, a recorrência da violência 

verbal gerou o sentimento de inferiorização na “comunidade imaginada” (ANDERSON, 2008) 

porto-riquenha. Entretanto, o PPD respaldava as mudanças sociais e trabalhistas resultantes 

dessa modernização, obliterando os dados relativos à emigração de milhões de boricuas para 

os EUA, em busca da superação de seu estado de miserabilidade, já que o projeto do PPD 

fracassou e não reduziu o desemprego: 

 

El proprio Muñoz Marín, en un discurso de 1951, al pasar revista a los logros de los 

diez años anteriores, y comentando las diversas propuestas para el mejoramiento de 

la sociedad, admitía que: “De no haber sido por la migración […] el número de 

desempleados hubiera aumentado”. En otro discurso, de 1957, se lamenta de que no 

se redujera tanto el desempleo. En un pasaje notable defendía la política del fomento 

de la emigración [...] (DÍAZ-QUIÑONES, 2003, p. 47). 
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Portanto, o projeto modernizador foi uma grande ilusão. Ao final dos anos de 1960 e 

inícios de 1970 houve uma grande crise na Ilha, que gerou, entre outras consequências, o 

aumento do crime e da violência, a destruição de plantações, o aumento perceptível da 

corrupção, a profundização das diferenças sociais, além de emigrações em massa (DÍAZ-

QUIÑONES, 2003, p. 23). No que diz respeito especificamente à emigração (facilitada pela 

dupla cidadania instaurada pela Ley Jones de 19173), ela foi um projeto do governo porto-

riquenho americanizado desde 1898, sendo, a princípio, um “escape” para muitos que viviam 

em miséria. A seguir compreender-se-ão as motivações e desdobramentos dessas saídas. 

 

1.1.3. Fluxos migratórios: saídas por motivações políticas e econômicas 

Antes das emigrações por motivos econômicos, as saídas de Porto Rico produziram-se, 

ao longo do século XIX, motivadas pelo exílio político daqueles que lutavam pela 

independência e contra a Espanha. Havia grande repressão da Espanha sobre Porto Rico, 

enquanto várias outras colônias espanholas conseguiam a liberdade. Os porto-riquenhos junto 

aos cubanos formavam uma rede de colaboração contra a persistência do estatuto colonial em 

suas respectivas ilhas. Com esse propósito, os exilados que se instalaram nos Estados Unidos 

fundaram vários centros promotores dessas lutas: 

 

Las autoridades coloniales españolas mantenían un ambiente de represión 

política en las dos Antillas, el cual limitaba la libertad de expresión y otros 

derechos civiles. Esta situación llevó al destierro a muchos patriotas antillanos 

de tendencias reformistas o separatistas, quienes se refugiaron en varias 

ciudades europeas y estadounidenses. Félix Ojeda-Reyes ha llamado 

“peregrinos de la libertad” a los patriotas puertorriqueños desterrados durante 

este período. Por otro lado, comerciantes, profesionales, estudiantes y otras 

figuras del ámbito intelectual y político también viajaron con frecuencia a 

Estados Unidos. En aquella época, gran parte de la élite criolla puertorriqueña 

 
3 La Ley Jones les confería la ciudadanía norteamericana a todos los puertorriqueños. Con la entrada de Estados 

Unidos a la Primera Guerra Mundial, se impuso el servicio militar obligatorio a los nuevos ciudadanos 

norteamericanos quienes participaron de forma breve en el conflicto bélico. En cuanto a sus disposiciones sobre 

el aparato gubernamental de Puerto Rico, establecía un Senado electivo en sustitución del Consejo Ejecutivo, con 

dos senadores elegidos por cada uno de los siete distritos en que la ley dividiría al país. También constituía cinco 

senadores por acumulación electos. Sin embargo, el gobernador seguía siendo elegido por el presidente y su 

gabinete nombrado por el Congreso. Sobre el aspecto económico, la ley permitió refinar de forma local una porción 

del azúcar que producía y el comercio entre la isla y Estados Unidos tendría que efectuarse solamente en barcos 

estadounidenses. La Ley Jones reforzaba de esta forma la dependencia económica de Puerto Rico con los Estados 

Unidos (MOTA-MALDONADO, 2015). 
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veía a Estados Unidos como el máximo representante de los valores 

democráticos, el progreso y la modernidad (ACOSTA-BEL, 2014). 

 

Neste sentido, de acordo com Acosta-Bel (2014), foram as lutas pela independência as 

que, a partir de 1868, produziram o início da migração, tanto de porto-riquenhos como de 

cubanos, cujo sucesso, neste último caso, a autora atribui “a la formación de un exilio antillano 

y al desarrollo del nacionalismo cubano y puertorriqueño fuera de las islas, especialmente en 

Estados Unidos”. 

Nos Estados Unidos, cubanos e porto-riquenhos unem-se a fim de lutar pela liberdade. 

Com esse propósito, criam-se instituições tais como a Sociedade Republicana de Cuba e Porto 

Rico, fundada em 1865, em Nova York; o jornal La voz de América, que funcionou entre 1865 

e 1867; o Comitê Revolucionário; o jornal La Revolución, que funcionou entre 1869 e 1876. 

Nesses centros, atuaram porto-riquenhos como José Francisco Basora, Ramón Emeterio 

Betances, Ruiz Belvis, Eugenio María de Hostos, etc. Paralelamente, podemos apontar a 

relevância que teve o trabalho nas tabacarias como meio de promoção do sustento desses porto-

riquenhos e cubanos: 

 

Una de las industrias que representó una fuente importante de trabajo para los 

emigrantes cubanos y puertorriqueños durante estos años fue la del tabaco. 

Numerosas fábricas y talleres de tabaco se establecieron en Estados Unidos, 

especialmente en Cayo Hueso, Ybor City, Tampa y Nueva York desde 

mediados del siglo XIX. Los tabaqueros eran una clase obrera artesanal 

ilustrada ya que éstos empleaban lectores en las fábricas, quienes leían a los 

trabajadores las noticias del día, además de obras clásicas del pensamiento 

social y político, y de la literatura mundial. Los tabaqueros luego entablaban 

animadas discusiones sobre los temas de sus lecturas (ACOSTA-BEL, 2014). 

 

A chegada do cubano José Martí foi o ponto para a ebulição dos movimentos separatistas 

sediados em Nova York. Junto a ele, segundo Acosta-Bel (2014), se destacam, “Sotero Figueroa 

(1851-1923) y su esposa Inocencia Martínez de Figueroa (1866-1957), Francisco Gonzalo 

“Pachín” Marín (1863-1897), Lola Rodríguez de Tió (1843-1924) y su esposo el periodista 

Aurelio Tió, y Arturo Alfonso Schomburg (1874-1938).” Em 1892, Sotero Fiegueroa e José 

Martí tiveram um papel importante na publicação de periódicos a favor da luta pela 

independência. Figueroa estabelece a Imprenta Améria e José Martí funda o jornal Patria. No 

mesmo ano, Figueroa e  “Pachín” Marín fundam o grupo separatista “Club Borinquen”. As 

mulheres também tiveram um importante papel nessas lutas. Rodríguez de Tío era uma poeta 

revolucionária, além de ter sido co-fundadora em Nova York do “Club Mercedes Varona” e do 
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“Club Hermanas de Rius Rivera”, organizações que auxiliaram os combatentes na guerra de 

independência de Cuba e na Guerra hispano-americana. 

Por outro lado, e embora a historiografia usualmente não o explicite, são fatores 

políticos os que também, direta ou indiretamente, condicionam a migração motivada por razões  

econômicas. Como esclarece Hall, 

 

(....) A pobreza, o subdesenvolvimento, a falta de oportunidades – os legados 

do Império em toda parte- podem forçar as pessoas a migrar, o que causa 

espalhamento – a dispersão. (HALL, 2003, p. 28).  

 

Nesse sentido, entendemos que as perdas acarretadas à Ilha pela Guerra hispano-

americana foram a motivação econômica principal da primeira grande emigração maciça de 

porto-riquenhos. Situação agravada pela chegada do furacão San Ciriaco, que devastou Porto 

Rico em 1899. Os destinos iniciais dos porto-riquenhos foram, principalmente, o Havaí, 

Yucatán, Santo Domingo e Cuba. Eles iam com a expectativa de encontrar trabalho nas 

plantações e melhorar sua situação, mas quando chegavam a destino, se davam conta de que 

estavam ainda pior. Eram “(…) llevados como esclavos, vigilados al máximo, pues los 

enganchadores tenían que evitar las fugas, ya que las compañías a las que se destinaban en 

Hawaii pagaban por los que llegaban a desembarcar y no por los que salían de Puerto Rico” 

(FERNÁNDEZ-APONTE, 1992, p. 190). 

Como antecedente dessa emigração, de acordo com Juan Hernández-Cruz, houve, no 

século XIX, um grande movimento de migração interna, pois os centros açucareiros se 

instalavam nas zonas mais tropicais. Somado a isso, a situação dos agricultores ficou também 

mais complexa com a Acta Foraker, que em “(...) 1900 establece el gobierno civil facilitando 

la apropiación de tierras cultivables por las corporaciones estadounidenses y restringiendo el 

crédito de los hacendados locales” (HERNÁNDEZ-CRUZ, 2016, p. 3):  

 

El comercio de café, cuyo mercado principal era Europa, experimentaba una seria 

crisis, y también con las nuevas leyes fiscales y una restricción de crédito, muchos 

hacendados, agricultores de mediana tenencia y campesinos independientes se vieron 

obligados a vender sus fincas o parte de sus propiedades (QUINTERO-RIVERA, 

1992, p. 248). 
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O que resulta dessas medidas é a grande emigração de trabalhadores porto-riquenhos ao 

Havaí e a outros territórios de exploração de açúcar, café e frutas tropicais. Infelizmente, em 

relação com essa experiência, Irene Fernández-Aponte lamenta que esses emigrantes “(…) no 

tuvieron ni el tiempo ni el conocimiento para producir una literatura o para redactar sus 

memorias” FERNÁNDEZ-APONTE, 1992, p. 208). Entretanto, contamos com um relato 

importante que narra a sobrevivência dos porto-riquenhos em outro momento do movimento de 

emigração. Se trata das Memorias de Bernardo Vega (VEGA, 2002). Ele, sim, vivenciou o 

grande ápice da emigração que, entre os anos 1950-1960, chegou à média anual de 47.000 

pessoas (LÓPEZ-LEÓN, 2013), como pode-se ver na figura 1 (abaixo). 

A partir da instauração da Ley Jones, segundo Acosta-Bel (2014), em 1917, houve o 

aumento das saídas de Porto Rico, tendo como destino, principalmente, a cidade de Nova York. 

Os porto-riquenhos instalavam-se nos bairros do Brooklyn, Manhattan e no mais conhecido “El 

Bairro” ou Harlem hispano. Além do já apontado Bernardo Vega, que emigra mais ou menos 

nessa época e constitui as suas memórias, há também, segundo a estudiosa 

 

Otro puertorriqueño de Cayey, Jesús Colón, quien emigró a Nueva York en 1918, 

también dejó constancia de sus experiencias como migrante de la clase obrera en 

numerosos artículos publicados en Gráfico y otros periódicos comunitarios. Colón 

además publicó el libro A Puerto Rican in New York and other sketches (1961). En éste 

recoge numerosas anécdotas sobre sus experiencias como puertorriqueño negro de 

origen humilde, tratando de sobrevivir en una sociedad azotada por el racismo y la 

segregación. De publicación más reciente son las memorias de Joaquín Colón (1889-

1964), hermano de Jesús. Su libro Pioneros puertorriqueños en Nueva York, 1919-1947 

(2002), también de publicación póstuma, corrobora el sentido de solidaridad y lucha 

que compartían los emigrantes puertorriqueños. Provee además valiosa información 

sobre las diferentes organizaciones de base que se crearon para defender los derechos 

civiles y abogar por mejores condiciones sociales, económicas y educativas para la 

comunidad puertorriqueña e hispana (ACOSTA-BEL, 2014). 

 

Observamos que pouco a pouco aumentam as saídas, como podemos visualizar na figura 

1 (abaixo), mas nos decênios de 1930-1940 e 1940-1950 há um salto muito grande, e maior será 

o seguinte, promovido pelas mudanças políticas, sociais e econômicas na Ilha. Junto a essas 

mudanças, houve a campanha do Partido Popular Democrático, nos anos finais da década de 

40, em que se “(...) exigía la salida de miles de puertorriqueños” (DÍAZ-QUIÑONES, 2003, p. 

47). Somado a essas medidas, o “mayor éxodo ocurrió a principios de la década de 1940 cuando 

Estados Unidos expropió casi dos terceras partes de la Isla Nena para establecer una base naval 

de entrenamiento. [En consecuencia de esta emigración] Más de un diez por ciento de la 
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población total de la isla vecina de Santa Cruz es de origen puertorriqueño” (ACOSTA-BEL, 

2014). Paralelamente, de acordo com Robert W. Anderson, 

 

(…) la «válvula de escape» de la migración de trabajadores a Estados Unidos 

continentales era lo que impedía que la tasa de desempleo subiera aún más. La historia 

de la diáspora puertorriqueña es un drama extraordinario. El enorme éxodo aéreo de 

puertorriqueños hacia el este de Estados Unidos empezó en el decenio de 1950. 

Durante los primeros cuatro años del decenio la emigración neta alcanzó un promedio 

de 50.000 personas al año. Bajó hasta quedar en 20.000 al año durante los sesenta, y 

descendió todavía más después. Sin embargo, continúa siendo un factor significativo; 

la emigración neta fue de unas 35.000 personas en el año fiscal 1982-1983 

(ANDERSON, 1998, p. 47). 

 

Já em relação aos destinos dessa saída exorbitante,  

 

La llamada Gran Migración que se desató durante la Segunda Guerra Mundial tuvo su 

mayor impacto en la ciudad de Nueva York, pero también habría un notable aumento 

de puertorriqueños en Chicago, Filadelfia, Newark y otras áreas de Nueva Jersey, y del 

noreste de Estados Unidos. Para ayudar a los migrantes en su proceso de transición y 

adaptación a la sociedad norteamericana, el gobierno de Puerto Rico creó la División 

de Migración, con oficinas en Nueva York y otras ciudades de alta concentración 

puertorriqueña. La División de Migración ofrecía información sobre empleos, vivienda 

y servicios sociales. La migración fue también facilitada por el transporte aéreo, 

especialmente después que se introdujeron los aviones de propulsión a chorro en la 

década de 1960, los cuales acortaron de manera considerable las horas de viaje a Estados 

Unidos. El gobierno de Puerto Rico negoció con las líneas aéreas norteamericanas 

tarifas a bajo costo para estimular a los puertorriqueños a emigrar a Estados Unidos. 

Este puente aéreo entre la Isla y la metrópoli ha facilitado el movimiento continuo de 

puertorriqueños así como el mantenimiento de lazos estrechos con su país de origen 

(ACOSTA-BEL, 2014). 

 

Menos diretamente incentivada pela administração local, nos anos 80, a emigração foi 

daqueles que possuíam um maior nível de escolaridade e, diferentemente de outros 

movimentos, este se deu com a entrada em diferentes estados dos EUA. A partir dos anos 90, a 

situação exonômica de Porto Rico torna-se mais complexa com a eliminação da Sección 936 del 

Código de Rentas Internas dos EUA, que desobrigou as empresas multinacionais instaladas no país 

do pagamento de impostos a Porto Rico. Dessa maneira, a Ilha perdeu recursos e a emigração tornou 

a crescer. Por fim, os números referentes à emigração durante a primeira década dos anos 2000 são 

estes: 

 

El Negociado de Estadísticas de Transporte de Estados Unidos (BTS) ha elaborado 

un recuento de la emigración puertorriqueña a ese país desde el año 2006 al 2014 que 

ilustra lo alarmante de esa fuga. En el año 2006 salen 51,654 puertorriqueños hacia 
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Estados Unidos aunque se reduce al año siguiente (2007) cuando salen 46,447, 

reducción que continuará en el 2008 con 38,936 personas y de nuevo se manifiesta 

con 18,389 personas en el 2009. Durante el año 2010 la cifra se duplica a 43,773 

personas y continuará con 37,701 en el 2011 y 45,636 personas en el 2012. En el 2013 

la emigración alcanzó la cifra de 48,617 personas y para el 2014, los primeros seis 

meses demuestran la salida de 72,086 personas (HERNÁNDEZ-CRUZ, 2016, p. 7). 

 

 De acordo com Juan Hernández-Cruz, havia “la presencia de 2,013,945 de 

puertorriqueños” (HERNÁNDEZ-CRUZ, 2016, p. 4) em 1980 nos EUA. Hoje, são mais de 5 

milhões de porto-riquenhos, com comunidades consolidadas, principalmente em Nueva York. 

Depois do furacão Maria, em 2017, certamente esse número aumentou.  

Figura 1 - Emigração ao Estados Unidos entre 1900-2010. 

 

Fonte: LÓPEZ-LEÓN, Luz E. La Población Inmigrante en Puerto Rico. Conferencia de Estudios 

Poblacionales. Universidad de Puerto Rico en Cayey, 2013. 

Como pode se depreender do quadro acima, considerando o caráter constante (embora 

com oscilações) da emigração, a proporção elevada das saídas em relação à população nascida 

em Porto Rico e a formação progressiva de comunidades porto-riquenhas consolidadas nos 

EUA, podemos dizer que se trata de um movimento diaspórico. 

 

1.2. Marco metodológico: em torno a alguns conceitos 
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1.2.1. Memória: memória individual e social 

A memória é um dos objetos de estudo mais visitados pelas ciências humanas no último 

século. Por isso, nos ocuparemos aqui apenas de alguns estudos clássicos sobre a matéria e 

daqueles que, pela especificidade do corpus com que trabalham, se vinculam de modo mais 

solidário ao nosso corpus. 

 Em coletânea recente, Em torno da memória: conceitos e relações (2017), Elena 

Palmero González e Stelamais Coser recolhem estudos cujas perspectivas priorizam diversas 

áreas do conhecimento, principalmente as ciências sociais, as artes e a literatura. A diversidade 

desta coletânea expõe, no entanto, a dificuldade que presenta a definição do conceito de 

memória.  

Uma das obras clássicas, nesse sentido, é História e memória (1990), de Jacques Le 

Goff. Nela, a memória aparece como “propriedade de conservar certas informações” que, como 

tal, “remete-nos em primeiro lugar a um conjunto de funções psíquicas, graças às quais o 

homem pode atualizar impressões ou informações passadas, ou que ele representa como 

passadas” (LE GOFF, 1990, p. 423). Considerada historicamente, Le Goff observa nela cinco 

modos predominantes, correspondentes a outros tantos períodos: 1. Memória étnica; 2. O 

desenvolvimento da memória: da oralidade à escrita, da Pré-história à Antiguidade; 3. A 

memória medieval no Ocidente; 4. Os progressos da memória escrita e figurada da Renascença 

aos nossos dias; e 5. Os desenvolvimentos contemporâneos da memória. A seguir, nos 

ocuparemos de alguns dos aspectos considerados por Le Goff, aqueles mais pertinentes em 

relação com o corpus do nosso trabalho. 

A memória, como vimos, pode ser atualizada e, portanto, manipulada. Com efeito, a 

história confirma esse fato através dos sistemas de controle exercido por certos grupos, por 

exemplo, em relação aos acontecimentos da Segunda Guerra Mundial, acerca dos quais foi se 

impondo uma perspectiva hegemônica, graças à cooperação estabelecida entre diversos meios 

de comunicação de massa. Dessa forma, ser “senhores da memória e do esquecimento é uma 

das grandes preocupações das classes, dos grupos, dos indivíduos que dominaram e dominam 

as sociedades históricas. Os esquecimentos e os silêncios da história são reveladores desses 

mecanismos de manipulação da memória coletiva” (LE GOFF, 1990, p. 426). 

Outro aspecto relevante sobre a memória, é que a escrita revolucionou a maneira como 

a memória se constituía. Antes, ela flutuava e era passada de geração em geração, formando 

uma memória coletiva, onde o homem era “homem-memória” (NORA, 1993, p. 21). No 
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entanto, com a modificação da dinâmica da memória coletiva e o surgimento da escrita, 

aparecem o que Nora denominará “lugares de memória” (NORA, 1993, p. 22). Por sua vez, Le 

Goff destrincha diversas práticas da memória originadas no surgimento da escrita: 

 

O aparecimento da escrita está ligado a uma profunda transformação da memória 

coletiva (...) A escrita permite à memória coletiva um duplo progresso, o 

desenvolvimento de duas formas de memória. A primeira é comemoração, a 

celebração através de um monumento comemorativo de um acontecimento 

memorável... No Oriente antigo, por exemplo, as inscrições comemorativas deram 

lugar à multiplicação de monumentos como as estelas e obeliscos (LE GOFF, 1990, 

p. 431). 

 

Paralelamente, o estudioso aponta o surgimento de “suporte especialmente destinado à 

escrita” (LE GOFF, 1990, p. 432). Mas ele ainda nos alerta para um fato importante: o de que 

a memória coletiva bruta não cabe no documento, que também é uma espécie de monumento 

(LE GOFF, 1990, p. 432-433). 

 Assim considerada, “a memória é um objetivo e um instrumento de governo” para 

conservadores e nacionalistas e, em tal sentido, ela teve muito “auge na Alemanha nazista e na 

Itália fascista” (LE GOFF, 1990, p. 463).  

O estudioso ainda consigna outras formas de monumentalização da memória coletiva, 

aquela cunhada em “moedas, medalhas, selos de correio [...]” (LE GOFF, 1990, p. 464), à que 

se agregam: 

 

Entre as manifestações importantes ou significativas da memória coletiva, encontra-

se o aparecimento, no século XIX e no início do século XX, de dois fenômenos. O 

primeiro, em seguida a Primeira Guerra Mundial, é a construção de monumentos aos 

mortos, A comemoração funerária encontra aí um novo desenvolvimento. Em 

numerosos países é erigido um túmulo ao soldado desconhecido... associada a 

anonimato, proclamando sobre um cadáver sem nome a coesão da nação em torno de 

memória comum (LE GOFF, 1990, p. 466). 

 

A memória, portanto, define o sujeito ou o grupo, constituindo a identidade individual 

ou coletiva.  

Neste trabalho nos interessa a memória que forma a coletividade, nação, isto é, 

comunidade imaginada (ANDERSON, 2008), mas também a memória diaspórica que é 

descontínua da ideia fixa de nação. Essa memória é de interesse para muitos, ela é “não somente 
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uma conquista, é também um instrumento e um objeto de poder” (LE GOFF, 1990, p. 476). Por 

isso, Le Goff nos alerta: “A memória onde cresce a história, que por sua vez a alimenta, procura 

salvar o passado para servir o presente e o futuro. Devemos trabalhar de forma a que a memória 

coletiva sirva para a libertação e não para a servidão dos homens” (LE GOFF, 1990, p. 477). 

Compreendemos, assim, que a ideia de nação e memória se relacionam. A memória 

carrega informações que se conservam na comunidade imaginada e que criam o sentimento de 

pertencimento e luta; processo que se viu muito dificultado em Porto Rico, uma vez que a sua 

memória foi intervenida, segmentada e apropriada tanto pela colonização como pela 

neocolonização. Como sucede à memória individual após a ocorrência de um acontecimento 

traumático, assim a memória coletiva dos porto-riquenhos, ao invés de afirmar uma identidade 

independente e soberana, muitas vezes “se rompe”, silencia ou busca refúgio na tutela e no 

paternalismo (GELPÍ, 2005). 

No último século, a memória porto-riquenha que advogava pela independência, por 

exemplo, foi, em boa medida, apropriada ou censurada institucionalmente pela administração 

estadunidense. Sendo assim, as memórias que firmavam a nação foram se modificando ou 

foram sendo esquecidas. No entanto, na luta contra essa desmemória, autores como Arcadio 

Díaz-Quinhones e Luis Rafael Sánchez trabalham por meio do seu fazer literário a fim de que 

a comunidade porto-riquenha e outros reflitam sobre a história e a condição problemática em 

que a Ilha se encontra. Em La memória rota (2003), por exemplo, a memória individual será 

importante para a discussão da memória social. O ensaísta, por meio da sua experiência 

individual e intelectual, estabelece relações relevantes para a constituição, nos seus textos, de  

lugares de memória (NORA, 1993, p.21) da nação. 

Esta função traz à tona a definição que, a partir de Le Goff, Jan Assmann (2008) atribui 

à memória: “é a faculdade que nos capacita a formar uma consciência da identidade, tanto no 

nível pessoal como no coletivo” (p. 115). Sabemos quem somos por meio da memória 

armazenada tanto individualmente como coletivamente. Nesse sentido, o teórico reconhece  

diversos tipos de memória. Com efeito, em “Memória comunicativa e memória cultural”, ele 

aponta em um quadro a memória individual, como possuidora de um self interno, um tempo 

subjetivo e um nível interno, neuromental; ao passo que a memória comunicativa possuiria um 

self social (pessoa como portadora de papéis sociais), bem como um tempo e um nível também 

sociais; já a memória cultural aludiria ao reconhecimento de uma identidade cultural, em um  

tempo e nível histórico, mítico, cultural. 
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Nesse estudo, mais centrado nas duas últimas, Jan Assmann ainda explica que a 

“memória cultural é um tipo de instituição” (p. 118), pois há símbolos e especialistas que dão 

conta dela: “Ela existe na forma de narrativas, canções, danças, rituais, máscaras e símbolos; 

especialistas, tais como narradores, trovadores, escultores de máscaras e outros são organizados 

em guildas e têm que passar por longos períodos de iniciação, instrução e exame” (p. 120). Por 

oposição à cultural, a memória comunicativa é contemporânea, ela é dividida entre os sujeitos 

no dia a dia, isto é, ela é uma memória recente. 

Denise Almeida Silva, em “Memória individual/social”, sublinha que Aleida Assmann, 

outra crítica alemã, divide a memória em individual e social, que fazem parte da memória 

comunicativa, e em memória política e cultural, que fazem parte da memória cultural. Neste 

sentido, a memória individual, segundo Silva, 

 

abrange sistemas que operam no cérebro humano: a memória procedual, que 

armazena habilidades corporais e ações habituais; a memória semântica, à qual se 

vinculam conhecimentos adquiridos através da aprendizagem do consciente, e a 

memória episódica, contingente e idiossincrática, que processa acontecimentos 

autobiográficos (SILVA, 2017, p. 273). 

 

Seguindo as conceituações apontadas pela estudiosa, a memória social está relacionada 

ao conjunto de pessoas que em determinado lugar mantêm uma certa dinâmica e são norteadas 

por uma regularidade, isto é, “à memória corporificada, gerada por experiências compartilhas 

em ambiente de proximidade social e interação regular” (SILVA, 2017, p. 273). Por sua vez, as 

memórias política e cultural são “transgeracionais” uma vez que envolvem grupos como a 

nação, a igreja e o Estado, os quais se constituem por meio de “símbolos, textos, imagens, 

documentos, rituais, cerimônias e lugares”. A memória política estaria, assim, relacionada à 

ideologia e à construção das identidades coletivas, e a memória cultural se ocuparia do 

armazenamento de informações em bibliotecas e arquivos, acessíveis a todos.  

Percebe-se, nesse sentido, que as memórias política e cultural estão relacionadas à 

memória social que busca uma determinada regularidade. No entanto, as memórias política e 

cultural são irregulares e o grupo (nação, igreja, Estado) deverá escolher como elas serão 

norteadas. Dessa forma, vemos que as memórias primárias se instalam nas memórias individual 

e social, ao passo que as outras duas, a política e a social, são secundárias. Além disso, e a partir 

das aportações feitas por Halbwachs, Silva aponta que as memórias individual e social estão 
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totalmente imbricadas, já que a memória coletiva é “uma memória socialmente mediada, 

relacionada a um grupo ao qual cada memória individual se associa” (SILVA, 2017, p. 272).  

De fato, compreendemos que a ensaística de Arcadio Díaz-Quiñones está perpassada 

pelo seu experenciar da/na história, isto é, a sua memória individual, na qual estão inseridas 

principalmente as suas vivências como aluno e, posteriormente, professor universitário em 

Porto Rico, e os seus saberes intelectuais adquiridos à medida em que estudava e lecionava na 

Ilha. A memória social se imbrica quando ele aponta o espaço, o tempo e o clima político 

contemporâneo à sua vivência (por exemplo, a Univerdade de Porto Rico, dos anos cinquenta 

a setenta, Luiz Muñoz Marín como líder do Partido Popular Democrático que governava Porto 

Rico etc.) e questiona a memória cultural que, no caso porto-riquenho, não reclama um passado 

como “nosso” (Além de não haver uma “consciência histórica como “memória”” (ASSMANN, 

2008, p. 121)). Dessa forma, Díaz-Quiñones questiona as versões da história em que se evita 

falar em invasão militar, racismo, emigração em massa aos Estado Unidos, educação 

americanizada etc., problematizando-os e apresentando-nos, assim, uma contra-memória. 

 

1.2.2. Contra-memória 

Como vimos, a memória orienta tanto a identidade individual como a coletiva. As 

nações, como comunidades imaginadas, se constituem também por meio de uma memória. 

Compreendemos com Jacques Le Goff (1990) que a memória tem a propriedade de “conservar 

certas informações” que podem ser atualizadas. Essa renovação pode ser orientada por 

diferentes perspectivas, isto é, ela se relaciona a emoções, a escolhas e, portanto, pode ser 

negociada. Entendemos, pois, que, nessa negociação coletiva, a comunidade opta por conservar 

algumas memórias e por esquecer outras, ou por lembrá-las parcialmente (suprimindo ou 

acrescentando caracteres, por exemplo). No entanto, as memórias que são sufocadas também 

contam uma versão da história, e faz-se necessário escutá-las, provocando, assim, uma contra-

memória.   

A memória de uma nação pode ser constituída por meio de mitos e mentiras 

inquestionáveis que legitimam a forma de ser e identidade nacional que devem ser vistas com 

desconfiança. Em Porto Rico, por exemplo, criou-se a imagem dos ilustrados do século XIX 

como heróis da pátria, fazendo com que houvesse o esquecimento de tabaqueiros, camponeses 

etc., que também tinham lutado pela independência da nação (DÍAZ-QUIÑONES, 1994, p. 35). 

Sendo assim, torna-se necessária a interposição de uma contra-memória que conte a história de 
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maneira a fazer refletir sobre seu problemático estatuto de verdade. Nesse contraponto, em 

palavras de Foucault, “se trata de fazer da história um uso que a liberte para sempre do modelo, 

ao mesmo tempo, metafísico e antropológico da memória. Trata-se de fazer da história uma 

contramemória e de desdobrar consequentemente toda uma outra forma do tempo.” 

(FOUCAULT, 2006, p.33).  

Em outra linha, de acordo com Colwell (1997), Deleuze e Foucault dotam à genealogia 

de uma aparentemente paradoxal função de contramemória, de dispositivo que contra-atualiza 

os acontecimentos. Para ele: 

 

genealogy counter-actualizes events, returns to the virtual structure of events, in order 

to re-actualize them in another manner. If history is the collective memory of a 

particular social group then genealogy is a counter-memory composed of the same 

elements repeated and arranged in a different manner. (COLWELL, 1997 apud CEIA, 

2009). 

 

E mais, 

 

genealogy functions as a virus that mutates our collective memory to the point where 

we can no longer remember or recognize the tradition that is embodied in our psyches, 

our social relations and our institutions. As such, it forces us, or at least allows us the 

possibility of, re-membering and re-cognizing that tradition, of finding a way to create 

our own problems and our own local, specific and finite solutions. (COLWELL, 1997 

apud CEIA, 2009). 

 

Se a genealogia de Deleuze e Foucault pode questionar, reorganizar e atualizar certas 

memórias, ela vai de encontro a outras memórias respaldadas pela tradição e que se repetem no 

decorrer do tempo. Com isso, a história que se constrói por um indivíduo ou grupo pode ser 

diferente do relato historiográfico canônico, introduzindo novas perspectivas e histórias.  

Já Lipsitz, em “Myth, History, and Counter-Memory", define a contramemória como  

 

[...] way of remembering the local, the immediate, and the personal. Unlike historical 

narratives that begin with the totaly, counter-memory looks to the past for the hidden 

histories of those excluded from dominant narratives. But unlike mythical narratives 

that seek to detach events and actions from the fabric of any larger history, counter-

memory demands revision of existing histories by supplying new perspectives about 

the past. Cunter-memory embodies aspects of myth and aspects of history, but it 

retrains an enduring suspicion of categories. Counter-memory focuses on localized 
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experiences with oppression, using them them to reframe and re-focus dominant 

narratives purporting to represent universal experience (LIPSITZ, 1989, p. 162). 

 

Seja pelo teor e funções atribuídas por Deleuze e Foucault à contramemória, seja por 

aqueles apontados por Lipsitz, entendemos que La memoria rota de Arcadio Díaz-Quiñones 

cumpre com esse papel, ao se propor a questionar o relato historiográfico canônico interpondo 

a ele uma visão antes obliterada e apresentando atores antes anônimos, recorrendo, para isso, a 

lugares de memória (NORA, 1993) quer não vistos ou visitados, quer intervenidos ou 

apropriados pela administração neocolonial. Em tal sentido, aparece como singularmente 

iluminadora sua leitura dos poemas de Luis Palés Matos no marco dos debates raciais em Porto 

Rico ao longo do século XX. 

 

1.2.3. Lugar de memória 

Em seu texto “Entre memória e história: a problemática dos lugares”, Pierre Nora (1993) 

aponta que a aceleração do tempo por causa da industrialização mutilou a “coletividade-

memória”, uma vez que se tratava de grupos (como os de camponeses, por exemplo) que não 

deixavam a memória morrer. Passado de geração a geração, o exercício da recordação se fazia 

em corpos de homens. No entanto, com o câmbio dessa dinâmica, foram necessários lugares de 

armazenamento dessas memórias que já não mais habitavam os corpos. Nas palavras de Nora, 

“não existe mais um homem-memória, em si mesmo, mas um lugar de memória” (NORA, 1993, 

p. 21). Para ele, um lugar de memória deve cumprir as seguintes funções: material, funcional, 

simbólica (NORA, 1993, p.21). Material, pois se trata de lugares físicos e concretos; funcionais, 

pois são suportes da memória coletiva; e simbólicos, pois dão sentido à memória coletiva: 

 

Os lugares de memória nascem e vivem do sentimento que não há memória 

espontânea, que é preciso criar arquivos, que é preciso manter aniversários, organizar 

celebrações, pronunciar elogios fúnebres, notariar atas, (...) se o que eles defendem 

não estivesse ameaçado, não se teria, tampouco, a necessidade de construí-los (...) 

(NORA, 1993, p.13). 

 

Pela dificuldade que encerra a memória corporificada no coletivo, vivemos ameaçados 

pelo esquecimento, e somente a criação de lugares poderá armazená-la e preservá-la. Esse 

obstáculo promovido pelo imediatismo do homem e rapidez do cotidiano ou até mesmo pela 
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sua preocupação com o futuro fazem com que o homem não pare para pensar no passado, sendo 

a consequência disso o esquecimento.  

Além disso, se havia em um tempo grupos, como os camponeses, que eram homens-

memória, havia também, em tempos clássicos, três grandes produtores de arquivo: as grandes 

famílias, a Igreja e o Estado. Mas, hoje, já não há mais essa centralização e todos estão aptos, 

potencialmente, para produzir uma memória. Sendo assim, “todos os corpos constituídos, 

intelectuais ou não, sábios ou não, apesar das etnias e das minorias sociais, sentem a necessidade 

de ir em busca de sua própria constituição, de encontrar suas origens” (NORA, 1993, p. 17). 

Dessa forma, podemos criar diversas memórias com os seus respectivos lugares.  

Por outro lado, se comumente a história é relacionada à memória, “a literatura também 

se tornou uma (...) ciência que sofreu mudanças com o fomento de estudos de memória, 

principalmente após a década de 1970” (TEDESCO, 2011, p. 24). Sobre essa relação tríplice, 

Nora salienta 

 

A memória, com efeito, só conheceu duas formas de legitimidade: histórica ou 

literária. Elas foram, aliás, exercidas paralelamente mas, até hoje, separadamente. A 

fronteira hoje desaparece e sobre a morte quase simultânea da história-memória e da 

história-ficção, nasce um tipo de história que deve seu prestígio e sua legitimidade à 

sua nova relação com o passado, um outro passado. A história é nosso imaginário de 

substituição. Renascimento do romance histórico, moda do documento personalizado, 

revitalização literária do drama histórico, sucesso da narrativa de história oral, como 

seriam explicados senão como a etapa da ficção enfraquecida? O interesse pelos 

lugares onde se ancora, se condensa e se exprime o capital esgotado de nossa memória 

coletiva ressalta dessa sensibilidade. História, profundidade de uma época arrancada 

de sua profundidade, romance verdadeiro de uma época sem romance verdadeiro. 

Memória, promovida ao centro da história: é o luto manifesto da literatura (NORA, 

1993, p. 28). 

 

A literatura, dessa forma, é uma produção que não somente cria ficções e imagens, mas 

é também um lugar de memórias tanto individuais como sociais. Ela é mais um arquivo que 

pode ser acessado para a recordação de uma época, de um lugar ou de um espaço, e também de 

indivíduos e sociedades. O fazer literário como memória é analisado por Arcadio Díaz-

Quiñones e exercido por Luis Rafael Sánchez. Eles tornam a escrita um lugar preenchido por 

suas memórias individuais e por aquelas coletivas, além de acessar outros lugares de memória. 

Portanto, esse trabalho está permeado pelas memórias individuais dos escritores porto-

riquenhos, tanto quanto pela memoria rota de Porto Rico. E uma das maiores consequências 

desta ruptura da memória é 1898 e a diáspora para os Estados Unidos que a ele se seguiu.  
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Para entendermos melhor o caráter específico dessa consequência, analisaremos agora 

a noção de diáspora. 

 

1.2.4. Diáspora 

Na Antiguidade Clássica, diáspora significava, de acordo com José Moya (MOYA, 

2011, p. 205), “sembrar semillas” (plantar, semear sementes).  Porém, com o tempo, essa 

palavra foi adquirindo sentidos mais amplos e diversos. Esse vocábulo, mais do que “semear 

sementes”, faz referência ao espalhamento das memórias que são construídas no processo de 

dispersão. A princípio, o termo foi usado para fazer referência aos helênicos que viviam fora 

da Grécia. Khachig Tölölyan amplia a visão sobre a perspectiva dos gregos em relação à 

diáspora: 

 

Para los griegos, diaspeirein originalmente era un proceso abrupto pero natural, el 

esparcimiento fructífero de las semillas desde un cuerpo origen que dispersaba y 

reproducía el organismo. La raíz protoindoeuropea del término siempre contiene la 

raíz triconsonántica spr, que después adopta varias formas con la adición de vocales, 

como en "espora, esperma, esparcir, dispersar" o en el armenio spurk para diáspora. 

Tucídides, en La guerra del Peloponeso (11: 27) aplicó el término griego a la 

destrucción de la ciudad de Egina, al violento e inhumano desarraigo, esparcimiento 

y exilio de su población por todo el mundo helénico. Sin embargo, cierta ambigüedad 

se encuentra inherente incluso en su uso más antiguo. El caso de Egina fue de un 

esparcimiento que no produjo una ciudad nueva cuya identidad colectiva fuera la 

"verdadera" descendiente de la vieja entidad política y, por lo tanto, no fue 

"diaspórico" en el sentido orgánico que prevalecía entonces, que requería ruptura, 

esparcimiento y reproducción. Se trató de una dispersión surgida de la violencia que 

se ejerció sobre el cuerpo origen (TÖLÖLYAN, 2011, p. 59). 

 

Como vimos acima, para os gregos, ainda que a diáspora produzisse um movimento 

brusco, havia um processo de reprodução do organismo, entretanto, o exemplo da cidade de 

Egina nos mostra que não houve a continuidade da comunidade de origem, por causa da 

violência que se exerceu no corpo, o que produz a ambiguidade sobre o termo apontado pelo 

autor. Para uma melhor compreensão, buscamos a etimologia da palavra: como vimos acima, 

ela se origina da palavra diaspeirein: “O prefixo dia significa ‘através de’, ‘ao longo de’, 

‘durante’, ‘por meio de’, ‘por causa de’ revestindo as acepções de dissociação, dispersão, 

movimento, passagem; e speirein refere-se a ‘semente’, ‘germe’, ‘grão’ (...)” (PALMERO, 

2016, p. 71). No entanto, segundo Palmero, esse sentido de fertilização apresentado pela palavra 

passou a ser associado também à “ideia de dispersão como perda e sofrimento” (PALMERO, 
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2016, p. 71). Durante a colonização grega da Ásia Menor e do Mediterrâneo, entre os anos 800 

e 600 a. C., o movimento diaspórico possuía uma perspectiva positiva, mas após a “leitura cristã 

da diáspora do povo hebreu é que a Babilônia (...) se torna uma metáfora da perda” (COHEN, 

1995, apud PALMERO, 2016, p. 71). 

Continuando o estudo de Moya, ele aponta que, no século I a.C., fez-se por primeira vez 

referência ao termo relacionando aos judeus, isso até o século XIX. O pesquisador ainda aponta 

que a palavra era muito pouco utilizada, uma vez que diáspora aparece apenas duas vezes em 

periódicos publicados entre 1841-1902. Além disso, a entrada em dicionários como o Webster 

do século XX faz menção apenas à dispersão judaica: “I) la dispersión de los judíos después 

del exilio de Babilonia y 2) los judíos cristianos que vivían fuera de Palestina durante la época 

de los apóstoles” (MOYA, 2011, p. 205). Diante dessas acepções e depois de fazer buscas na 

biblioteca eletrônica WorldCat, ele constata que houve 70 livros publicados em 1970 com o 

termo diáspora:  

 

Uno se refiere a la segunda definición del diccionario y cincuenta a una versión 

extendida de la segunda (la diáspora judía en general, más que la que se debió al exilio 

de Babilonia). Los títulos restantes pertenecen a tres categorías distintas, la más 

importante de las cuales se refiere a la dispersión de grupos religiosos: hugonotes, 

cristianos chinos fuera de su país, moravos en Europa, mormones irlandeses, la 

presencia de la Iglesia Metodista Unida en barrios afroamericanos, etc (...) La segunda 

categoría se refiere a grupos no definidos explícitamente por la religión, pero para los 

cuales la religión era una marca importante de etnicidad y de demandas 

antiimperialistas: un libro sobre polacos publicado en Polonia, y tres sobre griegos (uno 

publicado en Grecia y dos en Estados Unidos). Los armenios, que más tarde apelarían 

políticamente al término, están, de manera sorprendente, ausentes de la lista. La tercera 

categoría está formada por cinco libros sobre África (...) (MOYA, 2011, p. 205). 

 

Em outra busca no catálogo da Biblioteca do Congresso, José Moya percebe uma certa 

tendência ao uso do termo nas décadas de setenta, oitenta e noventa, mas nessa última a “‘moda 

de la diáspora’ se convirtió en una montaña rusa después de los años noventa” (MOYA, 2011, 

p. 206). E daí o autor aponta que o uso do termo passou a ser dado de maneira problemática, 

visto que eram selecionados critérios para encaixar (ou não) grupos dentro da concepção de 

diáspora tradicional. Não os apontaremos aqui, mas são critérios semelhantes aos que Safran 

utiliza para dizer se uma diáspora é legítima ou não.  

As perspectivas sobre a noção de diáspora são variadas. Há teóricos que a concebem de 

maneira fixa, tomando as características da dispersão de um grupo para conferir autenticidade 

ou não à dispersão de outros grupos. Por exemplo, um dos grupos que manteve seus costumes 
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culturais e religiosos, ainda que em territórios diferentes, e um dos mais antigos de cuja 

dispersão e continuidade guardamos memória é a comunidade judaica. É por isso que, talvez, 

teóricos como William Safran pensem a diáspora de maneira tão fechada. Para ele, os elementos 

constitutivos da diáspora se encontrariam em: 

 

“comunidades minoritarias extrapatriadas” 1) que se han dispersado, a partir de un 

“centro” original, hacia por lo menos dos lugares periféricos; 2) que conservan “una 

memoria, una visión o un mito acerca de la tierra de origen”; 3) que “creen que no son 

- quizá no puedan serlo – plenamente aceptados por el país que los recibe”; 4) que 

consideran un hogar ancestral como lugar de retorno final, para cuando llegue la hora; 

5) que asumen un compromiso con el mantenimiento o restauración de esa tierra natal, 

y 6) cuya conciencia y solidaridad como grupo encuentran una “definición importante” 

en su relación continuada con la tierra natal (SAFRAN, 1991, p. 83-84 apud 

CLIFFORD, 1999, p. 303). 

 

Em “Las diásporas en las sociedades modernas” (2011), de William Safran, na primeira 

parte do texto, “Las diásporas en comparación”, ele estabelece comparações entre movimentos 

diaspóricos, tomando como parámetro essas seis características elaboradas a partir da diáspora 

ideal, a judaica. Para o estudioso, os belgas falantes do flamenco, por exemplo, não constituem 

uma diáspora por não haver um centro linguístico, por não terem sido expatriados, nem 

exilados. Por sua vez, e de acordo com o mesmo parámetro, os negros americanos não 

constituem uma diáspora por não ter havido uma herança cultural (SAFRAN, 2011, p.32-40).  

Para Hall, em “Pensando a diáspora: Reflexões sobre a terra no exterior” (2003), o 

“conceito fechado de diáspora se apóia sobre uma concepção binária de diferença. Está fundado 

sobre a construção de uma fronteira de exclusão e depende da construção de um “Outro” e de 

uma oposição rígida (...)” (HALL, 2003, p. 33). Entendemos, pois, que o pensamento de Hall 

questiona o de Safran. No que diz respeito mais especificamente ao corpus aqui convocado, é 

importante destacar também que, de acordo com Hall, a “cultura caribenha é essencialmente 

impelida por uma estética diaspórica” (HALL, 2003, p. 34). Dessa forma, ele salienta que essas 

culturas são marcadas pela impureza, no sentido tanto de agregar caracteres às matrizes 

culturais africanas, quanto perdendo-os. Para ele, as estéticas diaspóricas atuam recriando-se e 

renovando-se. 

Outro teórico que questiona o posicionamento de Safran é James Clifford. Ele nos 

adverte que “debemos actuar con cautela en cuanto a construir” a definição de diáspora tomando 

um “tipo ideal” e identificar “algunos grupos como más o menos diaspóricos cuando sólo 

poseen dos, tres o cuatro de los seis rasgos básicos” estabelecidos por Safran (CLIFFORD, 
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1999, p. 305). Para Clifford, a visão rígida sobre diáspora exclui grupos como as comunidades 

afro-americanas, caribenhas, britânicas e do sul asiático, que não necessariamente possuem 

todas as características do padrão traçado por Safran. Clifford também pensa que as diásporas 

se constroem por meio das diversas conexões transnacionais, adaptando-se e resistindo no lugar 

de destino. Para respaldar sua perspectiva, Clifford lembra o apontado por Tölölian no primeiro 

número do periódico dedicado aos estudos sobre a diáspora, que redefinem o campo nos 

seguintes termos:  

 

Khachig Tölölian escribe en su prefacio editorial del primer número de la Diáspora: 

“Las diásporas son comunidades ejemplares del momento transnacional”. Pero agrega 

que la diáspora no tendrá privilegios en la nueva publicación dedicada a los “estudios 

transnacionales” y que “el término que una vez describió la dispersión judía, griega y 

armenia comparte ahora significados con un dominio semántico mayor, que incluye 

palabras como inmigrante, expatriado, refugiado, trabajador golondrina, comunidad 

en el exilio, comunidad extranjera, comunidad étnica” (Tölölian 1991: 4-5 apud 

CLIFFORD, 1999, p. 300). 

 

Contudo, e relendo Gilroy, Clifford destaca que, contrária à diáspora, a imigração de 

um indivíduo tende à assimilação, uma vez que ele não se reúne com a sua comunidade, não 

constrói “esferas públicas alternativas” com as quais poderia se solidarizar nem se identificar 

fora do tempo e espaço nacionais (GILROY, 1987 apud CLIFFORD, 1999, p. 308). Nos EUA, 

por exemplo, quanto mais assimilado, isto é, quanto mais o indivíduo imigrante perde as 

características de sua comunidade de origem, melhor será a sua integração. 

 

En las ideologías nacionales asimilacionistas, tales como las de los Estados Unidos, 

los inmigrantes pueden experimentar una pérdida y sentir nostalgia, pero sólo en 

camino a un nuevo hogar completo en un nuevo lugar. Tales ideologías están 

destinadas a integrar a los inmigrantes, no a la gente de las diásporas. Sea que la 

narrativa nacional se refiera a los orígenes comunes o a las poblaciones reunidas, no 

puede asimilar a grupos que conservan importantes lealtades y vinculaciones prácticas 

con una tierra natal o una comunidad dispersa ubicada en otro sitio (CLIFFORD, 

1999, p. 307). 

 

Neste sentido, acerca da diferenciação entre teorias assimilacionistas (que serão melhor 

apontadas no capítulo 2 deste trabalho) e diáspora, José Moya explica que 

 

os postulados de los estudios sobre la diáspora representan la antítesis de los sociólogos 

funcionalistas. Estos últimos tendían a percibir la asimilación como una tendencia 

positiva que integraría a los recién llegados a la modernidad capitalista y a una cultura 
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democrática. Por otro lado, varios de los estudiosos de la diáspora representan las 

identidades diaspóricas como una alteridad frente a la identidad nacional, como una 

alternativa posmoderna a la modernidad encarnada por el Estado-nación. Sin embargo, 

aquí se encuentran dos tendencias opuestas que tal vez reflejan dos legados ideológicos 

divergentes en los estudios sobre la diáspora. Por una parte, encontramos la afición 

posmoderna por celebrar el dinamismo y la fragmentación de la cultura comercial 

popular como liberadora. Por la otra, puede detectarse un legado gramsciano y de teoría 

crítica en las presentaciones de la cultura comercial como un proceso hegemónico. En 

este relato, el Estado y la cultura dominante intentan asimilar, integrar, homegeneizar o 

marginar la diversidad. Y los pueblos diaspóricos aparecen como las víctimas del 

proceso o, con el creciente énfasis en la capacidad de acción, como agentes de 

resistencia que confrontan la aridez de la cultura nacional con discursos 

contrahegemónicos y vitalidad pluralista (MOYA, 2011, p. 213). 

 

Assimilação foi um “proyecto político” (SCHNAPPER, 2011, p. 154) dos estados-nação 

que desejavam manter a homogeneização da comunidade imaginada, uma vez que o outro, o 

diferente torna-se uma ameaça à sua constituição. Assim sendo, a nação geralmente será 

adversa ao movimento diaspórico, pois são nações ocupando um mesmo território. As diásporas 

constituem nações dentro de outras nações que se adaptam no lugar destino; muitas vezes um 

bairro é caracterizado somente por uma comunidade, e nesse lugar se estabelecem lojas com 

artigos da terra de origem, mercados, nos quais se fala a língua dessa comunidade. Eles se 

adaptam e recriam-se, mas conflitivamente. Essas comunidades migram involuntariamente, por 

isso há a necessidade de manter os seus caracteres. “Los discursos de la diáspora incorporan 

cosmopolitismos específicos que se hallan en una tensión constitutiva con la nación-estado y 

con las ideologías assimilacionistas” (CLIFFORD, 1999, p. 308).  

 

Los pueblos tienen tanta mayor probabilidad de mantenerse bajo la forma diaspórica, 

es decir, de mantener vínculos a pesar de la dispersión geográfica cuando han elaborado 

una cultura de diáspora, en la cual entran todos los mecanismos por los que se 

reproducen los grupos minoritarios (Costa-Lascoux, 1996; 1997). En el mismo espíritu, 

se ha hablado de capital étnico (Hassoun, 1997) y de etnicidad diaspórica 

(Hovanessian, 1992). La cultura de la diáspora se funda sobre instituciones que se 

esfuerzan por controlar los comportamientos cotidianos, la educación de los niños, las 

prácticas religiosas, la conclusión de matrimonios dentro del grupo transnacional, de 

organizar la solidaridad, las fiestas y las manifestaciones específicas, religiosas o 

nacionales, entre otras. Dicha cultura implica que se mantienen intercambios (reales y 

simbólicos), con los otros establecimientos de la diáspora (SCHNAPPER, 2011, p. 

157). 

 

A diáspora também difere de uma vigem ou de um exílio. Neste sentido, de acordo com 

Clifford, a diáspora se caracteriza por não ser temporária, podendo se seguir por gerações, 

enquanto que a viagem, sim, possui um tempo determinado para a sua realização. Por sua vez, 
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a diáspora é sempre constituída por um grupo de pessoas com características próprias, enquanto 

que o exilado é solitário (CLIFFORD, 1999, p. 308). 

 Clifford ainda chama a atenção para a presença de uma consciência negativa e uma 

consciência positiva do movimento diaspórico. A primeira estaria associada a “experiencias de 

discriminación y exclusión” (CLIFFORD, 1999, p. 313), enquanto que na segunda 

 

La conciencia de la diáspora se produce positivamente a través de la identificación 

con fuerzas históricas mundiales de carácter cultural/político, tales como “África” o 

“China”. El proceso puede no consistir tanto en ser africano o chino, sino en ser (de 

modo diferente) norteamericano o británico o de cualquier lugar en que uno se haya 

establecido. También cuestión de sentirse global. (CLIFFORD, 1999, p. 314) 

 

No entanto, para certos grupos, muitas vezes, prevalecem os aspectos negativos, dadas 

as diversas formas de violência geradas pela xenofobia, como veremos adiante no caso dos 

porto-riquenhos. Neste sentido, as comunidades diaspóricas porto-riquenhas sofreram e sofrem, 

mas mantiveram elementos da cultura que carregaram com elas, e também adaptaram-se e 

recriaram-se para resistir: El Museo del Barrio, o Centro Cultural “Julia de Burgos”, o Boricua 

College, o Centro de estudios puertorriqueños do Hunter College da Universidade de Nova 

York e o Nuyorican Poets Cafe são exemplos disso. 

 

1.2.5. A memória da diáspora porto-riquenha 

El Museo del Barrio, localizado no Harlem hispano da cidade de Nova York, é um dos 

grandes feitos da diáspora porto-riquenha. A instituição, que no ano de 2019 completou 50 

anos, começou com uma sala de aula na qual o professor Rafael Montañez Ortiz trabalhava  

com materiais educacionais relativos à história e à arte porto-riquenha para um público formado 

por pais, professores e ativistas negros e porto-riquenhos. Esse núcleo inicial foi o que gestou 

aquilo que viria a se transformar em uma instituição cultural de referência na cidade. El Museo 

del Barrio foi criado com o intuito de atender a população do East Harlem. No entanto, no ano 

do seu cinquentenário, grupos de ativistas da comunidade do Harlem hispano se manifestaram 

contra aquilo que percebem como perda de foco (AVILÉS, 2019) e de referencial comunitário, 

já que, de acordo com eles, “(...) El Museo del Barrio cresceu a partir das energias do 

movimento dos direitos civis, como um espaço para aqueles excluídos do mundo da arte 

predominantemente branco” (OSORIO, 2019). 
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Um outro espaço também dedicado a abrigar atividades da comunidade diaspórica 

porto-riquenha é o Centro Cultural “Julia de Burgos”. O prédio da instituição era 

anteriormente uma escola para atender migrantes, mas foi fechada em 1975 e reabriu como 

centro cultural entre 1994-1995. Ele leva o nome da poeta porto-riquenha, defensora dos 

direitos da mulher e dos oprimidos, Julia Constancia Burgos García. Ela estudou na 

Universidade de Porto Rico. Participou do Partido Nacionalista de Porto Rico e foi secretária 

das Filhas da Liberdade, setor feminino do partido; foi professora e escritora.  

 

Julia de Burgos fue una hija de Puerto Rico; también fue hija de El Barrio. Junto con 

la marea de migrantes puertorriqueños que llegó a Nueva York en las décadas de 1940 

y 50, encontró un hogar en East Harlem. Un mural, un centro cultural y una calle con 

su nombre, entre otros signos de su presencia en esa parte de la ciudad, conmemoran su 

legado (GONZÁLEZ, 2014). 

 

Outras duas instituições de grande importância são o Boricua College, fundado em 

1974, e o Centro de Estudios Puertorriqueños da Universidade de Nova York, fundado em 

1973. O segundo é um instituto de pesquisa que investiga de maneira interdisciplinar as 

experiências porto-riquenhas nos Estados Unidos. De acordo com María Josefa Canino, 

professora emérita da Universidade Rutgers, e Andrés Torres, conferencista do Lehman College 

(2009), as duas principais missões do centro são:  

 

1) coletar, preservar e fornecer acesso a recursos de arquivo e biblioteca que 

documentam a história e a cultura dos porto-riquenhos; e 2) produzir, facilitar e 

disseminar pesquisas interdisciplinares sobre as experiências diaspóricas dos porto-

riquenhos e vincular essa pesquisa acadêmica aos debates sobre ação social e política 

(CANINO; TORRES, 2009). 

 

Por sua vez, o Nuyorican Poets Cafe é um “lar” que abriga artistas e a arte multicultural 

nuyorican, manifestada por meio de diversas expressões, como: “poesia, jazz, teatro, hip-hop e 

palavras faladas como meio de empoderamento social para artistas minoritários e 

desprivilegiados” (NUYORICAN POETS CAFE). O Nuyorican Poets Cafe foi inaugurado em 

1973, em um salão na casa do Miguel Algarín, escritor e poeta, em East Village. Como o seu 

trabalho não foi aceito pela academia, ele e outros poetas emergentes formaram uma associação 

que se fortaleceu. Em 1975, o grupo foi marcado “pelo lançamento de uma antologia 

‘Nuyorican Poetry’” e o “’Short Eyes’, de Miguel Piñero, sendo um sucesso na Broadway” 

(NUYORICAN POETS CAFE). Com a grande repercussão do Nuyorican Poets Cafe, e o 
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grande público atraído, foi comprado o “antigo prédio residencial na 236 East 3rd Street” e se 

expandiram as suas “atividades e programas a partir do espaço original na East 6th Street” 

(NUYORICAN POETS CAFE). Um dos componentes do grupo afirma: 

 

“Muchos de los artistas fundadores y quienes sentían afinidad con el grupo en esa 

época temprana se basaban y participaban en una versión de poesía que era mucho 

menos académica, mucho menos literaria, mucho menos elitista que varias de las 

encarnaciones de la poesía que había en los sesenta y los setenta”, dijo Daniel Gallant, 

director ejecutivo de la cafetería, y agregó que incluso en sus primeros días, se produjo 

“poesía que evolucionó para convertirse en un conjunto de música, movimiento, 

teatro, cine y una experiencia colaborativa” (LÉON, 2018). 

 

A instituição possui programas educacionais com o apoio da “cidade e (...) estado de 

Nova York”, entre outras entidades. O “programa de teatro recebeu mais de 30 prêmios Audelco 

e foi homenageado com um OBIE Grant for Excellence in Theatre”. O grupo de slam Nuyorican 

Poets Cafe se inclui entre os cinco melhores do país desde 1990 (NUYORICAN POETS 

CAFE). Sobre essa modalidade em particular, afirma-se que:   

 

Com foco na palavra falada e na poesia slam em particular (embora também hospede 

artistas de hip-hop, rap e jazz latino), o Café encarna a crença de que qualquer pessoa 

pode subir ao palco e interpretar uma das formas de arte mais acessíveis. "A filosofia 

e o objetivo do Nuyorican Poets Café sempre foram revelar a poesia como uma arte 

viva", escreveu Algarín na antologia Aloud: Vozes do Nuyorican Poets Café  

(BETANCOURT, 2017) 

 

Essa linguagem poética dá voz à população marginalizada, já que a literatura, muitas 

vezes, esteve nos círculos mais elitizados e acadêmicos. Nessa poesia falada, busca-se 

denunciar violências, como racismo, xenofobia etc., e  protestar contra irregularidades, como 

por exemplo a corrupção dos governantes. O slam caracteriza-se por um grande nível de 

engajamento e de comprometimento com a sociedade. Sendo assim, 

 

Grande parte do trabalho apresentado no Café existe na interseção de arte e ativismo. 

Dada a sua proximidade com os mundos e as palavras do ativismo, a poesia slam 

continua sendo o foco de vozes politicamente carregadas. Enquanto o Café, uma 

organização sem fins lucrativos registrada, é proibido de assumir posições políticas, 

os artistas não são (BETANCOURT, 2017). 
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O Nuyorican Poets Café se caracteriza por ser um lugar onde sujeitos que empreendem 

um intenso engajamento discursivo são abrigados, ouvidos. E, como podemos entender no 

próprio nome da instituição, os nuyoricans4 são, principalmente, os que expressam aí suas 

dificuldades e demandas. Martínez aponta a visão de Algarín e Piñero sobre os nuyoricans: 

 

“Existe na ponta de todo império uma explosão linguística que resulta de muitas tribos 

multilíngues que se acumulam em torno de riqueza e poder. O Nuyorican é uma classe 

de escravos que negocia horas por dólares no degrau mais baixo da escala de ganhos.” 

( Algarín e Piñero, 1975, p. 15) As antologias do trabalho dos nuyorican são a 

introdução mais forte a esse cânone do trabalho dos nuyorican. A introdução à poesia 

nuyoricana ( Algarín e Piñero 1975), escrito por Miguel Algarín, é considerado o 

manifesto do movimento de poesia nuyoricano. Ele descreve o nuyoricano como um 

híbrido, emergindo das contradições do capitalismo. A poesia nuyoricana é um ato de 

agência cultural, pois uma minoria colonial explorada chega a um acordo com sua 

identidade bilíngue e bicultural. O poeta é um visionário que traz alternativas sociais 

à vista, e o Nuyorican Poets Cafe é onde os poetas vieram ouvir um ao outro 

(MARTÍNEZ, 2016). 

 

Além dessa caracterização sobre os nuyoricans, a poesia nuyorican é descrita por 

Martínez da seguinte maneira: 

 

 A poesia nuyoricana é frequentemente caracterizada por bilinguismo, jogo de 

palavras bilíngüe e uma forte oralidade; uma voz humorística ou satírica; uma visão 

política crítica, preocupada com o racismo e as contradições do capitalismo; e 

afirmações de uma nova latinidade politizada, cosmopolita, mas profundamente 

enraizada em comunidades latinas como El Barrio ou Lower East Side, e que muitas 

vezes contrasta com visões idealizadas de Porto Rico como local de origem 

(MARTÍNEZ, 2016). 

 

Os nuyoricans, sendo filhos de porto-riquenhos criados ou nascidos nos Estados Unidos, 

são atravessados pelas duas culturas e, por conseguinte, a poesia nuyorican também expressa 

esse atravessamento. No entanto, ainda que permeados pela identidade binária, não deixam de 

denunciar as mazelas provocadas pelos Estados Unidos. Esse binarismo também rompe a visão 

essencialista da nacionalidade porto-riquenha.  No capítulo 3, com o conceito de entre-lugar, 

compreenderemos melhor essa identidade duplicada dos nuyoricans. 

 
4 No capítulo 3, retomaremos o tema da condição dos nuyoricans. 

 

https://www.oxfordbibliographies.com/view/document/obo-9780199913701/obo-9780199913701-0105.xml#obo-9780199913701-0105-bibItem-0003
https://www.oxfordbibliographies.com/view/document/obo-9780199913701/obo-9780199913701-0105.xml#obo-9780199913701-0105-bibItem-0003
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Por fim, entendemos que a diáspora porto-riquenha é marcada por lutas de homens e 

mulheres não apenas pela sobrevivência de corpos físicos, mas também pela preservação e 

recriação da cultura porto-riquenha, com os seus falares, cantares, danças, pesquisas etc.  

A seguir, veremos como os conceitos apresentados e a agência comunitária se 

expressam naquelas que constituem o referente por excelência da experiência da diáspora porto-

riquenha: as Memorias de Bernardo Vega. 

 

1.2.6. As Memorias de Bernardo Vega e a resistência  

Como muitos outros, Bernardo Vega trabalhou desde muito jovem como tabaqueiro e 

aos trinta anos, em 1916, decidiu sair de Porto Rico e ir a Nova York. Nessa cidade, ele teve 

grandes dificuldades para encontrar um emprego. Desse deslocamento maçico de que sua 

migração fez parte, ficaram suas Memorias de Bernardo Vega: contribución a la historia de la 

comunidad puertorriqueña en Nueva York (2002), cuja escrita e posta em circulação 

constituíram uma das grandes preocupações do memorialista: “Hace falta dice, ‘una memoria 

honrada acerca de cómo han vivido y qué han hecho los puertorriqueños en Nueva York’” 

(VEGA, 2002, p.9). Com efeito, é graças a esse gesto que podemos ter hoje um panorama muito 

especial sobre as vivências dos migrantes porto-riquenhos nos Estados Unidos; ou antes, da 

sobrevivência, pois foi diante de muitas dificuldades de todo tipo —sociais, econômicas, 

étnicas, jurídicas— que a comunidade resistiu nos Estados Unidos.  

Nas Memorias, Vega relata os percalços que suponha enfrentar as Agências de 

Empregos que, traindo sua função, ficavam com o dinheiro pago pelos trabalhadores em busca 

de emprego e não os encaminhavam a nenhuma vaga.  

Nessa situação, e precisando sobreviver, o primeiro trabalho que ele consegue é numa 

indústria de munições. Ali, Vega conta: “Trabajaban [...], en general, italianos de origen 

campesino, duros como mármoles de su tierra; noruegos, suecos y polacos, fuertes como mulos” 

(VEGA, 2002, p. 37) Ou seja, o emprego que os migrantes conseguiam era sempre de alto risco 

e periculosidade. Nessa condição, Vega encontrou muitos obstáculos e, embora  disposto a se 

submeter a várias espécies de trabalhos, acabou passando também pela experiência psíquica da 

depressão. Assim, ele relata que, em 1926, quando estava se preparando para ingressar no 

ensino universitário, não teve dinheiro para pagar sua matrícula: “No tenía dinero. No tenía 
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trabajo. No tenía salud ni paz. (...) Pasaba el tiempo ambulando por la ciudad, sin deseos de 

hacer nada, sintiéndome cada día peor” (VEGA, 2002, p.177). 

Como tantos porto-riquenhos em Nova York, ele fala também da experiência do racismo 

sofrido, por exemplo, quando narra a história do seu tio Antonio. Em 1900, Antonio se mudou 

para um bairro em que tinha encontrado um melhor lugar para morar, satisfazendo, assim, as 

suas necessidades e as da sua família. No entanto, tudo mudou depois que a família recebeu 

uma visita inesperada e foi comunicada por alguns moradores do bairro: 

 

-Representamos a los inquilinos de estos edificios- dijo al fin uno del grupo. Nosotros 

no sentimos odio contra nadie, pero este es un barrio de blancos. En esa casa se recibe 

con frecuencia a negros. Y eso no conviene a nadie. Esperamos que en el futuro tengan 

ustedes más cuidado con las personas que admiten en su casa (VEGA, 2002, p.109). 

 

Depois disso, a família foi confrontada de várias maneiras e fazia várias denúncias à 

polícia, mas o desfecho dessa história foi a prisão da própria família de Antonio. Alguns 

puderam sair, mas uma das filhas, que havia preparado uma pequena vingança para esses 

perturbadores, foi realmente condenada.  

Sobre ao estatuto de migrante dos porto-riquenhos, há outro ponto que tornava a situação 

mais complexa. Como Porto Rico era um território invadido por Estados Unidos, os porto-

riquenhos não recebiam, no continente, o mesmo tratamento dispensado a um cidadão 

estadunidense. Visto que não havia um auxílio diretamente para eles, assim Vega nos conta: 

 

Las otras comunidades de habla española padecían igual, pero, por lo menos, tenían 

el socorro de sus embajadas. Los españoles consiguieron de Madrid que se enviara un 

barco para repatriar a los indigentes. Más de 2.000 españoles abandonaron Nueva 

York por cuenta de su gobierno. México tendió la mano a sus nacionales facilitando 

el regreso de los mexicanos que lo solicitaban. También las autoridades consulares 

establecieron cocinas económicas en algunas grandes ciudades. Así de difícil era la 

situación para los emigrantes (VEGA, 2002, p. 149). 

 

Além disso, em períodos de alto índice de desemprego nos Estados Unidos, os meios de 

comunicação rebaixavam os porto-riquenhos, o que deixava a situação mais crítica. A esposa 

do presidente dos Estados Unidos, Eleanor Roosevelt, visitou Porto Rico em 1934 e anunciou 

que havia um grande número de tuberculosos no país e que, por isso, era necessário ter cuidado 

com os porto-riquenhos de Nova York. Isso prejudicou muito a comunidade de emigrados, pois 

perderam várias oportunidades (VEGA, 2002, p.207). No entanto, a Liga Puertorriqueña 
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protestou publicamente contra essas falácias. Do lado oposto, na revista Scribner’s 

Commentator foi publicado um artigo intitulado “Welcome Paupers and Crime: Puerto Rico’s 

shocking gift U.S.” que, parafraseado por Vega, em um trecho dizia: 

 

Entre otros infundios, el articulista aseguraba que de cada 18 puertorriqueños que 

llegaban a Nueva York, ni uno solo resultaba bueno. El grupo se dividía así: diez iban 

a vivir de caridad pública, uno era tuberculoso, dos padecían de malaria, tres eran 

sifilíticos y los dos restantes venían a vivir en concubinato... En cuanto a las mujeres 

puertorriqueñas, todas se entregaban a la prostitución para mandar dinero a sus 

esposos en Puerto Rico.  

Los puertorriqueños negros resultaban todavía peor. Estos sencillamente eran agentes 

de perdición y de vicio entre los negros norteamericanos (…) (VEGA, 2002, p. 241). 

 

Outro fato é que, com a Segunda Guerra Mundial, muitos migrantes foram recrutados 

como soldados. Segundo Anderson (1998, p. 309), somente em 1940 foram recrutados 25.000 

soldados porto-riquenhos. Isso expõe a fragilidade institucional de Porto Rico e, 

consequentemente, dos migrantes, fragilidade da qual os Estados Unidos tiravam proveito. 

Depois do fim do conflito, em 1946, estas eram as notícias do Boletín de Información sobre os 

porto-riquenhos: 

 

Cálculos recientes sobre bajas puertorriqueñas en la última guerra mundial, según 

cifras oficiales, colocan a Puerto Rico en segundo lugar (después de Hawaii) por el 

número de soldados muertos y desaparecidos. Los cómputos se han hecho a base del 

promedio de habitantes de los distintos estados (VEGA, 2002, p. 265). 

 

Essas são algumas das histórias contadas nessas memórias que nos dão alguns indícios 

dos sofrimentos pelos quais os migrantes porto-riquenhos passavam. Fugiam da miséria em que 

vivia Porto Rico com esperanças de que poderiam refazer suas vidas; entretanto, viviam, muitas 

vezes, um cenário pior por serem discriminados, mal afamados, recrutados para a guerra e 

mortos. Tanto em Porto Rico como nos Estados Unidos, os porto-riquenhos tiveram de lutar 

para sobreviver. Em Porto Rico, estavam sob um sistema neocolonial que não os auxiliava, e 

nos Estados Unidos estavam também, praticamente, desamparados. Nesse contexto, cabe 

especular que os institutos, associações, sindicatos etc., organizados pelos próprios porto-

riquenhos, tenham desempenhado um papel fundamental no auxílio, manutenção e coesão da 

comunidade. 
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Os fatos acima apresentados nos fazem compreender os padecimentos dos 

“estrangeiros” porto-riquenhos, já que além de viverem o sofrimento por estarem longe de sua 

terra, também sofrem com a aversão das pessoas do país receptor. No entanto, Bernardo Vega 

e a comunidade porto-riquenha bregaron (DÍAZ-QUIÑONES, 1999, 2016) e lutaram por dias 

melhores. Em um ponto das Memorias, lemos o seguinte, após ele relatar atos que estimulavam 

a organização de trabalhadores porto-riquenhos: 

 

Y en esa brega arribamos al año 1926. El verano fue particularmente caluroso. Nuestra 

gente vivía en la calle y por todo el Barrio Latino y aun en el propio Harlem se oían 

cánticos y risas. En las aceras, numerosos grupos jugaban a las damas o al dominó. 

Otros ambulaban contentos por las calles en dirección al lago del Parque Central. En 

alguna que otra esquina los piragüeros hacían su agosto... ¡Piraguas de frambuesa, de 

guanábana, de vainilla! La piragua se inició en Nueva York con los puertorriqueños 

(VEGA, 2002, p. 173). 

 

 Bernardo Vega expressa que foi possível chegar ao ano de 1926 pela brega, e até hoje 

certamente existem milhares bregando, equilibrando realidades conflitantes. A brega porto-

riquenha pressupõe luta e, mesmo que se viva em meio à catástrofe, buscam-se soluções para 

os problemas e mascara-se a dificuldade. “De quando e como bregar”, de Arcadio Díaz-

Quiñones, aponta para as “três dimensões decisivas” abarcadas por esse termo: como “trabalho 

concreto do homo faber”, como “princípio de prazer erótico” e como “negociação —ação— 

espiritual ou social” (DÍAZ-QUIÑONES, 2016, p. 47). Neste sentido, as marcas relacionadas à 

brega estão vinculadas a) ao “trabalho” e ao “talento”, b) ao sexo, e c) aos “dilemas 

psicológicos, espirituais e políticos” (DÍAZ-QUIÑONES, 2016, p. 68). No entanto, o ato de 

bregar com questões políticas é o que merece atenção, segundo o autor (DÍAZ-QUIÑONES, 

2016, p. 47).  

Luis Muñoz Marín, por exemplo, é citado por Díaz-Quiñones como uma das principais 

figuras públicas e políticas que em suas palavras “parecia encarnar a brega”. A habilidade de 

comunicação tanto com porto-riquenhos como com os estadunidenses, o domínio de dois 

idiomas, o saber falar com ricos e pobres foram características que fizeram com que ele 

chegasse ao poder. A vivência de Munõz Marín era um palco político em que ele podia atuar 

de várias maneiras a fim de conquistar seja lá quem fosse. Esse mascaramento, nesse sentido, 

é dual e caracteriza-se pelo equilíbrio entre polos. O ensaísta também relaciona essa habilidade 

com a fuga característica da cimarronagem, como veremos no desenrolar deste trabalho.  
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Para Díaz-Quiñones, a brega permeou não somente contextos mais recentes, ou os 

tempos do relato de Bernardo Vega, ou os de Muñoz Marín, mas também os contextos mais 

antigos: “Os giros e os tons da brega pertencem a língua falada e à sua escorregadia história, 

tão marcada, no caso porto-riquenho, pela larga experiência colonial, as heterogeneidades 

internas e as migrações em massa” (DÍAZ-QUIÑONES, 2016, p. 46). Esse fragmento nos dá 

pistas para a compreensão de como ocorreu a formação do imaginário simbólico porto-

riquenho. Uma longa “experiencia colonial” com o domínio espanhol, hoje neocolonial com o 

domínio dos Estados Unidos. Os grandes deslocamentos que constituem a “heterogeneidade” 

na Ilha, com a imbricação de taínos, de espanhóis e de negros africanos. Por fim, as “migrações 

em massa” para outros países, principalmente os Estados Unidos. 

Díaz-Quiñones nos dá uma pista mais específica apontando a possibilidade de a brega 

ter se iniciado junto às “velhas práticas clandestinas” (DÍAZ-QUIÑONES, 2016, p. 46). No 

texto em espanhol, ele se remete às sociedades cimarronas, e na tradução para o português 

explica-se o termo e mencionam-se os quilombos. Nessas sociedades, eram feitas alianças não 

somente entre negros, mas também entre negros e indígenas. Essa era uma maneira de 

sobreviverem e resistirem contra os abusos da escravidão implementada pelos europeus. 

Segundo Miranda-Robles, em “Cimarronaje cultural e identidad afrolatinoamericana”: 

 

(...) Después de la fuga y durante la exploración de la selva, el miedo del indio a una 

aparente fuerza superior del cimarrón o la imposibilidad de que uno de los dos grupos 

en disputa logre vencer definitivamente y las ventajas adicionales que brinda la unión 

para resistir al colonizador, impulsa a los negros e indígenas a crear una comunidad 

amplia basada en el sistema de parentesco donde los mutuos intercambios culturales 

son más horizontales (MIRANDA-ROBLES, 2011, p. 46). 

 

Díaz-Quiñones também aponta que o ato de bregar se realiza diante das 

“heterogeneidades internas”, já que Porto Rico, sendo colonizado, é fruto do encontro de um 

grande contingente de diferentes raças e etnias. Além de africanos escravizados, houve a 

introdução sistemática de europeus na ilha para atender as demandas colocadas pelo controle 

da economia, mas também no marco de políticas de branqueamento de Porto Rico, como a 

concessão da Cédula de Gracias de 1815 (GONZÁLEZ, 1985, p. 58). Isso pressupõe tensão, já 

que são grupos de procedências, culturas e línguas diferentes que teriam de partilhar um mesmo 

território. E mais uma vez os porto-riquenhos deveriam bregar em meio a essa pluralidade 

cultural. 
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Sobre as “migrações massivas”, tema que mais nos interessa neste trabalho, vimos 

acima, com as Memorias de Bernardo Vega, que a comunidade porto-riquenha nos Estados 

Unidos teve de bregar para sobreviver. Vimos também que a consequência da colonização e 

neocolonização, principalmente, foram as migrações massivas. Nesse sentido, a história da mãe 

de Ortiz Cofer nos dá exemplo de como funciona a brega. 

 Com efeito, a família de Ortiz migrou para Nova Jersey e vivia em um bairro judeu. 

Sua mãe era ainda jovem e o seu pai trabalhava a semana toda longe de casa; sendo assim, 

somente os via aos finais de semana. A ordem do pai era de que não se relacionassem, “(...)‘se 

misturassem’ com outros porto-riquenhos de Building e do bairro.” (DÍAZ-QUIÑONES, 2016, 

p.72). Entretanto, a mãe de Ortiz bregava com a situação de solidão ao ir, durante a semana, às 

bodegas ao invés de mercados. Esse era o momento em que ela rememorava ao encontrar os 

seus e comprava produtos porto-riquenhos. Segundo as palavras de Ortiz, de acordo com o 

fragmento em “De quando e como bregar”, a brega: 

 

Parte-se de uma razão de cálculo que permite jogar sem saber de antemão como 

terminará o jogo. Em outros casos remete a um saber estratégico que provê recursos 

para mediar, com o fim de suavizar antagonismos, e até de interrompê-los. É uma 

linha de conduta muito prática que torna possível sobreviver com certa dignidade, 

ainda que se simule de forma teatral ter se resolvido algo (DÍAZ-QUIÑONES, 2016, 

p. 51). 

 

Por fim, compreendemos melhor a relação que Díaz-Quiñones desenha em torno à arte 

de bregar ligada à experiência colonial, às heterogeneidades internas e às migrações em massa. 

Em todos esses contextos o porto-riquenho teve de manter o equilíbrio em meio às 

adversidades, e isso supõe luta e não rendição. Como este trabalho tem o foco nas migrações 

em massa e as suas consequências, vemos que as comunidades porto-riquenhas nos Estados 

Unidos bregaron, ao se juntarem na luta de seus direitos e para a reafirmação da 

puertorriqueñidad, expondo a sua identidade e os seus símbolos. Anteriormente, quando 

expomos as Memorias de Bernardo Vega, vimos como a Liga Puertorriqueña foi relevante na 

defesa dos porto-riquenhos contra falácias que saíam nos meios de comunicação. Segundo 

Milagros Denis-Rosario (2013): 

 

(…) Los emigrantes puertorriqueños también demuestran un patrón en la creación de 

instituciones comunitarias que prestan servicios sociales y de apoyo o de reafirmación 

de su identidad cultural. Una de esas instituciones son las bodegas o pequeñas tiendas 
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de comestibles, que proporcionaron con alimentos importados desde la isla y también 

se convirtieron en una entidad simbólica del barrio puertorriqueño. A medida que la 

comunidad siguió creciendo otro tipo de instituciones se establecieron en particular 

las que se dedicaron a prestar servicios para ayudar a los miembros de la comunidad 

a localizar empleo, centros cívicos/culturales y entidades de índole política (DENIS-

ROSARIO, 2013, p.2). 

 

De acordo com a estudiosa, a Liga Puertorriqueña é uma das instituições mais antigas 

nos Estados Unidos, que com recursos financeiros ajudou na formação de pequenos centros 

comunitários. Quando essas comunidades estiveram com laços mais fortes, passaram a 

organizar e realizar “el día del desfile puertorriqueño” que é uma grande manifestação cultural 

em Nova York. Segundo o seguinte fragmento: 

 

Los pioneros puertorriqueños de la Ciudad de Nueva York se establecieron 

inicialmente en Brooklyn y posteriormente en los barrios de Manhattan. En Brooklyn 

la “bodega” Flor de Borinquen en el 72 de la Ave. Tompkins, propiedad de Antonio 

Villamil, vendía entre una variada lista, productos tropicales y carnes. La lavandería 

La Quebrada en este mismo condado para los años 40s era mayoritariamente visitada 

por puertorriqueños. La “Liga Puertorriqueña” en los años 30s organizaba actividades 

culturales y sociales en Brooklyn. Barrios como Bushwick tienen una importante 

concentración boricua, además de Williamsburg, East New York, Brownsville, Coney 

Island, Red Hook, y Sunset Park. En Williamsburg la avenida Graham se conoce como 

“Avenida de Puerto Rico” por ser un enclave étnico boricua desde 1950 (Impacto 

latino, 2017). 

 

No entanto, ainda que tenha ocorrido a luta para a sobrevivência da diáspora e a 

afirmação da identidade porto-riquenha, essa história foi negligenciada durante muito tempo 

pela “historiografia oficial” promovida pelas elites. Em “Recordando el futuro imaginario: la 

escritura histórica en la década del treinta”, Arcadio Díaz-Quiñones faz uma revisão da “vieja 

historia” para a compreensão da crise da historiografia entre 1930 e 1970, e constata que, nesse 

relato, não aparecem personagens da classe operária que foram relevantes para a resistência 

porto-riquenha tanto nos Estados Unidos como em Porto Rico.  

Entretanto como vemos e veremos nos capítulos a seguir, os porto-riquenhos resistem 

por meio da afirmação e reafirmação conjunta da identidade, com a Liga Puertorriqueña e 

outras instituições e associações que promovem atividades culturais. Eles resistem quando 

Bernardo Vega se preocupa em deixar uma memória de migração dos porto-riquenhos em Nova 

York; quando Arcadio Díaz-Quiñones reflete e discute sobre a memoria rota de Porto Rico em 

decorrência da colonização, neocolonização e migração; quando Luis Rafael Sánchez escreve 
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crônicas criticando a situação adversa da Ilha etc. Resistem quando recordam e constroem a 

memória. 
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Figura 2 - Evento da Liga puertorriqueña - Brooklyn, 1925 - Coleção Jesús Colón 

 

 

Fonte: Centro de Estudios Puertorriqueños, Hunter College, Universidade de Nova York.  

Objeto: JeCo_b32_f10_0001  

Disponível em:   

https://centropr.hunter.cuny.edu/digitalarchive/media/hunter/images/8/62496_ca_object_representations

_media_836_large.jpg  

 

 

 

 

 

 

 

  

https://centropr.hunter.cuny.edu/digitalarchive/media/hunter/images/8/62496_ca_object_representations_media_836_large.jpg
https://centropr.hunter.cuny.edu/digitalarchive/media/hunter/images/8/62496_ca_object_representations_media_836_large.jpg


63 
 

CAPÍTULO 2 

Restituindo a memoria rota 

 

No capítulo 1, buscou-se compreender, através do marco histórico e historiográfico, a 

memória fraturada de Porto Rico a partir da invasão militar estadunidense, em 1898, que 

provocou diversas mudanças na Ilha. Entretanto, para promover uma restauração (mesmo que 

parcial) dessa memória, há uma outra memória cujos agentes lançam, com instrumentos 

diversos, um olhar crítico e reflexivo sobre a história de Porto Rico. O professor porto-riquenho 

Arcadio Díaz-Quiñones na sua obra La memoria rota (2003) rememora e analisa criticamente 

os acontecimentos históricos dos quais ele, de certa forma, fez parte. Díaz-Quiñones, dessa 

maneira, associa nessa ensaística a sua memória individual e a memória coletiva porto-

riquenha.  Neste capítulo, objetiva-se fazer uma análise de textos da segunda seção da obra, 

buscando compreender quem são os atores da contra-memória apontados pelo ensaísta, os quais 

fazem parte de sua memória intelectual e, por conseguinte, fazem parte também de uma 

memória de Porto Rico. Para isso, os estudos sobre memória individual/social, contra-memória 

e lugares de memória serão relevantes para a compreensão de como a memória permeia esses 

ensaios. Este capítulo será dividido em três partes: no primeiro momento, far-se-á uma 

apresentação de La memoria rota e do gênero textual do ensaio; a seguir, buscar-se-á entender 

o porquê do surgimento de uma contra-memória porto-riquenha e, por conseguinte, dos atores 

dessa contra-memória; e por fim, apresentar-se-ão algumas leituras da obra de Arcadio Díaz-

Quiñones. 

  

2.1. La memoria rota e a forma do ensaio 

Todo texto de ficção ou reflexão participa, de certa maneira, de um contexto social e 

histórico e se relaciona de algum modo com as práticas sociais do dia a dia. Sendo assim, todo 

texto possui um propósito, um enunciador e um enunciatário. Para este trabalho, faz-se jus 

compreendermos alguns desses aspectos, pois tanto La memoria rota (2003) como La guagua 

aérea (2013) são expressão, embora de modos diversos, dos percalços históricos da sociedade 

porto-riquenha. Dessa forma, entender alguns de seus caracteres ampliará nossa compreensão 

sobre cada uma dessas obras, bem como sobre os outros discursos que tomam a história dessa 

comunidade como objeto.  
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 O ensaio de interpretação, embora sendo um gênero que provoca desconfiança no meio 

científico, foi e é de grande importância por permitir reflexões não tão limitadas, isto é, esse 

gênero oferece mais liberdade, uma vez que abre espaço para a manifestação do ponto de vista 

pessoal do autor. La memoria rota (2003), sendo um ensaio de interpretação, apresenta o olhar 

crítico do seu autor, Arcadio Díaz-Quiñones. Ele estudou e foi professor na Universidade de 

Porto Rico.  Migrou e vive até hoje nos Estados Unidos, onde deu aulas na Universidade de 

Washington, em Seattle, e na Universidade de Princeton, em Nova Jersey. O autor, entretanto, 

continuou comprometido com a Ilha, escrevendo e publicando, preferencialmente, sobre temas 

de literatura, história e cultura porto-riquenha e caribenha e utilizando a forma do ensaio.  

Em “O ensaio como forma”, Theodor Adorno estuda este gênero que é estigmatizado 

institucionalmente, sendo considerado “produto bastardo” (ADORNO, 2003, p. 15) pois, 

segundo o estudioso, ele “evoca a liberdade de espírito” (ADORNO, 2003, p. 16). Considerado 

um lugar de despropósitos, Adorno evoca como caracteres do gênero a felicidade e o jogo 

(ADORNO, 2003, p. 17). Esse “género camaleónico”, por não constituir uma forma fixa, “surge 

en la época moderna con Michel de Montaigne, Montesquieu y Francis Bacon” (CENTENO-

AÑESES, 2015, p. 35). 

O estudo científico obedece a métodos, ou seja, um conjunto de regras que controlam o 

estudo: observa, questiona, cria hipóteses, experimenta, analisa e chega a conclusões e 

conceitos. No entanto, “Quem interpreta, em vez de simplesmente registrar e classificar, é 

estigmatizado como alguém que desorienta a inteligência para um devaneio impotente e implica 

onde não há nada para explicar” (ADORNO, 2003, p. 17). Além disso, o “ensaio (...) incorpora 

o impulso antisistemático em seu próprio modo de proceder, introduzindo sem cerimônias e 

“imediatamente” os conceitos, tal como eles se apresentam” (ADORNO, 2003, p. 28). No 

entanto, embora La memoria rota (2003) seja fruto de um olhar subjetivo, sua escrita se rege 

pelas exigências de praxe, quanto às bases da argumentação, do ensaio acadêmico.  O ensaio 

de Díaz-Quiñones se constrói sobre o arcabouço escriturário (literatura de ficção, crônica, 

historiografia, ensaio acadêmico, poesia, discurso político etc.) produzido por porto-riquenhos 

e caribenhos, especialmente a partir do último quartel do século XIX. 

Como lembra Adorno, o ensaio confronta as regras do Discurso do método de Descartes 

(ADORNO, 2003, p. 31), dentre elas, a da “divisão do objeto ‘em tantas parcelas quantas 

possíveis e quantas necessárias fossem para melhor resolver suas dificuldades’” (p.31); ou 

aquela que orienta a começar “ ‘pelos objetos mais simples e mais fáceis de conhecer, para subir 

pouco a pouco, como por degraus, até o conhecimento dos mais compostos’” (p.32); ou a que 
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exige “ ‘fazer em toda parte, enumerações tão completas e revisões tão gerais’ que se esteja 

certo de ‘nada omitir’” (p.33). Isto é, o ensaio não tem compromisso com a resolução de 

obstáculos, nem possui uma ordem rigorosa de estudo; tampouco tem compromisso com a 

didática. Assim, ele é descontínuo, não é objetivo nem tem a pretensão à eternidade. Esse 

gênero “recua, assustado, diante da violência do dogma, que atribui dignidade ontológica ao 

resultado da abstração, ao conceito invariável no tempo, por oposição ao individual nele 

subsumido” (ADORNO, 2003, p. 25) e objetiva eternizar o transitório (ADORNO, 2003, p. 27). 

Por fim, compreendemos que a “descontinuidade é essencial ao ensaio; seu assunto é sempre 

um conflito em suspenso” (ADORNO, 2003, p. 35). A isto, Adorno agrega algo que nos 

interessa especialmente aqui. Com efeito, ele compara o ensaísta com uma pessoa em terra 

estrangeira (ADORNO, 2003, p. 30). 

Voltando o olhar para Porto Rico, vemos que há uma sólida tradição ensaística na Ilha, 

talvez porque se trata de uma forma textual que melhor se presta ao debate sobre as rupturas e 

feridas na história e na cultura nacionais. Como veremos mais à frente, Insularismo (1934), 

escrito por Antonio Pedreira, é considerado texto fundacional dessa tradição e, desde então, são 

muitos os porto-riquenhos, interessados na compreensão de aspectos culturais, históricos, 

políticos, literários etc., que escolhem esse gênero:  

 

En ese proceso el ensayo, una escritura abierta pero ordenadora, oscilante entre la 

voluntad de verdad de los discursos objetivos y la expresividad del arte, fue uno de los 

modos específicos que asumió la intervención letrada. En el espacio del intelectual sin 

estado, una posición que problematiza los cimientos de construcción de fuertes 

identidades nacionales -sus comienzos, su linaje, su sistema de autoridades y tradiciones 

tanto fundantes como interpretativas- se fabularon proyectos nacionales y se 

inauguraron los mitos y gestos que aun definen lo puertorriqueño. Incubadores de 

utopías para la nación, espacios discursivos inclusivos y armónicos donde se funde el 

lenguaje público y el privado, han sido nuestras casas del porvenir (RODRÍGUEZ-

CASTRO, 1993, p. 35). 

 

Carmen Centeno-Añeses, em “El ensayo puertorriqueño contemporáneo: nuevos 

paradigmas y debates”, aponta que, no século XX, houve uma produção numerosa de trabalhos 

ensaísticos porto-riquenhos. Mas, antes, ela destaca que, na América Latina, o ensaio foi lugar 

de embate, tendo como principais nomes, no século XIX, Domingo Faustino Sarmiento 

(CENTENO-AÑESES, 2015, p. 36) e, no século XX, José Carlos Mariátegui e Octavio Paz 

(CENTENO-AÑESES, 2015, p. 36), entre outros. 
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É nesse gênero de “forma mestiza” (CENTENO-AÑESES, 2015, p. 35) que também os 

escritores porto-riquenhos preferem levar adiante sua reflexão e lutas nacionais do século XIX. 

Centeno-Añeses aponta que, desde a década de setenta do século XX e primeiros anos do século 

XXI, surge um grande número de ensaístas desde o setor acadêmico, que objetiva “reimaginar 

la nación y reinventar la historia, deconstruir las epistemes eurocentristas, crear rupturas con 

cánones desgastados en torno al estudio de la cultura, expandir bordes de lo identitario y ganar 

espacio para posiciones, algunas de ellas políticas, en el terreno de la cultura letrada 

(CENTENO-AÑESES, 2015, p. 38-39).  

Na década de 1990, segundo a ensaísta, inauguram-se publicações que repensam os 

paradigmas do pensamento nacionalista que sustentavam os discursos de uma parte dos 

intelectuais porto-riquenhos, como Carlo Gil e Juan Duchesne Winter o fazem. No âmbito da 

crítica literária, Centeno-Añenses cita Arcadio Díaz-Quiñones e Efraín Barradas. Na linha da 

escrita feminina, ela refere nomes como os da geração de 1930, e os das críticas Margot Arce, 

Nilita Vientós Gastón e Concha Meléndez. 

No âmbito do discurso polêmico que confronta os nacionalismos xenofóbicos e 

reducionistas estão Rafael Bernabé e Rubén Ríos Ávila, quem discute a política de identidade 

étnica, nacional, racial ou sexual. Entre as ensaístas de gerações posteriores à de Arce, Vientós 

e Meléndez, Centeno-Añeses cita Ana Lydia Vega, María Elena Rodríguez-Castro, Áurea 

María Sotomayor e Mara Negrón. No âmbito da crítica literária e história cultural, Centeno-

Añeses lembra também Juan Gelpí e Silvia Álvarez-Curbelo, Myrna García Calderón, Luis 

Felipe Díaz. No tratamento do tema afro-porto-riquenho, ela cita José Luis González, Ana 

Lydia Vega, Yolanda Martínez San Miguel; e a respeito das personagens negras femininas, ela 

cita Ramos Rosado. Sobre a caribenhidade, ela afirma que o mais dedicado ao tema foi Edgardo 

Rodríguez Juliá. 

Carmen Centeno-Añeses cita também a publicação de La memoria rota, de Arcadio 

Díaz-Quiñones, em 1993. Para ela, o autor assume uma postura crítica da historiografia 

hegemônica, recorrendo à memória como fonte que lhe permite reconhecer a pluralidade porto-

riquenha e sustentando suas análises com leituras de intelectuais e teóricos porto-riquenhos e 

estrangeiros, em perspectiva pós-colonial. Neste sentido, Centeno-Añeses consigna como os 

temas privilegiados da produção de Díaz-Quiñones o ano de 1898 e a Guerra hispano-

americana. “El ensayo ha estado igualmente atado en Puerto Rico a las luchas nacionales desde 

el siglo XIX (...)” (CENTENO-AÑESES, 2015, p. 37). E é nesse gênero de “forma mestiza” 

(CENTENO-AÑESES, 2015, p. 35) que também Arcadio Díaz-Quiñones interpreta por meio 
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de sua experiência e reflexão a memória porto-riquenha. A respeito do conjunto da obra de 

Díaz-Quiñones, Juan Flores afirma: 

 

En términos discursivos, este texto analiza las estrategias y disyuntivas que configuran 

la historia oficial de la cultura nacional a partir de eufemismos que se construyen a nivel 

discursivo, y que minimizan la violencia y el carácter abrupto de una serie de cambios 

históricos impuestos. Tal historia oficial analizada por Diaz Quiñones se puede 

sintetizar como una sumatoria continua de eventos claves, tales como la colonización 

europea acompañada por siglos de esclavitud, la ocupación de la isla por los Estados 

Unidos, la desarticulación ideológica de los movimientos de independencia o de las 

agendas socialistas, y la migración masiva de puertorriqueños a los Estados Unidos. 

Esta re-memoración de la historia oficial que propone Diaz Quiñones demuestra como 

la memoria dominante necesita "dorar la píldora" del poder colonial, para así re-

construir y rearticular la ilusión de una armonía interna, de un consenso que unifique a 

la comunidad puertorriqueña. Mediante el uso de ciertas palabras con una fuerte carga 

emotiva, tales como la “familia", la "sinfonía del progreso" y la "afirmación cultural", 

esta narrativa nacional y hegemónica intentó esconder sus discontinuidades y silenciar 

las discordancias que constituyen la heterogeneidad irreductible de toda experiencia 

social. Sin estas mitologías armoniosas, el discurso histórico oficial se despliega 

entonces como un agregado intrincado de reclamos y significados sociales en continua 

contienda. Es por ello que a partir de La memoria rota, el concepto mismo de "lo 

nacional", lo que significa "ser" puertorriqueño, se ha convertido ya en un campo de 

batalla, en una lucha continua por ejercer control sobre los procesos de interpretación 

(FLORES, 1997, p. 342). 

 

Fechamos essa seção com essa descrição abrangente que Juan Flores nos dá acerca de 

La memoria rota (2003), para entrarmos na análise da segunda parte do livro.  

 

2.2. La memoria rota e a contra-memória: seus atores  

Como vimos no capítulo 1, a contra-memória é importante para a reflexão e o embate 

de ideias que reforçam a violência por meio de certas ideias e certo imaginário sem o diálogo 

crítico. Se retomamos os textos dos anos 1930 que circulavam em Porto Rico, veremos que a 

identidade porto-riquenha será mobilizada, principalmente, por meio de obras como 

Insularismo: ensayos de interpretación puertorriqueña (1934) de Antonio Pedreira e o 

Prontuario histórico de Puerto Rico (1935) de Tomás Blanco. Estes dois ensaios serão 

comentados por Díaz-Quiñones em “La vieja historia: el discurso patriarcal y el pueblo”, 

primeira parte do seu artigo, “Recordando el futuro imaginario: la escritura histórica en la 

década del treinta”, publicado na revista Sin Nombre. Ali ele afirma que os ensaios de Pedreira 

e Blanco foram amplamente difundidos e passaram a formar parte do cânon literário porto-

riquenho. 



68 
 

Insularismo é considerado um livro fundacional do ensaísmo de Porto Rico. A crise 

provocada após a invasão estadunidense fez surgir questionamentos sobre a identidade nacional 

porto-riquenha: “¿Cómo somos?... ¿qué somos? los puertorriqueños globalmente 

considerados” son las preguntas con las cuales se inicia Insularismo, el ensayo de Antonio S. 

Pedreira (...)” (SANCHOLUZ, 1997, 2). Esses questionamentos, de acordo com Pedreira, serão 

respondidos de maneira desinteressada. No entanto, segundo Díaz-Quiñones, há, sim, no livro 

um interesse e um “programa de acción muy definido” (p. 22). A posição tomada pela voz que 

enuncia o texto de Pedreira é a de um professor, ao passo que a população porto-riquenha é 

transformada em alunos que devem compreender o que o livro diz.  

Além disso, os heróis do século XIX, “liberales autonomistas y abolocionistas” são 

postos em contraste com a população enferma pela mestiçagem (p. 23): “Cuando yo me 

pregunto por la honradez patriótica, señalo en primer lugar a Baldorioty; cuando busco un 

carácter lo encuentro en Ruiz Belvis o en Betances; una mente filosófica: Matienzo o López 

Ladrón; un periodista: Brau o Muñoz Rivera” (Pedreira apud DÍAZ-QUIÑONES, 1994, p. 23). 

Em “Literatura e identidad nacional en Puerto Rico (1930-1960)”, Carolina Sancholuz aponta 

 

En Insularismo la “comunidad imaginada” de la nación puertorriqueña se construye 

como una alianza horizontal determinada por un discurso que se presenta a sí mismo 

como autoritario y masculino. La “voz autorial” o “seminal” del ensayo traza el 

esquema de una cultura nacional marcadamente paternalista, que incorpora al pueblo 

pero siempre en su condición de subordinado o inferior; reafirma el prejuicio racial, ya 

que excluye a negros, mestizos y mulatos (para Pedreira los males del país tenían su 

origen en la mezcla racial) y niega la participación de las mujeres en los procesos 

culturales. No es casual que en este discurso “magisterial” se ataque a la mujer que es 

maestra. Las importantes victorias del movimiento de mujeres de las primeras décadas 

de nuestro siglo —apertura del sistema escolar a ambos sexos, creación de la Escuela 

Normal en la Universidad de Puerto Rico, el acceso al magisterio, el sufragio femenino 

en 1932— debilitan su fuerza contestataria ante la embestida nacionalista de los 

treintistas. El carácter arbitrario y ficticio de este discurso de unidad brinda una 

identidad empobrecida en definiciones totalitarias, basadas en persistentes exclusiones. 

La definición de identidad fundada por estos intelectuales se mantiene largo tiempo en 

el imaginario puertorriqueño, aunque con fisuras que la cuestionan desde los comienzos 

mismos de su instauración. Pienso en la poesía negra de Luis Palés Matos, que en su 

divergencia fragmenta la pretendida homogeneidad de esta comunidad imaginada, y, 

posteriormente, en el quiebre impuesto, por la feroz política modernizadora del Estado 

Libre Asociado al fomentar la masiva emigración puertorriqueña. También está el 

valioso aporte de importantes intelectuales y escritoras —Julia de Burgos, Nilita 

Vientos— que produjeron su obra al margen del canon patriarcal vigente 

(SANCHOLUZ, 1997, p. 3). 

 

Como podemos ver, a inferiorização do porto-riquenho parte da própria elite porto-

riquenha que, por meio de obras como essa, expõe as rupturas da identidade e memória.  
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Por sua vez, Tomás Blanco, escritor porto-riquenho, coopera também para produzir uma 

visão distorcida do porto-riquenho. Com efeito, no Prontuario histórico de Puerto Rico cita e 

valoriza os mesmos heróis apontados por Pedreira. “Para Blanco y para Pedreira, los 

autonomistas ilustrados y generosos, son los verdaderos portadores de la nacionalidad, que 

proporcionaron al país “conciencia” y su unidad “interrumpida” en el 1898” (DÍAZ-

QUIÑONES, 1994, p. 25). E os camponeses, as classes populares, os artesãos etc. são 

novamente rebaixados ou excluídos. A infantilização dos boricuas e a figura do herói da pátria 

ressurge, em 1940, com Luis Muñoz Marín. Entretanto, Díaz-Quiñones, citando Lucha obrera, 

esclarece-nos que os heróis citados tanto por Pedreira como por Blanco são, na verdade, 

privilegiados pelos lugares que ocupam, e que, ao contrário do que os ensaios de Pedreira e 

Blanco afirmam, houve, sim, lutas populares pela independência em Porto Rico:  

 

No aparecen en esos libros... Ramón Romero Rosa, Juan Vilar, Eugenio Sánchez López, 

Luisa Capetillo, José Ferrer y Ferrer, Eduardo Conde... tipógrafos, o tabaqueros, o 

artesanos varios o cortadores de caña... qué no decir de la historia de los “sin historia” 

que en sus actos colectivos (en su anonimato) que con su trabajo y diario vivir y convivir 

han ido haciendo nuestra sociedad... (LUCHA OBRERA, 1971 apud DÍAZ-

QUIÑONES, 1994, p. 35). 

 

Como apontado anteriormente, entre os anos 1940 e 1950, a nova personalidade, Luis 

Muñoz Marín, é privilegiada em certos textos. Assim, “para Juan Gelpí, el lugar privilegiado 

que Géigel Polanco le otorga a Muñoz Marín en su ensayo expresa de manera explícita el 

carácter de ‘propaganda política’ que adquiere El despertar de un pueblo.” (GELPÍ, 1993, p. 

48-49 apud SANCHOLUZ, 1997, p. 8).  Além disso, é por meio do partido desse “herói” que, 

segundo Sánchez, em 1944, há uma retificação, prejudicial ao independentismo, no programa 

do Partido Popular Democrático: 

 

La independencia no está en issue. La rectificación induce a criminalizar el 

independentismo, desmerecer la producción artística nacional, acentuar el 

encadenamiento del país a la sociedad norteamericana. De lo primero se encarga la 

policía a la que se faculta para abrir expedientes a los simpatizantes del 

independentismo. De lo segundo se encarga la universidad estatal cuando convoca la 

desmemoria y el desarraigo mediante la oferta de un viaje de ida hacia el Universo – 

como chivús rebautizan a Betances, a Hostos, a Ruiz Belvis los universalistas, como 

fantasmones de un ayer muerto y superado (SÁNCHEZ, 1997, p. 150). 
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Nos anos 1950, “El puertorriqueño dócil: Literatura y realidad psicológica”, de René 

Marqués, segundo Sancholuz, mostra ainda um imaginário negativo, uma vez que o ser porto-

riquenho é vinculado somente à descendência hispânica. 

 

Marqués no se distancia de ciertas construcciones imaginarias del pueblo 

puertorriqueño, presentes en tradiciones literarias anteriores aunque próximas al autor, 

como las de Pedreira, Emilio S. Belaval y Tomás Blanco, todos ellos ensayistas, como 

así también obras de ficción en su sentido estricto, como la producción novelística de 

Enrique Laguerre y la narrativa de Pedro Juan Soto. Estos autores conforman una 

determinada práctica discursiva caracterizada por ejes tan significativos como la 

hispanofilia, la defensa del castellano, el mundo rural y sus hombres, la idealización del 

mundo pasado y perdido por la invasión norteamericana. (SANCHOLUZ, 1997, p. 9). 

 

Como podemos ver, o olhar para o norte-americano como superior é prejudicial para o 

porto-riquenho, tanto quanto idealizar o hispano. Em ambos os casos, o porto-riquenho é 

inferiorizado. Sendo assim, as camadas mais pobres, os negros, as mulheres etc. eram pessoas 

não reconhecidas, não possuíam voz, pois os heróis já não existiam mais, com a exceção de 

Luis Muñoz Marín. 

Em contrapartida, os anos 1970 romperão com a tradição treintista de estigmatizar o 

porto-riquenho: “La década del sesenta marca en Puerto Rico un momento de quiebra del 

consenso social, de ruptura de moldes tradicionales y de nacimientos de nuevos movimientos 

culturales que instauran la necesidad de replantear críticamente la pregunta acerca de la 

identidad nacional” (SANCHOLUZ, 1997, p. 11). Nesse sentido, obras como como La 

guaracha del Macho Camacho (1976), de Luis Rafael Sánchez e El país de cuatro pisos (1980), 

de José Luis González serão essenciais para definir um olhar crítico sobre o imaginário e a 

cultura porto-riquenhos. Sobre a primeira obra: 

 

Aquí se da cita un grupo heterogéneo: una prostituta, un político corrupto, un alienado 

mental, una vecina de barrio, una frustrada dama de sociedad... pero en el fondo se trata 

de seres miserables, muchos de ellos imposibilitados de ver su propia realidad, todos 

incapaces de cambiarla. Esta obra nos muestra un mundillo imperfecto, cuyos 

personajes no logran darse cuenta de que el fango que los sustenta es el mismo que ellos 

portan, así que resuelven su inconformidad en volátiles planes de futuro, impaciencia, 

lágrimas inútiles o aún más inútiles consultas psiquiátricas (YÁÑEZ-DELGADO, 

2010, p. 141). 

 

Ou, como o expressa Carolina Sancholuz acerca de La guaracha..., 
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Los personajes genéricamente marcados como “hombres” son balbucientes, 

tartamudos, todo lo contrario a la búsqueda de figuras rectoras y ejemplares que 

caracteriza a Insularismo en su nostalgia del prócer o el padre perdido. A pesar de la 

marcada y consciente ruptura, en su novela Sánchez traslada y deforma gran parte de la 

retórica de los treintistas pero mantiene la voz magisterial, ciertos matices 

aleccionadores del narrador. Por momentos es posible leer una concepción totalizadora 

de la literatura, un deseo de representar la sociedad puertorriqueña de manera global. A 

ese afán se refiere Ana Lydia Vega cuando señala que los narradores puertorriqueños 

se han esforzado por dar con metáforas definitivas o totalizadoras que vendrían a 

reproducir la situación colonial del país. Esto se percibe en la adopción que hace 

Sánchez de la metáfora de la enfermedad, residuo de la retórica insularista. La figura de 

El Nene, un niño de tres años, hidrocéfalo, retardado y mudo, guarda estrechas 

semejanzas con las metáforas de infantilización, docilidad y enfermedad que despliega 

Pedreira. Si para este autor el colonialismo es una de las “taras” fundamentales de 

Puerto Rico, la hidrocefalia de El Nene se puede ver como una caricatura de esa 

“enfermedad nacional”. Para uma parte de los escritores puertorriqueños (José Luis 

González, Edgardo Rodríguez Juliá, Manuel Ramos Otero), la dialéctica ruptura o 

continuidad de las pautas sentadas por el clásico del nacionalismo cultural sólo puede 

resolverse en el mantenimiento de una constante tensión, donde el replanteo acerca de 

la identidad es casi una obligación que acompaña el proceso de escritura 

(SANCHOLUZ, 1997, p. 12). 

 

Já no que se refere à segunda, El país de cuatro pisos, José Luis González descreve os 

quatro andares que compõem a história política, econômica, social e cultural porto-riquenha. 

No primeiro (1515-1815), González define como traço predominante a exportação da mão de 

obra africana com o propósito de explorar os recursos naturais de Porto Rico; no segundo, a 

partir de 1815, o ensaísta analisa os efeitos da Real Cédula de Gracias desse ano, que teve como 

propósito o branqueamento da Ilha; no terceiro, iniciado em 1898, o acontecimento central seria 

a invasão militar estadunidense; e, por fim, em 1952 dá-se início ao Estado Livre Associado, 

que constituiria o quarto andar dessa história. 

Sobre a relação divergente entre o Insularismo e El país de cuatro pisos, María Elena 

Rodríguez-Castro reflete, em “Las casas del porvenir: nación y narración en el ensayo 

puertorriqueño”: 

 

El ensayo se inicia con la lección magistral que, a pesar de ser dictada para "jóvenes 

estudiosos de las ciencias sociales", aspira a la comunidad nacional como su destinatario 

real. El ensayismo se prestaba, una vez más, a ser la escritura ordenadora de la 

experiencia social. El aula de El país de cuatro pisos se compone ahora de los textos 

excluidos o subordinados de la biblioteca de Insularismo: son los disidentes del 

reformismo liberal y autonomista del friso de héroes treintistas. Inclusive, cuando 

coinciden, una relectura diferenciada los separa. Eugenio María de Hostos cesa de ser 

el sociólogo y maestro admirado por Pedreira y se convierte en crítico de la "barbarie" 

del régimen colonial español. En otros casos invierte lugares. Así, en la revaloración 

que sobre el origen de la literatura nacional hace en "Literatura nacional en Puerto 

Rico", el criollismo de Manuel A. Alonso y El jíbaro es desplazado por la escritura 

modernizadora y cosmopolita de Alejandro Tapia Rivera, más afín al proyecto 
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intelectual de González. Con un programa de restitución para la nación cierra el ensayo 

de González: "... tenemos una tarea que consiste, ni más ni menos, en la reconstrucción 

de la sociedad puertorriqueña" (42). Y, aunque advierta enfáticamente: "... no podemos 

combatir esa mitificación con otra mitificación", refiriéndose a la propuesta treintista, 

la disidencia fundaba sus propios mitos: la actualización de la Federación Antillana que 

propusiera Betances en el XIX y que en su nueva versión enfatiza, ahora, el componente 

afroantillano (RODRÍGUEZ-CASTRO, 1993, p. 52). 

 

Contemporâneo de González, Arcadio Díaz-Quiñones aportará também uma nova 

forma de se pensar o porto-riquenho. Por meio de uma contra-memória, ele apontará, ao invés 

dos heróis que Pedreira ou Blanco entronizam, atores que tinham sido inferiorizados pelos 

ensaístas da década de 1930. Com efeito, em La memoria rota, Díaz-Quiñones destaca um 

tabaqueiro, uma exilada, o magistério acadêmico feminino, um poeta negrista, entre outros, 

figuras que comumente tinham sido estigmatizadas na sociedade, na historiografia e no ensaio. 

Sendo assim, a obra de Arcadio Díaz-Quiñones nos convida a esse pensar crítico, 

principalmente, no que diz respeito à condição da Ilha porto-riquenha: 

 

C/A – Para você, a atividade intelectual é uma profissão ou uma vocação? 
Arcadio – Essa pergunta apresenta uma difícil separação, mas que precisa ser discutida. 

Não quero sacralizar a “vocação”, mas me atrai a ideia de um chamado. Ouvimos vozes, 

vozes que nos chamam a pensar criticamente (CIRCUITO ACADÊMICO, 2016). 

 

O ensaísta, professor, pesquisador é autor de El almuerzo en la hierba: Lloréns Torres, 

Palés Matos, René Marqués (1982), La memoria rota (1993), El arte de bregar: ensayos 

(2000), Sobre los principios: los intelectuales caribeños y la tradición (2006), entre tantos 

outros trabalhos. Em 2016, no Brasil, lançou A memória rota: Ensaios de cultura e política.  

La memoria rota (2003) divide-se em quatro partes. A primeira seção está integrada por 

apenas um ensaio, “La vida inclemente” (1981 e 1990), que no capítulo anterior nos auxiliou 

na compreensão das consequências da invasão estadunidense, em 1898, bem como no 

entendimento das bruscas mudanças educacionais, da modernização desenfreada, da 

militarização que fraturaram a memória porto-riquenha.  

Na segunda seção, encontram-se “La memoria rota” (1991), texto em que Arcadio Díaz-

Quiñones retoma a obra de professores, ensaístas, poetas que se propuseram a apresentar uma 

contra-memória e a levar a cabo uma leitura crítica da tradição estabelecendo um debate mais 

aberto com seus contemporâneos; “Balada de otro tiempo” (1978), em que o ensaísta comenta 

o romance homônimo de José Luis González, cujo pano de fundo é a problemática década de 
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trinta; “El amargo del café” (1980), em que resenha Libertad y servidumbre en el Puerto Rico 

del Siglo XIX, obra em que o historiador Fernando Picó preenche a lacuna historiográfica 

relativa às condições da vida cotidiana e da cultura material das fazendas do século XIX e seu 

contexto (concentração de riqueza pelos fazendeiros, as condições de vida dos jíbaros etc.);  

“Cultura, emigración, ¿asimilación?” (1980), no qual Díaz-Quiñones problematiza, a partir das  

Memorias de Bernardo Vega, a noção e as políticas de assimilação tal e como são apresentadas 

por Maldonado Denis no capítulo “Cultura y educación: el problema de la asimilación cultural” 

do seu livro Puerto Rico y Estados Unidos: emigración y colonialismo; por fim, em “La 

tradición del exilio” (1990), Díaz-Quiñones se detém no exame do papel representado, nos 

espaços literários e culturais porto-riquenhos, pela exilada espanhola Aurora de Albornoz. 

Na terceira seção, encontra-se “Los años sin nombre” (1985), em que Arcadio Díaz-

Quiñones rememora acontecimentos traumáticos, para o Caribe e para a América Latina, 

ocorridos entre 1970 e 1985, e se refere à revista Sin nombre, importante veículo de informação 

literária e cultural, fundada e dirigida por Nilita Vientós Gastón.  

Por fim, na quarta seção, encontramos “La política del olvido” (1991) que, como “La 

vida inclemente”, propõe-se a problematizar o caráter deliberado e programático que o 

esquecimento tem para a historiografia porto-riquenha, e convida o leitor interessado a refletir 

solidariamente, se questionando, por exemplo, “¿Cómo descolonizar el imaginario? (DÍAZ-

QUIÑONES, p. 145). A seguir, “Cultura, nación, Estado” (1991) encerra o volume com uma 

reflexão sobre os temas motivo de esquecimento em Porto Rico: a escravidão, a emigração, o 

racismo, o estatuto da nação sem Estado. 

Como pode-se depreender desta breve apresentação dos conteúdos do volume, os 

ensaios que o compõem estão unidos pelo fio de uma contra-memória ativa. Isto fica explícito 

em momentos em que Arcadio Díaz-Quiñones diz que se propõe a pensar criticamente e a 

“grabar” nomes que atuaram e atuam contra a desmemória empreendida por diversos setores 

da administração e da educação em Porto Rico. Na “Advertencia” que abre o livro, ele menciona 

escritores e leituras que foram relevantes para a elaboração da obra: “(...) me doy cuenta de la 

deuda que he contraído con lecturas a las que aludo libremente (...)” (DÍAZ-QUIÑONES, 2003, 

p. 14). Isso nos faz compreender que há uma rede de autores e escritas que cooperam com a 

memória do autor como também na construção de uma memória de Porto Rico.  

Como vimos no capítulo anterior deste trabalho, certas sequelas do processo de 

neocolonização são citadas, como aquelas que o próprio autor vivenciou com a instauração do 
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Estado Livre Associado, em 1952, e, diante da experiência de Arcadio Díaz-Quiñones, 

compreende-se que havia um apagamento proposital das mazelas da colonização, instaurada 

durante quatro séculos pela Espanha, bem como da neocolonização empreendida, a partir de 

1898, pelos Estados Unidos. O silenciamento das consequências derivadas da imposição desses 

regimes era um mecanismo de transformação do porto-riquenho, em um cenário propício para 

a criação de diversos mitos. Por exemplo, a recorrência de violências verbais e da inferiorização 

faz com que a “comunidade imaginada” (ANDERSON, 2008) tome o que é dito pelo 

colonizador a seu respeito como verdades. Essas ações, portanto, colaboram para construir o 

mito do colonizado, em que há o esquecimento da atuação irregular do país dominador, que 

passa a ser vista pelos seus (supostos) efeitos positivos, o que é, na verdade, algo aparente. 

Memmi aponta que o colonizado passa a ser regido pelo colonizador, que deseja a expansão do 

seu território e, para isso, o “mito se apóia solidamente em uma organização bastante real, uma 

administração e uma jurisdição; alimentado, renovado pelas exigências históricas, econômicas 

e culturais do colonizador” (MEMMI, 2007, p. 132). Segundo Marqués (1977), a consequência 

do mito do colonizado em Porto Rico foi esta:  

 

Al enfrentarse al norteamericano, el puertorriqueño, (....), pone en marcha su complejo 

de culpa colonial. Para tolerar, excusándola, su humillante condición, ha de admitir que 

es “inferior” al norteamericano (....) Esta admisión inconsciente de inferioridad no deja 

de herir su “ego” provocando a menudo reacciones compensadoras extremas como lo 

son las del antagonismo violento o la del entreguismo total (MARQUÉS, 1977, p. 186 

apud DÍAZ, 1997, p. 191). 

 

O relato de Arcadio Díaz-Quiñones e o de René Marqués mostram a atuação dos Estados 

Unidos e expõem a neocolonização da Ilha. Esse processo ocorre com a disseminação de ideias 

de supremacia do colonizador em escolas e universidades, por exemplo. A consequente 

inferiorização do colonizado gera o que Marqués chama de “complexo de culpa colonial”. Em 

contexto análogo, o barbadense Lamming (2010) conta que um antilhano, de passagem por 

Londres, pergunta com curiosidade sobre a mão de obra de um navio: “— ¿También hacen ellos 

ese tipo de trabajo? [...]. Se refería a las manos y rostros blancos que veía en el remolcador” 

(LAMMING, 2010, p. 49). Isto é, ¿o europeu também faz esse trabalho pesado? Esse antilhano, 

com certeza, aprendeu muito bem sobre os mitos que se criaram acerca do colonizado. 

Compreende-se, pois, que a inferiorização promovida pelo mito do colonizado é um 

meio poderoso de paralisar qualquer reação da colônia. Ele gera esquecimentos da população 

sobre a sua identidade, por exemplo, que pode ser alvo de referências deturpadoras. A nação 
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dominadora estabelece delimitações, definições e regras sobre a nação dominada, que toma o 

que é dito como verdade. Por isso, a construção de uma outra memória é importante para que 

haja resistência.   

A memória, portanto, atua vinculada a posicionamentos políticos. “Eliminar, borrar, 

separar: parece ser la condición de la cultura – y la política- dominantes, en la Argentina, en 

Guatemala, en Puerto Rico, en el ‘nuevo orden’ imperial” (DÍAZ-QUIÑONES, 2003, p. 70). E 

por isso mesmo, há uma memória que pode atuar contra essa, recordando as dificuldades e 

esforços do passado que também constituem o imaginário de transformação e superação da 

comunidade. É nesse sentido que atua a escrita de Arcadio Díaz-Quiñones. Essa contra-

memória está constituída de autores que tomaram a história de Porto Rico e a leram desde uma 

perspectiva crítica. 

O texto “La memoria rota”, que dá título ao livro, discute a atuação da memória e 

apresenta escritores que cooperaram e agiram na formação de uma contra-memória, tanto em 

Porto Rico como no mundo. Arcadio Díaz-Quiñones também apresenta a sua professora Margot 

Arce de Vázquez, que foi importante para a constituição de sua memória intelectual. Sendo 

assim, acerca dessa rede importante para a reflexão em torno da memória porto-riquenha, 

aponta o ensaísta: 

 

En estos años miserables, de lujosas celebraciones y grandes espectáculos, de furor de 

premios, de sombríos montajes y encubrimientos publicitarios, de feroces censuras 

impuestas por el marketing, de razón desmemoriada intelectual del debate público 

puertorriqueño, los textos y las prácticas de Luis Palés Matos, Margot Arce de 

Vázquez, Cesar Andreu Iglesias, Bernardo Vega y Edward W. Said, nos pueden 

ayudar a reflexionar (…). Ellos encarnan la cultura como crítica y como debate. 

¿Pueden ser colonizados en nombre de la cultura? (DÍAZ-QUIÑONES, 2003, p. 82) 

 

Em “La vida inclemente”, o ensaio de maior fôlego do livro, Díaz-Quiñones menciona 

novamente a dívida intelectual contraída com os professores que o auxiliaram na sua formação 

científica, e traça um perfil mais detalhado de Margot Arce de Vázquez. Segundo o autor, ela 

fazia parte de um grupo muito heterogêneo que iluminava a consciência e o conduzia a pensar 

a cultura de outra maneira. Ele expõe a paixão “antimoderna” da professora, e o prazer pela 

leitura dos grandes clássicos espanhóis. Também expõe algo que ela se exigia: “oír a los otros, 

tolerar las corrientes distintas de la propia” (DÍAZ-QUIÑONES, 2003, p. 39). Em entrevista no 

Circuito acadêmico da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), ela é novamente citada 

por Arcadio Díaz-Quiñones: 
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C/A – Você poderia nos contar sobre algo ou alguém que lhe inspirou a seguir e 

não desistir da profissão? 

Arcadio – Como dizer? Creio que a lembrança de nossos mestres nos detém e, à medida 

que os anos passam, creio ainda mais na centralidade da amizade, daqueles que nos 

acompanharam, ainda que já não nos acompanhem mais. Todos vão ocupando um lugar 

específico ao longo do tempo. Com eles, nos sentimos enraizados. Em Puerto Rico, tive 

a sorte de contar com mestres inspiradores, desde as aulas de literatura de Margot Arce 

de Vázquez [escritora porto-riquenha] (...) (CIRCUITO ACADÊMICO, 2016). 

 

Margot Arce de Vázquez foi uma porto-riquenha que atuou com intensidade como 

ensaísta, crítica literária e educadora, foi uma das fundadoras da Academia Puertorriqueña de 

la Lengua Española. Ela centrava a sua crítica literária principalmente nos autores porto-

riquenhos e espanhóis. No capítulo 1, pudemos ver que Margot Arce de Vázquez, além disso, 

lutou e reafirmou a nacionalidade porto-riquenha frente à americanização da Ilha. 

Assim como outros atores que citaremos, Margot Arce de Vázquez compõe a memória 

individual de Díaz-Quiñones. Neste sentido, é interessante perceber a maneira como ele se 

refere aos “mestres”, comparando essa relação a um “enraizamento”, isto é, esses mestres são 

a base para o crescimento pessoal do ensaísta. Daí, podemos pensar na importância que o 

professor tem na construção e manutenção da memória coletiva. O docente é o orientador na 

formação do cidadão, por isso o diálogo crítico e horizontal entre esses sujeitos é sempre 

necessário. Acima vimos que as características do magistério de Margot Arce ficaram marcadas 

na memória de Díaz-Quiñones: ouvir os outros e respeitar as correntes de pensamento distintas. 

Certamente, é com essas ações que uma sociedade democrática pode ser bem construída.  

A educação é essencial para o estabelecimento de uma nação; por isso entendemos o 

porquê de ela ter sido tão atacada desde a tomada de Porto Rico em 1898, com a instalação de 

sistemas de ensino americanizados, com diretores e coordenadores escolares norte-americanos, 

e a imposição da língua inglesa. Isso tudo era necessário, sem nenhuma discussão ou 

questionamento, para que o governo norte-americano se mantivesse na Ilha. Dessa forma, 

professores como Margot Arce são os que atuam na atualização da memória, discutindo e 

dialogando criticamente.      

Outro que fez parte da rede da memória de leitura de Arcadio Díaz-Quiñones foi Luis 

Palés Matos. Esse autor é considerado um dos que impulsiona a literatura porto-riquenha com 

imagens e símbolos afro-caribenhos. Uma de suas obras mais importantes é Tuntún de pasa y 

grifería, publicada em 1937. Em entrevista sobre o livro, Díaz-Quiñones expõe: “Se trataba, en 
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primer lugar, de una poética provocadora, deliberadamente provocadora y Palés participa allí 

de la vanguardia. Son poemas hechos para provocar; no cabe duda.” (TINEO, 1993, p. 216). 

Além disso, ele aponta a tendência do apagamento, da negação e da repressão da cultura afro 

no mundo caribenho, razão pela qual o projeto estético de Palés tornava-se polêmico e 

constituía, para os próprios porto-riquenhos, uma forma de contra-memória. 

 Em “La vida inclemente”, lemos que o racismo na Ilha sempre esteve muito presente e 

que a discussão sobre esse tema era um tabu. Consequentemente, a reação de alguns à poesia 

de Palés foi de rejeição: “algunos miembros de la élite cultural de entonces rechazaron 

violentamente su proyecto cultural” (DÍAZ-QUIÑONES, 2003, p. 59). O preconceito era tão 

intenso que o título de um artigo foi este: “La broma de una poesía prieta en Puerto Rico” 

(DÍAZ-QUIÑONES, 2003, p. 59). Nesse texto, o poeta porto-riquenho Graciany Miranda-

Archilla, de maneira muito negativa, acusa Palés de copiar os poemas do norte-americano 

Vachel Lindsay. O resultado dessa acusação infundada foi a desavença entre os poetas; diz 

Miranda-Archilla: “Palés y yo no nos hablamos” (MARTÍNEZ, 2002, p. 16). 

Ainda a esse respeito, cabe lembrar o “Estudio preliminar” (1984) de Arcadio Díaz-

Quiñones a El prejuicio racial en Puerto Rico (1942, 2003) de Tomás Blanco. Nele, de maneira 

muito didática, o ensaísta nos leva a compreender o caráter desse tabu e a negação, por parte 

dos porto-riquenhos, da existência desse preconceito lançando mão justamente de referências 

ao texto de Tomás Blanco. Díaz-Quiñones divide seu estudo em uma introdução e quatro partes: 

na primeira parte, elenca aspectos contextuais sobre as crises social e política da década de 

trinta em Porto Rico; na segunda, apresenta a tese central de El prejuicio racial; e nas terceira 

e quarta partes, mostra-nos os silenciamentos de Tomás Blanco. O que mais chama a atenção é 

o contraponto entre a diferenciação que é feita no livro: sobre “la brutalidad del racismo en 

Estados Unidos y la benignidad del prejuicio en Puerto Rico” (p. 40), em outras palavras, os 

estadunidenses, por externalizarem seu preconceito racial, são racistas, mas os porto-riquenhos 

mantêm para com os negros um sentimento de compaixão. Por trás dessa compaixão, de fato, 

o que haveria é a expectativa de, um dia, poder “branquear” a Ilha, apagando assim os traços 

tanto simbólicos como o próprio corpo negro. 

Na crônica “El cuarteto nuevayorkés”, texto que analisaremos no próximo capítulo, se 

consigna a respeito o protesto sobre a ausência de menção, na canção Preciosa de Rafael 

Hernández, à participação do negro na heterogeneidade cultural porto-riquenha. A composição, 

de 1937, é contemporânea dos ensaios de Pedreira e Blanco e expõe, em outro âmbito, o da 

música popular, a persistência do tabu. Sublinha Sánchez na crônica:  
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Bien común de los puertorriqueños, exquisita canción de arte, en Preciosa se 

enumeran los atributos concertantes de la preciosa borincana. Una preciosura de 

síntesis, conseguida por la mezcla del fundamento taíno y el fundamento español. Por 

un lado el fiero cantío del indio bravío. Por el otro la noble hidalguía de la Madre 

María. 

Un verso se echa de menos en Preciosa, un verso alabador de la negrura (...) 

(SÁNCHEZ, 2013, p. 26) 

 

Sobre o mesmo aspecto, e também em oposição às manifestações de racismo e cegueira 

em relação ao negro características do ensaísmo da década de 1930, José Luis González 

apresenta a cultura afro-porto-riquenha como central para a formação e identidade do país, em 

“El país de cuatro pisos” (1985). Coincidindo com Sánchez, González põe em evidência a 

hipocrisia da negação do negro por parte da cultura hegemônica, já que a identidade porto-

riquenha é constituída também por culturas de matrizes africanas; mas também aponta para a 

problemática interiorização, junto a vastos setores da cultura popular afro-porto-riquenha, do 

tabu. Neste sentido, a denegação do componente racial por parte de Rafael Hernández é 

significativa, sendo ele, como era, sobrinho de negros. A respeito, Sánchez expressa: 

“Extrañeza porque el gran bardo Rafael Hernández era sobrino legítimo de tía África. Como yo 

– hosca mi piel, gruesos mis labios, ancha mi nariz, de un rizo que tira a grifo mis cabellos. 

Como la mitad del país puertorriqueño” (SÁNCHEZ, 2013, p. 26). E, por sua vez, González 

inclui, no primeiro piso, indígenas, espanhóis e africanos, invertendo, além do mais, o princípio 

“metodológico”, jerarquizante, usual nos ensaios culturalistas de 1930, de assumir como ponto 

de partida a cultura erudita: 

 

Lo más indicado es empezar por la cultura popular, por la sencilla razón de que fue la 

que nació primero. Ya es un lugar común decir que esa cultura tiene tres raíces 

históricas: la taína, la africana y la española. Lo que no es lugar común, sino todo lo 

contrario, es afirmar que de esas tres raíces, la más importante, por razones 

económicas y sociales, y en consecuencia culturales, es la africana (GONZÁLEZ, 

1985, p. 19). 

 

Paralelamente, ao apontar o extermínio sofrido pela população indígena sob domínio 

espanhol e a progressiva introdução de mão de obra africana, González expõe as razões que 

levaram as autoridades espanholas a tomar medidas tendentes a promover, a partir de 1815, a 

imigração, principalmente de canários, com o propósito de diminuir o desequilíbrio 
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populacional; fato que redundou, no segundo piso, no branqueamento da Ilha (GONZÁLEZ, 

1985, p. 23). 

No marco dessa produção de uma contra-memória por parte do ensaísmo porto-

riquenho, Arcadio Díaz-Quiñones afirma, com e como Margot Arce, o interesse no projeto 

poético maior de Luis Palés Matos. Aceitando que há em Palés, a retomada do “viejo rol 

romántico del ‘artista’, sacralizando de nuevo la poesía y el amor” (DÍAZ-QUIÑONES, 2003, 

p. 73), ao analisar o poema “El llamado” em “La memoria rota”, Díaz-Quiñones sublinha a 

importância da mediação da poética afro-antilhana de Palés para a formação da memória porto-

riquenha:  

 

(...) La memoria está a menudo asociada a la escritura o a la iconografía, a todo lo que 

hace posible la conservación, para ser recuperado en otro momento. La tábula rasa 

era eso, precisamente una tableta de cera, en la que se podía imprimir y claro, borrar. 

Palés, antes de morir, quiere imprimir su deseo salvador. Su deseo no es la cultura 

como algo abstracto, sino la cultura que permite manifestar la memoria del placer y 

del cuerpo (DÍAZ-QUIÑONES, 2003, p.72). 

 

A memória se mantém e atualiza não apenas através da atuação de professores, como  

Margot Arce, mas também na escrita de poetas, como Palés. A literatura é um grande meio de 

conservação da memória, pois através dos livros podemos rever e compreender o pensamento 

de determinada época ou recordar os esquecimentos de caracteres, ou grupos, como Palés 

quando nos convida a voltar às raízes afro-caribenhas. Por isso, os escritos do poeta foram 

considerados tão polêmicos em sua época e até os anos 1980. 

No mesmo ensaio, “La memoria rota”, Díaz-Quiñones também sublinha a importância 

do trabalho de César Andreu Iglesias para a construção dessa contra-memória. Escritor 

enfocado na ensaística, no jornalismo e na dramaturgia, Andreu Iglesias refletiu sobre a situação 

política problemática de Porto Rico e participou na luta pela independência, através de sua 

militância no Partido Comunista e no Movimiento Pro Independencia.   

“César Andreu Iglesias tuvo la valentía de asumir lo conflictivo de la memoria” (DÍAZ-

QUIÑONES, 2003, p.74). Assim Arcadio Díaz-Quiñones inicia a segunda parte do ensaio, 

destacando a integridade de Andreu Iglesias nos posicionamentos assumidos ao longo de sua 

vida, no sentido de que: 
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Supo reconocer que no era posible avanzar en la búsqueda de nuevas respuestas si no 

se construía otra memoria. Es obvio que nos separan demasiadas cosas desde que 

Andreu Iglesias escribió sus principales textos. Sin embargo, las preguntas que 

planteó subsisten, y la honestidad moral e intelectual que guió la práctica política son 

hoy más pertinentes que nunca. Quiero grabar aquí su nombre (DÍAZ-QUIÑONES, 

2003, 74). 

 

Los derrotados (1956) é uma obra relevante entre os escritos de César Andreu. O 

Instituto de Literatura Puertorriqueña premiou o romance, que antes havia sido publicado em 

série pelo jornal El Imparcial. Essa obra revela “una interpretación del fracaso político de los 

socialistas y nacionalistas” (DÍAZ-QUIÑONES, 2003, p. 75). Los derrotados nasceu quando o 

autor estava instalado em Maricao, enquanto ocorriam os processos contra os comunistas. Por 

isso, havia uma preocupação de César Andreu acerca de como escreveria, pois a administração 

estadunidense impunha, desde 1898, uma determinada disciplina social. Segundo Díaz-

Quiñones: 

 

Los derrotados es un texto que nació en la derrota, convirtiéndola en referencia 

ineludible. Proponía una interpretación del fracaso político de los socialistas y 

nacionalistas. La praxis intelectual de César Andreu nos muestra que lo que parecía 

el fin de la utopía no llevaba necesariamente al silencio. Al contrario: el fracaso 

generaba una nueva poética que apelaba a la memoria compartida, una historia aún 

próxima y muy dolorosa, de ilusiones, cárcel, interrogatorios y dudas existenciales 

(DÍAZ-QUIÑONES, 2003, p. 75-76). 

 

Outras características de César Andreu que são destacadas por Díaz-Quiñones são: “su 

capacidad crítica”, “su manifiesta desconfianza hacia el culto a la personalidad y hacia quienes 

se creen portadores absolutos de la verdad revolucionaria” (DÍAZ-QUIÑONES, 2003, p. 77), 

e a sua defesa e luta por uma independência que, com efeito, pudesse responder à diversidade 

de interesses. Esses posicionamentos levaram César Andreu a romper com o partido que ele 

havia ajudado a fundar, isto é, com o Movimiento Pro Independencia e com o Partido 

Independentista Puertorriqueño. 

Quase ao final de sua vida, Andreu Iglesias dedicou-se a editar as Memorias de 

Bernardo Vega, concluídas em 1975. A publicação deveu-se à amizade existente entre ele e 

Bernardo Vega. Este tinha migrado em 1916 para Nova York, e em 1940 tinha começado a 

redigir suas memórias. Nos anos 1950, Bernardo Vega tinha voltado a Porto Rico para que 

César Andreu editasse seu livro, mas houve um conflito de ideias entre os amigos. No entanto, 

a obra foi publicada postumamente, em 1977, em homenagem de Andreu Iglesias à memória 
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do amigo, morto, por sua vez, em 1965. Percebe-se, pois, que mais uma vez a rede de relações 

entre trabalhadores, escritores e ensaístas faz-se importante para a construção de uma contra-

memória.  

 Nesse sentido, as Memorias de Bernardo Vega constituem-se em obra central para a 

memória de Porto Rico, pois expõem criticamente as lacunas da historiografia hegemônica no 

que se refere à história dos trabalhadores e à emigração dos porto-riquenhos para os Estados 

Unidos no início do século XX. Bernardo Vega, como vimos no capítulo 1, esteve envolvido 

com a cultura socialista, participou de movimentos de operários em Porto Rico e em Nova York. 

Além disso, esteve vinculado ao jornalismo e, em 1927, comprou o semanário Gráfico (1926-

1931), voltado para questões trabalhistas.  

Cesar Andreu Iglesias e Bernardo Vega foram grandes contribuintes da memória porto-

riquenha tanto entre os seus contemporâneos como também entre os de hoje. Eles atuaram em 

movimentos de trabalhadores e em jornais. Este último é um excelente veículo, uma vez que 

alcança um grande número de pessoas. Também compreendemos a dinâmica da diáspora graças 

ao registro das Memorias..., sendo um dos escritos raros que testificam sobre esse tempo; o que, 

infelizmente, não aconteceu, por exemplo, com as migrações anteriores.  

Em relação à memória das migrações, não somente são importantes os porto-riquenhos 

para a elaboração de La memoria rota (2003), mas também o intelectual palestino Edward W. 

Said e a espanhola Aurora de Albornoz, que teve um capítulo dedicado a ela.  

Assim, Díaz-Quiñones consigna a centralidade da reflexão e prática de Edward W. Said 

na perspectiva de constituição de uma contra-memória. O pensador palestino nasceu em 

Jerusalém, de pais cristãos árabes, estudou no Cairo e construiu o resto da sua vida nos Estados 

Unidos. Foi professor, um grande crítico literário e um teórico da cultura que refletiu sobre 

relações de poder do pretérito e da sua época. Para Díaz-Quiñones, a prática de Said será 

relevante pelos seguintes motivos:  

 

Sus perspectivas teóricas - apoyadas en Foucault y en Raymond Williams y en sus 

relecturas de intelectuales como Fanon, y, sobre todo, en su propia experiencia como 

intelectual palestino y un largo exilio - están llenas de una rica sensibilidad y de 

espíritu emancipador que nos permitirían repensar los aspectos centrales de la 

dominación colonial, y de la larga tradición de cuestionamiento de ese saber. Aprender 

de la lección que nos ofrece su pensamiento significa la posibilidad de replantear los 

grandes problemas del imperialismo y del nacionalismo (DÍAZ-QUIÑONES, 2003, 

p. 80-81). 
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Certamente, os textos de Said foram importantes fontes para Arcadio Díaz-Quiñones 

refletir sobre as relações de poder e de dominação e, por conseguinte, promover uma leitura 

crítica acerca de como ocorrem as relações coloniais no Caribe. A menção de Said e sua obra, 

portanto, em La memoria rota (2003) será uma âncora para que o leitor entenda, também por 

analogia, a memória fragmentada de Porto Rico. 

A posição deslocada de Said é que faz com que ele tenha um olhar mais apurado sobre 

as relações e consiga através dos seus escritos construir uma contra-memória, ou como ele 

mesmo aponta em “Reflexões do exílio”, uma visão contrapontística: 

 

(...) Ver “o mundo inteiro como terra estrangeira” possibilita a originalidade da visão. 

A maioria das pessoas tem consciência de uma cultura, um cenário, um país; exilados 

têm consciência de pelo menos dois aspectos, e essa pluralidade de visão dá origem a 

uma consciência de dimensões simultâneas, uma consciência que (...) é 

contrapontística (SAID, 2003, p. 59). 

 

Ter esse olhar ampliado é muito complexo para um indivíduo que não experimentou o 

exílio. O estado de exilado, como no caso de Said, o levou à consideração de que o “único lar 

realmente disponível agora, embora frágil e vulnerável, está na escrita” (SAID, 2003, p. 58). 

Esse fazer coopera para a atualização da memória de outros. Obras como Orientalismo (1978), 

que reflete sobre o Oriente como uma invenção do Ocidente, que se apropria de outras 

geografias e logo as trata como exóticas, inferiorizando-as; ou como Cultura e imperialismo 

(1993), em que Said aponta a influência do imperialismo na política e na cultura ocidentais, a 

partir dos grandes romances do século XIX e até a cobertura jornalística da Guerra do Golfo, 

contribuem para a reflexão em larga escala e uma perspectiva crítica, anti-imperialista, sobre 

os meios e modos como vários imperios se formaram e atuaram.  O crítico mostra como a ficção 

ocidental dos séculos XIX e XX e os meios de comunicação de massa de hoje podem ser armas 

de conquista poderosas, além de analisar o surgimento das vozes dos nativos, contrárias à 

sujeição, na literatura dos países colonizados, em obras das literaturas africanas etc.  

Outra autora importante para Díaz-Quiñones foi a espanhola Aurora de Albornoz. Antes 

de comentar o que o porto-riquenho aponta sobre ela, tomemos o que a poeta pensa sobre a 

memória em Hacia la realidad creada: 
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la memoria es capaz de traer al presente momentos y objetos que tuvieron una honda 

significación en el pasado, y que el poeta logra revivir, “presentizar”, yendo, así, 

mucho más allá de la mera evocación […] el poeta emplea una serie de procedimientos 

imaginativos que contribuyen, definitivamente, a que la “presentización del pasado” 

se convierta en “realidad poética” (ALBORNOZ, 1979: 222 apud CAMBLOR-

PANDIELLA, 2010, p. 251). 

 

Albornoz valorizava a memória como parte do processo criativo. No ensaio que dedica 

a ela em La memoria rota, “La tradición del exilio - sobre Aurora de Albornoz”, Díaz-Quiñones 

reflete especialmente sobre o entre-lugar da espanhola, como poeta e intelectual exilada em 

Porto Rico: “(…) Aurora no tenía lugar seguro, ni en España ni en Puerto Rico. Se fue 

construyendo, sin identidad precisa, mezclando poética y posiciones” (DÍAZ-QUIÑONES, 

2003, p. 101). Sua família, envolvida com negócios, tinha migrado para Porto Rico em 1890. 

Ela se exila na cidade de San Juan, em 1940, com dezoito anos de idade. Ali, graduou-se e 

cursou a sua pós-graduação em Artes na Universidade de Porto Rico. Juan Ramón Jiménez, 

exilado também em Porto Rico, foi quem a orientou em seus estudos e a apoiou no seu curso 

de Literatura comparada na Sorbone, em Paris. Após esse período de formação, ela volta para 

a Espanha e dedica-se a estudar o tema dos escritores exilados.  Em 1961, publica em Porto 

Rico a obra Poesias de guerra de Antonio Machado, impedida de publicá-la na Espanha. Em 

1966, volta para Porto Rico e atua como professora universitária. Em 1968, torna à Espanha e 

dá aulas na Universidade Autônoma de Madri e na Universidade de Nova York. Nesse período, 

além dos escritores exilados, Albornoz também esteve atenta à produção de escritores 

emergentes. 

Díaz-Quiñones destaca que ela soube aproveitar o exílio, isto é, ainda que em situação 

traumática, Aurora soube reverter, de certa forma, a situação, fazendo o que gostava: estar 

envolvida com literatura. Assim o ensaísta nos apresenta Aurora: 

 

¿Cómo hablar de Aurora de Albornoz, “ex-céntrica”, asturiana, puertorriqueña, una 

de las figuras más jóvenes del exilio español en Puerto Rico, siempre en busca de un 

centro desde el cual vivir y desde el que escribir, y a la vez negándose a definir una 

tradición unívoca? Cultivó muchas formas de la diferencia: en la teatralidad que le 

permitía ocultarse y revelarse, abrir las posibilidades de ser, en su vestuario, en sus 

textos, en los experimentos formales de sus versos, en sus estudios sobre Unamuno, 

Machado o Neruda. Los discursos de unidad, toda historia que se pretenda lineal, sin 

orillas ni divisiones, nos brindan una identidad empobrecida en definiciones 

totalitarias basadas en persistentes exclusiones (DÍAZ-QUIÑONES, 2003, p. 102). 
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Complementando esse retrato, Alba González Sanz (2016) diz que havia em Aurora de 

Albornoz uma perspectiva “panhispánica” por sua inter-relação com o Caribe e com a América 

Latina: 

 

La identidad panhispánica de Aurora de Albornoz se sustenta, como veremos a 

continuación, en una lengua poética común y revolucionaria en un sentido estético 

que tiene, a su vez, implicaciones éticas. La raíz de este proceso está en Rubén Darío, 

José Martí y Juan Ramón Jiménez, exponentes del Modernismo Hispanoamericano; 

pero Albornoz lo lleva hasta su momento contemporáneo, hasta su propia identidad 

como escritora que, generacionalmente, está llamada a escribir por la senda de lo 

social. Del mismo modo que considera revolucionaria la poesía modernista y por 

extensión la puede poner a dialogar con la poesía social española, es capaz de vincular 

los procesos políticos de esos primeros años del siglo xx en América y España con las 

revueltas y luchas democráticas del cuarto final, también a ambos lados del Atlántico, 

encontrando en las figuras de Salvador Allende y Enrique Tierno Galván el otro par 

de referentes necesarios para entenderse como intelectual comprometida 

(GONZÁLEZ-SANZ, 2016, p. 74). 

 

Por sua vez, Díaz-Quiñones destaca que Aurora era vista em salões literários, como “el 

salón literario Nilita Gastón” quem no “Darlington había congregado un grupo de amigos y 

jóvenes escritores” (DÍAZ-QUIÑONES, 2003, p. 103). E ver a espanhola circulando entre 

porto-riquenhos chamava a atenção, entendendo-se, assim, um novo tipo de identidade que 

estava sendo construída. Em tal sentido, sobre os espanhóis no exílio, Díaz-Quiñones expõe: 

 

(…) La fe en la República perdida unificaba a castellanos, catalanes, andaluces, 

asturianos, vascos y gallegos quienes reivindicaban su diferencia en la pluralidad 

cultural de España. Con el exilio español aprendimos que la identidad nacional se 

construía a menudo sin Estado y siempre en relación tensa con otras identidades. 

Había allí algo nuevo y distinto, no sabía bien qué, nuevos horizontes de visibilidad y 

de experiencia (DÍAZ-QUIÑONES, 2003, p. 104). 

 

Com esse fato refutam-se os nacionalismos excludentes e puristas. A luta pela república 

era o que unia a maioria dos espanhóis, e isso era algo novo para os que assistiam à problemática 

dos exilados espanhóis. Assim, Díaz-Quiñones nota que a experiência de Aurora traz uma nova 

reflexão sobre o exílio:  “un mundo de encrucijadas y discontinuidades que se convierten en 

centro, en dirección y en sentido: un gran lugar de construcción de identidades.” (DÍAZ-

QUIÑONES, 2003, p. 107).  

Aurora de Albornoz, como Edward Said, esteve no entre-lugar exílico, ocupou posições 

e levou a cabo fazeres que cooperaram com os seus contemporâneos. Estar em exílio político é 
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a prova que temos de que ela agiu contra um tipo de memória e ela pôde, por meio de seus 

escritos e estudos, justamente deixar registro da obra de outros escritores exilados espanhóis e 

de sua reflexão a respeito, o que redunda na construção de uma contra-memória. Aliás, como 

vimos acima, ela dedicou os seus estudos, de maneira geral, aos escritores emergentes, fossem 

eles espanhóis, cubanos ou porto-riquenhos.  

A reflexão sobre o exílio espanhol, favorecida pelo contato com Aurora de Albornoz 

em Porto Rico, serve ao ensaísta para pensar, de modo contrapontístico, na emigração porto-

riquenha. Com efeito, em outro ensaio incluído na mesma seção de La memoria rota, Díaz-

Quiñones problematiza as relações entre “Cultura, emigración, ¿asimilación?”, a partir da 

experiência da emigração porto-riquenha para os Estados Unidos.  

Em todos os âmbitos culturais e históricos (língua, economia, religião etc.), a memória 

diaspórica porto-riquenha se apresenta como uma fratura significativa, pois, como vimos no 

capítulo 1, foi grande o número de saídas da Ilha para os Estados Unidos. Essa fratura fica 

evidenciada quando observadas as rupturas familiares, a resistência das comunidades porto-

riquenhas frente às políticas de assimilação e a violência física ou psicológica produzida pela 

xenofobia. 

Neste ensaio, Díaz-Quiñones denuncia, por um lado, a ausência de análise e reflexão 

crítica na Ilha sobre as causas desse movimento e, pelo outro, o desenho e aplicação de uma 

política de assimilação por parte da administração estadunidense. A este respeito, questiona a 

validez totalizadora que Maldonado Denis acaba por conceder à assimilação cultural, quando a 

refere à experiência dos emigrados no capítulo “Cultura y educación: el problema de la 

asimilación cultural” de seu livro Puerto Rico y Estados Unidos: emigración y colonialismo, 

sem problematizar suficientemente os sentidos que carrega a própria noção de assimilação. 

Nessa linha, Díaz-Quiñones adverte que a aplicação acrítica de noções como esta redundam em 

análises menos sensíveis à multiplicidade de formas de resistência e afirmação da memória 

porto-riquenha frente à política cultural estadunidense.  

Neste sentido, cabe lembrar que foi por meio da expressão “Assimilação benévola” que 

William McKinley mascarou a política imperialista dos Estados Unidos durante a “Guerra 

hispano-cubano-norteamericana de 1895 a 1898”, que concluiu com a vitória sobre a Espanha 

e a tomada de Porto Rico, Guam, Cuba e Filipinas. Essa ideia de “assimilação benévola” se 

relaciona com a crença de que os estadunidenses seriam aqueles que, por um lado, levariam a 

paz, mas também, por outro, expandiriam seu território por toda a América. Neste sentido, o 
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caráter aparentemente benéfico da assimilação na verdade é o significante que encobre a 

participação dessa promessa no projeto de expansão imperial dos Estados Unidos na região:  

 

“Asimilación Benévola” era la secuela lógica del “Destino Manifiesto” y la Doctrina 

Monroe, un imaginario condescendiente del racismo seudocientífico que 

responsabilizaba al hombre blanco anglosajón con la misión de civilizar el mundo. 

Por otro lado, los cañones norteamericanos no cesaban de bombardear, sitiar y ocupar 

las playas conquistadas. Eran los dos lados del imperialismo americano: uno traía los 

frutos del desarrollo industrial capitalista, la “modernización” económica, las ventajas 

de la tecnología, un gobierno democrático, tolerancia religiosa y justicia social. El 

otro traía una soberanía determinista que fijaba su poder en la ambigüedad y exigía 

subordinación so pena de ruina (LÓPEZ-NIEVES, 2015). 

 

Como vimos no capítulo 1 deste trabalho, Clifford afirma que há ideologias 

assimilacionistas que têm o objetivo de incorporar o imigrante à cultura estadunidense e não à 

cultura diaspórica. Por sua vez, como lembra no Brasil Oswaldo Truzzi, em “Assimilação 

ressignificada: novas interpretações de um velho conceito” (2012), até os anos sessenta não se 

contesta o termo assimilação e os mais conhecidos dessa linha eram Robert Ezra Park (1921) e 

Milton Gordon (1964). Para eles, o imigrante nos Estados Unidos perdia gradualmente a sua 

identidade, para o bem de si próprio e para o bem da sociedade estadunidense. (Esses estudos 

foram feitos “geralmente apoiados sobre estudos da chamada ‘segunda leva’ de imigrantes 

(provenientes da Europa Oriental e Meridional) aos Estados Unidos” (TRUZZI, 2012, p. 517)). 

No entanto, a partir dos anos setenta, esse termo foi problematizado na literatura americana 

pelos pluralistas, como Glazer e Moynihan (1963) até Conzen et alii (1992), que “julgaram 

como irrealista na prática e, ademais, politicamente incorreto, devido a seu pressuposto 

etnocêntrico e ‘anglo-conformista’ de definir (ou subentender) o que seria o mainstream 

americano (Persons, 1987; Kazal, 1995).” (TRUZZI, 2012, p. 518). A partir dos anos 1970, 

portanto, existe o embate entre assimilacionistas e pluralistas. 

No capítulo “Etnicidad, raza y multiculturalismo” do livro Temas de sociología II, José 

Manuel Fernández aponta que Milton Gordon, em Assimilation in American life (1964), define 

a assimilação como sendo de dois tipos: a cultural ou aculturação, e a estrutural. A primeira 

ocorre quando as minorias adotam língua, valores e conduta da cultura dominante. A segunda 

ocorre quando os indivíduos são totalmente incorporados de modo que não se consegue 

distinguir os grupos. A assimilação cultural ou aculturação ainda se ramifica entre a “anglo-

conformidade” e o “ideal de melting pot”. A primeira supõe que os grupos étnicos perdem suas 



87 
 

identidades em favor do grupo dominante. A segunda supõe a fusão de duas culturas distintas 

em uma outra.  

Ainda segundo José Manuel Fernández, o assimilacionista Robert Ezra Park (1921) 

divide o processo de assimilação em quatro fases: contato, competência, acomodação e 

assimilação; e entende que, à medida que fosse passando por essas fases, o indivíduo estaria 

“ascendendo” uma vez que perderia suas características étnicas, sendo aceito como verdadeiro 

cidadão americano. Ademais, Park destaca que esse processo de assimilação seria mais 

dificultoso tanto para os índios americanos como para os afro-americanos, mas que poderia ser 

mais fácil e rápido por meio dos casamentos interétnicos com norte-americanos. 

Por sua vez, Glazer e Moynihan, com a sua obra Beyond the melting-pot (1963), citado 

por Philippe Poutignat & Jocelyne Streiff-Fenart em Teorias das etnicidades (1998), 

apresentam a teoria de que novas culturas surgem por meio da interação entre a cultura dos 

imigrantes e os norte-americanos, mas que não desaparecem as características do primeiro 

grupo. Eles chegam a essa conclusão com o estudo dos maiores grupos étnicos em Nova York: 

“os negros, os porto-riquenhos, os judeus, os italianos e os irlandeses” (POUTIGNAT; 

STREIFF-FENART, 1998, p. 69). 

Isso mostra quão difícil é o processo de assimilação, pois se pressupõe a negação de si 

próprio a fim de ir introjetando os caracteres do outro. Albert Memmi, em Retrato do 

colonizado precedido de retrato do colonizador (2007), apontando as impossibilidades de 

assimilação postula interrogações do embate interno de um colonizado:   

 

O candidato à assimilação termina, quase sempre, por se cansar do preço exorbitante 

que precisa pagar, e que continuará pagando indefinidamente. Descobre também com 

horror todo o sentido de sua tentativa. É dramático o momento em que compreende 

que tomou para si a responsabilidade pelas acusações e condenações do colonizador; 

que está se habituando a ver os membros de seu grupo com os olhos de procurador. 

Eles têm seus defeitos, e podem até mesmo ser censurados, é claro. Há fundamentos 

objetivos para sua impaciência contra eles e contra seus valores; quase tudo neles é 

ultrapassado, ineficaz e irrisório. Mas, ora, são o seu grupo, ele é um deles, nunca 

deixou profundamente de sê-lo! Esses ritmos em equilíbrio há séculos e esta comida 

que tão bem lhe enche a boca e o estômago são ainda os seus, são ele próprio. Terá 

ele que, por toda a vida, ter vergonha daquilo que, nele, é o mais real? Da única coisa 

que não é emprestada? Terá que se obstinar em negar a si mesmo? E será que 

continuará suportando isso? Sua libertação terá, enfim, que passar por uma agressão 

sistemática contra si próprio? (MEMMI, 2007, p. 165) 
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Além dessas frustrações pelas quais passa o colonizado, Memmi ainda aponta que por 

mais que o sujeito se esforce e tenha conseguido o mais alto grau de assimilação, se é possível, 

ele nunca será visto pelo colonizador como parte do grupo, ao contrário, o colonizado 

“assimilado” será produto de chacota. Esse é para o estudioso mais um motivo da 

impossibilidade de assimilação. 

Diante desse universo complexo de possibilidades e resistências, é necessário cuidado 

ao utilizar o termo assimilação sem a sua devida problematização, uma vez que a sua 

conceituação está intimamente ligada à ideia da sobreposição de uma cultura sobre outra. Sendo 

assim, e voltando ao capítulo de Maldonado Denis para mostrar uma outra face da emigração, 

Díaz-Quiñones apresenta as Memorias de Bernardo Vega, como exemplo do envolvimento de 

muitos porto-riquenhos em lutas sociais e culturais de resistência nos Estados Unidos, 

principalmente em Nova York. 

Além disso, entendemos que Bernardo Vega e os milhares de porto-riquenhos que 

migraram passaram por momentos conflitantes em solo norte-americano. A este respeito, Juan 

Flores, em “‘Qué assimilated, brother, yo soy asimilao’: The structuring of  puerto rican identity 

in the U.S.”, postula a transição da identidade nuyorican em quatros momentos hipotéticos (que 

podem ser cronológicos ou não, individual ou coletivo). No primeiro momento, o porto-

riquenho passa pela percepção do “aqui-agora” com o sentimento de abandono na cidade de 

Nova York:  

 

The first moment is the here and now, the Puerto Rican's immediate perception of the 

New York that surrounds the person. Prior to any cultural associations or orientations, 

there are the abandoned buildings, the welfare lines, the run-down streets, the frigid 

winter nights with no heat, in short, the conditions of hostility, disadvantage and 

exclusion that confront the Puerto Rican in day-to-day reality (FLORES, 1997, p. 178). 

 

Já o segundo momento é de encantamento em relação à Ilha que foi deixada: 

 

If the first moment is the state of abandon, the second is the state of enchantment, an  

almost dream-like trance at the striking contrast between the cultural barrenness of New 

York and the imagined luxuriance of the Island culture. This contrast, often expressed 

in physical terms as one of cold and warmth, darkness and light, grey and bright green, 

runs through the literature of the migration, one familiar example being the refrain to 

the popular song: “Mamá, Borinquen me llama / este país no es el mío, / Puerto Rico es 

pura flama, / aquí me muero de frío.” (...) (FLORES, 1997, p. 179). 
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 A partir desse encantamento, há a necessidade da recuperação de raízes como a 

indígena e a africana, que compõem a cultura porto-riquenha. Nasce daí uma conscientização 

política crítica sobre a identidade, sobre o racismo sofrido em solo norte-americano, além de 

haver um olhar mais atento à questão da colonização. Esse olhar pode ser observado, por 

exemplo, na literatura, na música e nas artes em geral. 

O terceiro momento é marcado pela inserção do nuyorican na paisagem de Nova York. 

O que confirma isso, segundo o autor, é o bilinguismo, que no primeiro momento poderia ser 

visto como confronto, mas que agora se vê como vantagem e enriquecimento: 

 

The third moment is located back in New York, but the passage there, the return and 

reentry, is infused with those new perspectives gathered in the course of cultural 

recovery. While previously, during the first moment, life was sheer hostility and 

exclusion, the New York scene now includes the Puerto Ricans, if only by force of their 

own deliberate self-insertion into the urban landscape. Looking at New York, the 

Nuyorican sees Puerto Rico, or at least the glimmering imprint of another world to 

which vital connections have been struck. (FLORES, 1997, p. 181). 

 

O quarto momento, de acordo com o autor, é o que costuma ser o mais complexo, 

justamente pela questão de que pode haver a assimilação. No entanto, surge a identidade 

nuyorican, com a incorporação de caracteres estadunidenses que poderão ser apropriados pelos 

porto-riquenhos, mas com a afirmação da sua puertorriqueñidad: 

 

The fourth moment is this branching-out, the selective connection to and interaction 

with the surrounding North American society. Generally, of course, this experience is 

considered in isolation, with the overriding concern being the issue of Puerto Rican 

assimilation. The advantage of tracing the various moments surrounding and 

conditioning that controversial point of intersection is to suggest that there is a complex 

process involved, which is by no means unreflected, unidirectional or limited to the 

options of incorporation or self-exclusion. When account is taken of the fully trajectory 

and shifting geography of Nuyorican identification, it becomes clear that something 

other than assimilation or cultural separation is at work (FLORES, 1997, p. 182). 

 

Segundo o autor, são esses os quatro momentos conflitantes (não necessariamente nessa 

ordem nem com todos os estágios) pelos quais passa o nuyorican até chegar a um estágio de 

compreensão da sua identidade, entendendo que ele não precisa se assimilar nem é, por 

conseguinte, um assimilado. 
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How and to what extent these moments of sensibility relate to the advance of political 

consciousness is even another, more complicated matter. It is clear, in any case, that 

Puerto Rico not only serves as an imaginary realm of cultural self-discovery, but must 

also be recognized as a nation whose political status looms large on the agenda of 

international relations. The quest for Puerto Rican identity in the United States thus 

remains integrally tied to the prospects of national independence or continued colonial 

subordination to or, as the official euphemism would have it, “association” with the 

United States. Generally speaking, the gathering of cultural consciousness on the part 

of the Nuyoricans inclines them toward the first of these options. (FLORES, 1997, p. 

183). 

 

No que concerne a questões psicológicas, o indivíduo que emigra pode sofrer por deixar 

a sua família, amigos, por não se sentir aceito onde está etc. Esta primeira fase na constituição 

da identidade nuyorican representa o estado de abandono que se traduz em diversos sentimentos 

experimentados pelo sujeito, como a nostalgia do emigrante, a respeito da qual diz Kristeva 

(1994): 

 

A dura indiferença talvez seja somente a face confessável da nostalgia. Conhecemos 

o estrangeiro que chora eternamente o seu país perdido. (...) E mesmo aquele que, 

aparentemente, foge do veneno viscoso da depressão, não se priva disso, no fundo do 

seu leito, nos momentos glaucos entre a vigília e o sono. (...) (KRISTEVA, 1994, p. 

17). 

 

O migrante fica privado do seu lar, da sua cultura, ele fica afastado do seu locus de 

origem e de pertencimento, sendo um estranho, e as suas marcas, características podem falar 

alto: “O rosto do estrangeiro queima a felicidade” (KRISTEVA, 1994, p. 11). Aquele que migra 

encontra-se em um estado de distanciamento do seu tempo e do seu espaço. E ainda que esteja 

nesse estado, a sua cultura o constitui.  Assim, Kristeva destaca sobre esse estado: 

 

Não pertencer a nenhum lugar, nenhum tempo, nenhum amor. A origem perdida, o 

enraizamento impossível, a memória imergente, o presente em suspenso. O espaço do 

estrangeiro é um trem em marcha, um avião em pleno ar, a própria transição que exclui 

a parada. Pontos de referência, nada mais. O seu tempo? O de uma ressurreição que 

se lembra da morte e do antes, mas perde a glória do estar além [...] (KRISTEVA, 

1994, p. 15). 

 

Ainda sobre os efeitos psicológicos da emigração, em “Emigración y ruptura familiar”,  

Ángel Collado Schwarz (2014) aponta que, se a saída para as dificuldades econômicas é a 

emigração, a contrapartida dessa solução são as consequências psicossociais para a “familia 
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rota”; ruptura esta que, como veremos no próximo capítulo, será lida criticamente em chave 

humorística nas crônicas de Luis Rafael Sánchez.  

Migrar, portanto, envolve uma série de questões que afetam não somente o sujeito da 

ação, mas também aqueles que estão no entorno. Diante disso, compreendemos que, ao longo 

de mais de um século, a diáspora produziu fraturas em vários campos da sociedade porto-

riquenha. 

Por fim, La memória rota (2003) mostra-nos a importância do educador-memória, ao 

falar da importância que o magistério de Margot Arce de Vázquez  teve para Arcadio Díaz- 

Quiñones, em termos de repertório e método de leitura do cânone. Utilizo esse termo fazendo 

alusão ao “homem-memória” de Nora (1993), uma vez que os professores também abrigam a 

memória, principalmente aqueles ligados às ciências humanas. Por meio da educação 

comprometida e crítica se rememora, se atualiza, criando novas possibilidades para a reflexão. 

Educação e memória estão totalmente imbricadas.  Além disso, os lugares da contra-memória 

na literatura são acessados por Díaz-Quiñones em obras de Luis Palés Matos, César Andreu 

Iglesias, Bernardo Vega, Edward Said, Aurora de Albornoz. Esses que também podem abrir 

caminho para uma melhor compreensão, heterogênea, da história de Porto Rico. 

Compreendemos, pois, diante do que vimos até aqui, que a memória pode ser 

confrontada, modificada, negociada, como vem ocorrendo em Porto Rico desde 1898. Um país 

que foi impedido de caminhar a partir da invasão militar e da militarização da Ilha; através da 

interposição de símbolos; mediante a implementação de um sistema educacional distinto,  

acompanhado de vários intentos de oficialização do inglês. Nesse contexto, faz-se necessário 

que outros atores breguen contra a desmemória a fim de que a memória e a nação porto-

riquenha se fortaleça em busca da sua independência. 

 

2.3. La memoria rota e a “canibalização da biblioteca” 

São várias as interpretações que um livro pode produzir, pois a partir do momento em 

que o autor publica, ele não possui mais controle sobre o seu texto. Com La memoria rota não 

foi diferente. Sendo assim, para fecharmos este capítulo sondaremos as leituras que esse texto 

produziu.  

Em “Canibalizar la biblioteca”, primeiro capítulo do livro homônimo, Elsa Noya propõe 

um exercício inicial de leitura, no qual analisa acontecimentos da história cultural porto-
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riquenha das últimas décadas. Tomando como ponto de partida a reflexão desenvolvida por 

Díaz-Quiñones em La memoria rota, Noya inquire sobre as alianças e tensões que se 

estabelecem entre memória, nação, escrita, tradução e colonialidade, e debate com seus 

contemporâneos acerca de um corpus em que convivem produções que se expressam em 

linguagens e registros heterogêneos. De tal maneira, nesse capítulo, o livro de ensaios de Díaz 

-Quiñones estabelecerá um diálogo com a recepção de um show de Madonna em Porto Rico, 

com os questionamentos à escritora Rosario Ferré sobre as suas traduções, e com a participação 

em debates de Elizam Escobar —artista plástico e militante independentista preso nos Estados 

Unidos durante 20 anos— a propósito da publicação de seus Cuadernos de cárcel. Mas também 

será submetido à leitura crítica de Noya, María Milagros López, Juan Duchesne Winter e Juan 

Flores, como veremos a seguir. (Por questões de coesão, nos limitaremos a comentar as análises 

relativas apenas aos ensaios de Díaz-Quiñones). 

Na abertura do capítulo, a ensaísta argentina lembra que o título La memoria rota remete 

a um ensaio anterior do autor, La memoria integradora. Neste, Díaz-Quiñones mostrava, a 

propósito da obra de Cintio Vitier, “cómo podía ser posible construir [una] tradición cultural 

nacional [cubana] mientras La memoria rota trataba de llevar a la práctica un proyecto similar 

respecto de Puerto Rico” (NOYA, 2015, p. 26). Com este propósito, na avaliação de Noya, em 

La memoria rota “Díaz Quiñones va enmarcando [...] hechos de la historia puertorriqueña en 

la historia latinoamericana y va desplegando así el olvido, abriéndolo, recorriendo 

minuciosamente cada etapa olvidada, cada circunstancia, sus influencias, sus causas, sus 

consecuencias, sus protagonistas centrales y marginales” (NOYA, 2015, p. 28). Além disso, 

Noya destaca a marcação do “yo” e do “cómo” que remete a um “nosotros inclusivo”, que 

convida os porto-riquenhos a rememorar. A ensaísta aponta também que a recordação da 

memória social parte de uma memória subjetiva, marcada por meio do “yo” que relembra (“Yo 

recuerdo”) e, como vimos, grava (“Grabo aquí su nombre”; “Quiero grabar aquí su nombre”). 

Paralelamente, Noya “canibaliza” as leituras que outros críticos contemporâneos 

fizeram acerca de La memoria rota. 

 O primeiro deles é Juan Flores, cujo artigo “Memorias (en lenguas) rotas/Broken 

English Memories” celebra a “reivindicación que hacía Díaz Quiñones de la cultura del 

mestizaje y la mezcla” e o “señalamiento que hacía el texto de las exclusiones, destacando en 

ese sentido el esfuerzo que realizaba, inédito a su ver en la historia y en la cultura de la nación, 

por incluir dentro de la exclusión a aquellos que habían emigrado” (FLORES, 1997 apud 

NOYA, 2015, p. 32). 
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A segunda leitura convocada por Noya é a realizada por María Milagros López em “El 

problema de la memoria en la época de la crisis de la representación”. Neste, ela opina que La 

memoria rota  

 

abre y estimula un debate necesario y concuerda en el análisis de lo nacional, entiende 

que la propia memoria del texto muestra la crisis de representatividad de los 

intelectuales puertorriqueños en tanto se construiría como la memoria del sujeto 

individual, desde un imaginario de izquierda, pero acotado ideológicamente por clase 

y generación (LÓPEZ, 1993, p. 209 apud NOYA, 2015, p. 33). 

 

Apontando essas características, López “critica la alta retórica culturalista” do livro, que 

privilegia vozes a partir de “parámetros literarios”, excluindo outras vozes e memórias.  

Com relação a esta crítica, podemos considerar que se trata de uma escolha do autor 

quanto ao corpus e o campo de estudos que deseja tomar como referência para elaborar sua 

reflexão. Por outro lado, o fato de que essa reflexão assuma a forma de texto impresso pode 

deixar o registro linguístico mais formal; algo que se evitaria facilmente no contexto de um 

debate público, oral. Enfim, parece paradoxal (mas plausível) que, sendo o propósito dos 

ensaios de La memoria rota a posta em circulação de vozes que foram e são caladas na 

sociedade porto-riquenha, a crítica considere que esse propósito se cumpriu apenas 

parcialmente, já que houve a inclusão de umas vozes em detrimento de outras. 

Quanto ao expressado por López, entendemos a sua crítica ao texto de Díaz-Quiñones, 

pois o lugar de enunciação do gênero ensaio foi quase sempre ocupado por intelectuais. Na 

história do ensaio, tanto de maneira geral como no ensaio latino-americano, o gênero teve como 

voz principal letrados, homens, brancos etc. que, muitas vezes, não faziam ecoar vozes 

marginalizadas. 

Por sua vez, Liliana Weinberg, uma das principais especialistas sobre o gênero, em “El 

lugar del ensayo” (2012), aponta que o ensaio, para muitos, está localizado na tradição escrita 

europeia, mas ela propõe repensar esse lugar, localizando-o na tradição da escrita ensaística 

latino-americana. A estudiosa aponta que, pela coincidência temporal entre o surgimento do 

gênero e a invasão do Novo mundo, eles estariam relacionados desde o momento em que a 

América aparece nos escritos interpretativos de Michel de Montaigne, em 1580. Para 

exemplificar essa visão, ela toma o pensamento de Germán Arciniegas.  
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Germán Arciniegas nos ofrece una acertada imagen para el encuentro entre nuestro 

continente y el género que nos ocupa: “Nuestra América es un ensayo” (...) La historia 

de la prosa interpretativa y la historia del nuevo mundo van de la mano y entran en 

diálogo, según Arciniegas, desde el propio diario del Almirante, y se revivifican a la 

hora de proyectar nuestra emancipación mental (ARCINIEGAS, 1963, p. 9-16 apud 

WEINBERG, 2012, p. 16). 

 

Também, constatamos com os estudos de Norte & Reis (2008) que o “final do século 

XIX e o modernismo da América Hispânica revelaram o significado histórico do ensaio. 

Desprestigiado na Europa, por falta de tradição formal, seu estilo serviu à busca da essência 

nacional e à questão identitária da América Latina” (NORTE; REIS, 2008, p. 155).  José 

Enrique Rodó, Domingo Faustino Sarmiento, José Carlos Mariátegui e Octavio Paz 

(CENTENO-AÑESES, 2015, p. 36) são, entre outros, exemplos da grande e extensa lista de 

ensaístas que compõem o continente latino-americano.   

 

O ensaio, pelo seu caráter de literatura comprometida com a interpretação da 

realidade, foi a estratégia intelectual latino-americana para promover a busca de uma 

expressão própria, de uma identidade (...) Nenhum outro gênero – ou subgênero da 

prosa – poderia ter sido tão efetivo para essa função quanto o ensaio (NORTE; REIS, 

2008, p. 156). 

 

No entanto, na história do ensaio latino-americano, a voz que ecoou foi a da cidade 

letrada. Geralmente, o homem branco, intelectual foi quem ocupou o papel de observação e 

ponto de vista dos outros. “El ensayo es un viaje intelectual por un mundo de significados y 

valores cuyo punto de vista es decisivo en cuanto a partir de él se sientan las bases del texto así 

como de su puesta en diálogo y contexto. El ensayo es la representación de un proceso 

interpretativo” (ADORNO, 1962, p. 11-36 apud WEINBERG, 2012, p. 18).  

 

El estilo del ensayo es capaz de guiarnos por el universo mental del escritor: se trata 

así de un estilo de escribir que conduce a un estilo de pensar; de un estilo de pensar 

que conduce a un estilo de escribir, ya que el propio género surge como proyecto 

escritural en el momento de expansión de la imprenta, y su propia representación de 

ese estilo escritural de captar el mundo nos pone en relación tanto con el universo 

mental del escritor y su escritura como con el mundo que está más allá del texto 

(WEINBERG, 2012, p. 19). 

 

O exercício intelectual do ensaísta é uma ação de grande complexidade, uma vez que 

são necessárias muita reflexão e análise. Ele deve saber se aprofundar nas experiências e 

problematizá-las. Segundo Liliana Weinberg (2012, p. 17), “El ensayo, el viaje, el diálogo, la 
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lectura, la pintura de sí, la interpretación del mundo están muy ligados a partir de esa genial 

operación, de ese monumental golpe de timón (...)”. Por exemplo, Montaigne trouxe o seu ponto 

de vista acerca de indígenas. 

 

La operación de Montaigne hará del punto de vista personal, de la capacidad de emitir 

juicios sobre el mundo desde la propia perspectiva y la propia experiencia 

interpretativa en el seno de la lengua materna (y ya no del latín), un pivote que alterará 

la relación entre las formas discursivas e incidirá también en la modificación de las 

prácticas de lectura y escritura al hacer que el comentario personal del autor a los 

libros de los otros pase, del margen, al centro y que la relación hombre-mundo se 

convierta en el nuevo eje de la escritura, a través del ejercicio del juicio y el enlace 

entre experiencia y sentido (WEINBERG, 2012, p. 22). 

 

 

Já em “El ensayo latinoamericano entre la forma de la moral y la moral de la forma” 

(2007), Weinberg aponta dois grandes períodos do ensaio latino-americano: o do “ensayo en 

tierra firme”, que corresponde aos escritos em meados do século XX por grandes nomes, como 

Pedro Henríquez Ureña e Alfonso Reyes;  e o  do “género sin orillas”, que corresponde ao final 

do século XX, e  traz grandes e significativas transformações para a ensaio latino-americano.  

 

(...) hacia mediados del siglo XX el ensayo había alcanzado un momento de 

normalización genérica y existía un cierto equilibrio entre la posición del intelectual, 

el sistema escolar, la producción editorial, un modelo de crecimiento económico y 

participación política que nos permitían hablar del “ensayo en tierra firme”. Y sin 

embargo, paradójicamente, apenas alcanzado ese estado de equilibrio muy pronto el 

panorama comenzó a cambiar radicalmente y el ensayo se volvió “un género sin 

orillas”: surgió una nueva forma discursiva, la de las ciencias sociales, que ocupó el 

espacio de la nueva academia pero también avanzó en terrenos ensayísticos. La crisis 

de la ciudadanía, de la democracia, la escuela, la producción editorial, dejaron a un 

selecto y solitario grupo de intelectuales sin un campo específico de sustentación. Sin 

embargo, las nuevas realidades y fenómenos demandaban nuevas interpretaciones, 

tanto o más imperiosas conforme el proceso de especialización académica volvía cada 

vez más difícil la posibilidad de entender los fenómenos en conjunto (WEINBERG, 

2007, p. 127). 

 

Sobre o “ensayo en tierra firme”, podemos dizer que os autores possuíam uma certa 

regularidade escrita e havia também um equilíbrio na perspectiva desses intelectuais. No 

entanto, com o período do ensaio “sin orillas”, dá-se voz aos representantes de grupos que são 

oprimidos na sociedade de acordo com o seu gênero, a sua etnia, a sua sexualidade etc. Com 

essa mudança, eles passam de observados a observadores e críticos daqueles que um dia 

estabeleceram visões, muitas vezes, deturpadas sobre esses grupos. Sendo assim, contrária à  
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maneira de pensar homogeneizadora e fixa, novos parâmetros foram se formando. “As crises 

do conceito de América Latina, do conceito de literatura, da noção de interesse público, do 

papel dos intelectuais, da cultura do livro, assim como os novos fenômenos de circulação da 

palavra, também se desdobraram em novas soluções simbólicas” (WEINBERG, 2017, p. 538).  

Liliana Weinberg aponta, por exemplo, que o estudioso brasileiro Renato Ortiz (2000, p. 44) 

pensa no conceito e existência de não somente uma América Latina, mas, sim, de “Américas 

Latinas”. 

Em “O ensaio em diálogo. Da terra firme ao arquipélago relacional” (2017), na subseção 

“O arquipélago relacional”, Weinberg toma o conceito do caribenho Édouard Glissant (1990), 

o de “poética da relação”, para caracterizar o novo lugar e a nova visão do ensaio na 

contemporaneidade. Isso permite uma perspectiva ampliada em relação aos mundos. Nesse 

sentido, a estudiosa aponta que estes são os novos caracteres que poderemos encontrar em um 

ensaio na contemporaneidade. 5 

 

Hoje, o ensaio tematiza também a nova relação com o pacto autobiográfico e o pacto 

representativo, que incluem tanto um forte giro subjetivo e autobiográfico como uma 

reformulação dos efeitos de verdade e realidade. Uma das formas mais pronunciadas 

de engaste do ensaio em outros gêneros, aos quais assistimos atualmente, é sua relação 

com a crônica, mas também com a crítica de arte e a reflexão estética. 

Há também algumas mudanças na estratégia discursiva: da parte pelo todo, baseada 

na representatividade, passamos ao todo só apreensível pela organização possível das 

partes; a avaliação cede seu lugar à descrição, à nomeação e à sugestão de sentidos. 

Novas constelações de leitura também se apresentam a partir de novas formas de 

 
5 Fenômeno semelhante ao do ensaio ocorre com o gênero crônica que, a partir dos anos noventa, traz 

vozes e autores comprometidos, que questionam o cânon literário e estão dispostos a fazer uma revisão. De acordo 

com “Mirada metacrítica al género crónica. La construcción de su tradición crítica como puesta en valor” (2012), 

de María José-Sabo, “(...) el Grupo de Estudios Subalternos Latinoamericanos, cuyo arraigo al campo de la crítica 

literaria fue evidente, recoge este interés en revisar la inscripción de los géneros narrativos y sus estrategias 

representacionales dentro de horizonte cultural latinoamericano-poscolonial"  (JOSÉ-SABO, 2012, p. 5). A 

estudiosa ainda aponta: 

 

(...) el testimonio y las crónicas emergen como relato que daría cabida al sujeto 

subalterno, constituyendo justamente allí su valor en tanto discurso comprometido 

con el proyecto de desoccidentalizar América Latina. Estos géneros son celebrados en 

la medida en que parecen alejarse de la voluntad totalizante de las novelas del boom, 

es decir, de la creación de mundos ficcionales complejos y subordinados a la voz 

autoritaria de un narrador omnisciente (JOSÉ-SABO, 2012, p. 6). 
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relação entre as obras antes consideradas centrais e as obras outrora consideradas 

satélites (WEINBERG, 2017, p. 543).  

 

 

Diante dessas novas configurações, podemos entender La memoria rota como um 

ensaio “sin orillas”. Arcadio Díaz-Quiñones empreende um trabalho de rever e questionar 

tradições e identidades fixas da história porto-riquenha, ao trazer sujeitos que muitas vezes 

foram apagados (como Bernardo Vega, Luis Palés Matos etc), a fim de estabelecer um contra-

ponto, fazer refletir e trazer novas perspectivas sobre o porto-riquenho. Em “Advertencia”, 

texto que abre o conjunto de textos, o ensaísta revela que se interessa em pensar “la ruptura de 

la comunidad puertorriqueña, la memoria deliberadamente negada por el poder político o rota 

por la represión oficial y la exclusión cultural” (DÍAZ-QUIÑONES, 2003, p. 13). Ao 

constatarmos esse interesse, ratificamos que entendemos o posicionamento da María Milagros 

López ao criticar a retórica culturalista de La memoria rota (uma vez que vemos a repetição de 

ensaístas brancos e letrados tomando a voz), mas, ainda que Arcadio Díaz-Quiñones seja um 

intelectual acadêmico, ele se mostra preocupado e comprometido com as vozes negligenciadas. 

Em seus ensaios, vemos que ele está em um questionamento incessante das elites, 

principalmente sobre o período das grandes emigrações dos porto-riquenhos para os Estados 

Unidos e o racismo arraigado na cultura porto-riquenha. 

Ainda sobre os texto de La memoria rota, Juan Duchesne Winter também critica o 

ensaio de Díaz-Quiñones em “Notas del olvido”. Para isso, o autor apoia a sua discussão na 

psicanálise. Para ele, como o sujeito individual é também um sujeito histórico, há uma “oclusión 

del trauma originario” e o “olvido activo” dessas memórias. Assim,  

 

La perspectiva del olvido no va contra la memoria ni siquiera contra la historia y la 

historiografía como tales: sencillamente reclama la positividad creadora del olvido; el 

gozo y el dolor de diseminar el olvido. Se pueden visualizar tradiciones del olvido y 

no sólo tradiciones de la memoria (DUCHESNE WINTER, 1993, p. 85 apud NOYA, 

2015, p. 35). 

 

Sobre o posicionamento de Duchesne, consideramos que pode ser que o que ocorra com 

a memória individual também possa ocorrer, como vimos, com a memória coletiva (sujeito 

histórico). Mas, assim como com o sujeito individual (memória individual), no sujeito histórico 

é sempre necessária a resolução do trauma ao invés do “olvido activo”. Por outro lado, para 
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Halbwachs, ainda que haja semelhanças, há também diferenças entre a memória individual e a 

coletiva; por isso, assumir um parâmetro psicanalítico para os dois sujeitos seria equivocado.  

 

A memória coletiva [...] envolve memórias individuais, mas não se confunde com elas. 

Ela evolui segundo suas leis, e se algumas lembranças individuais penetram algumas 

vezes nela, mudam de figura assim que sejam recolocadas num conjunto que não é mais 

uma consciência pessoal (HALBWACHS, 1990, p. 53-54). 

 

Assim, ainda que estejam relacionadas a memória coletiva e individual, o interesse 

prioritário de Halbwachs não é a memória individual, mas a coletiva. Comumente, quem trata 

da memória individual é a Psicologia que possui seus instrumentos para a análise. Dessa forma, 

consideramos que Duchesne deveria procurar outras motivações desse “olvido activo” na 

memória de Porto Rico. 

No capítulo 1 deste trabalho, vimos que Le Goff aponta que a memória pode ser 

manipulada pelos “senhores da memória”, isto é, existem grupos dominantes que 

propositalmente, segundo seus interesses, produzem esquecimentos, silêncios ou lembranças 

(LE GOFF, 1990, p. 426). Quem foram esses indivíduos que atuaram na formação da memória 

porto-riquenha? Certamente, em algum lugar desse trabalho o leitor já tenha encontrado pelo 

menos uma resposta. A ideia de população enferma, em Insularismo, é um exemplo de como a 

memória porto-riquenha foi manipulada, mostrando-se somente algumas figuras como os heróis 

da pátria. 

Entre tantos outros apagamentos, a discussão escassa (quando não a falta de discussão) 

na historiografia sobre a memória da emigração porto-riquenha para os Estados Unidos 

constitui-se uma questão significativa. Como vimos anteriormente, no ensaio “Cultura, 

emigración, ¿asimilación?” (1980), Díaz-Quiñones reflete sobre o problema postulado no texto 

de Maldonado Denis, “Cultura y educación: el problema de la asimilación cultural”, de não 

apresentar alternativas contra a assimilação nem exemplos daqueles que lutaram contra ela. 

Por sua vez, no que diz respeito à emigração, em “Memorias (en lenguas) rotas/Broken 

english memories”, Juan Flores faz menção a um dos ensaios de Arcadio Díaz-Quiñones em 

que é apontada a falta de disposição da historiografia a tratar dos emigrantes porto-riquenhos 

nos Estados Unidos: 
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Díaz Quiñones ilustra esta ausencia en otro ensayo suyo reciente, "Puerto Rico: 

cultura, memoria y diáspora" (1994), en donde cita dos libros de historia 

publicados en los últimos años -Historia general de Puerto Rico (1986) de 

Fernando Picó y La historia de Puerto Rico (1987) de Blanca Silvestrini y 

María Dolores Luque de Sánchez que no dedican más que unas pocas páginas 

muy superficiales a esta comunidad puertorriqueña que emigró. Ambos textos 

son producto de la "nueva historiografía", que ha ganado cierto prestigio en el 

campo intelectual contemporáneo desde su aparición en la década del 1970, y 

que postula un proyecto de revisionismo que aspira a erradicar los prejuicios 

coloniales y raciales y las exclusiones de categorías como clase social y género 

sexual. Sin embargo, es notable que estos nuevos proyectos historiográficos 

continúan representando a esa "otra mitad" de la población puertorriqueña 

como solo eso, un "otro" que pulula por los márgenes inciertos de un drama 

nacional que sigue siendo predominantemente insular. Los puertorriqueños “en 

el destierro”, o simplemente “de allá”, siguen siendo incorporados en estas 

narrativas como una nota al calce, que en el mejor de los casos puede llegar a 

simpatizar con este sector de la comunidad puertorriqueña, pero que todavía 

deja de lado una realidad que no se intenta ni siquiera comprender (FLORES, 

1997, p. 343). 

 

O que apresenta Díaz-Quiñones sobre a não aparição dos emigrados no âmbito 

historiográfico vem do preconceito que os porto-riquenhos têm em relação aos porto-riquenhos 

nos EUA, vendo-os como assimilados, híbridos etc. E uma vez que a historiografia esteve em 

mãos norte-americanas e sob a elite porto-riquenha, escolhia-se o que mencionar ou não, ou 

mencionar deturpando certa identidade.  No referido texto de Díaz-Quiñones, citado acima, 

“Puerto Rico: cultura, memoria y diáspora” (1991), o autor assim  especifica: 

 

(...) prejuicios clasistas y culturales son compartidos por sectores de la propia élite 

puertorriqueña que sostienen una concepción monolítica y vertical del nacionalismo 

«cultural». Reproducen a menudo ese rechazo, esas dicotomías y las exclusiones. Se 

creen depositarios de la «verdadera» identidad nacional y consideran intolerable la 

complejidad de los mezclados o «asimila dos», un atentado a la pureza del ser (DÍAZ-

QUIÑONES, 1991, p. 154). 

 

Esses apagamentos também são produzidos por certos grupos que, com o ideal de 

nacionalização, acreditam na pureza e na essencialização do ser porto-riquenho. O que nunca 

foi e não será, uma vez que o Caribe Hispânico foi um lugar de rotas. A identidade cultural 

caribenha é diaspórica e está em constante dispersão. Dessa forma, é sempre necessário fazer 

uma leitura da história em contraponto, como nos sugere Said. 

 

(...) a maioria de nós deveria considerar a experiência histórica do império como algo 

partilhado em comum. A tarefa, portanto, é descrevê-la enquanto relacionada com os 

indianos e os britânicos, os argelinos e os franceses, os ocidentais e os africanos, 
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asiáticos, latino-americanos e australianos, apesar dos horrores, do derramamento de 

sangue, da amargura vingativa (SAID, 2011, p. 24) 

 

Seguindo Said, devemos ler a história neocolonial porto-riquenha ao dialogar, 

questionar, pontuar as memórias e relacioná-las. Alvo de preconceitos na história universal, 

entende-se que a cultura afro é mais uma vez negada pela elite porto-riquenha e não se estuda 

com mais afinco as grandes emigrações, pois fazem parte de um projeto falido que destruiu 

laços familiares e trouxeram sofrimento a muitas pessoas com os deslocamentos praticamente 

forçados.  

No próximo capítulo, retomaremos os apagamentos produzidos sobre o movimento 

diaspórico porto-riquenho e as temáticas que se relacionam com ele. 
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CAPÍTULO 3  

MEMÓRIA EM TRÂNSITO: LA GUAGUA AÉREA 

 

Hechas las introspecciones de rigor, tras repasar en el frágil archivo de la memoria 

algunas de mis obras, puedo decir que, en términos generales, escribo para entablar 

un diálogo crítico, vivo, a fuego cruzado, con mi país, con mi tiempo y mi persona. 

Escribo, a veces, para mediar entre los asombros producidos por la realidad que me 

rodea y mi persona que la padece. Lo que es un riesgo excepcional si se vive en las 

Antillas, si se es hijo del Caribe. De todas maneras fronterizo es el Caribe, de todas 

maneras mezclado, hasta el extremo de que sólo una paradoja tiene la capacidad de 

caracterizarlo –lo único puro en el Caribe es la impureza (SÁNCHEZ, 1998). 

 

 

O Caribe, como um lugar de rotas, caracteriza-se por sua impureza, que resulta nas 

diversas tensões e consequências apontadas até este momento do trabalho. Inicialmente, por 

exemplo, Porto Rico, no século XVI, teve a entrada de espanhóis e africanos, que com o tempo 

foram se imbricando com os indígenas, apesar das diferenças. Ao longo dos séculos, muitas 

pessoas também de ilhas vizinhas, como Cuba e República Dominicana, passaram a entrar, 

além de estadunidenses, que tomaram Porto Rico em 1898. De acordo com López, no estudo 

“La población inmigrante en Puerto Rico”, em 2013, os imigrantes estadunidenses, em Porto 

Rico, formavam o fluxo de entradas de 56, 6 %, os dominicanos, 21,8%, os cubanos, 2,8%, 

entre outros. Assim expressa Sánchez, em “El cuarteto nuevayorkés”,  acerca dessa formação 

caribenha: “Sí, el Caribe es una totalidad fragmentaria. El Caribe es un ramillete de piélagos, 

besados por el sol, como lo cursilean las prosas publictarias. El Caribe es una postal rota en 

cuatro pedacitos y once mil pedacitos (...)” (SÁNCHEZ, 2013, p. 26-27). O cronista, nesse 

trecho, aponta a fragmentação do Caribe tanto em território (“rota en cuatro pedacitos”) como 

em características culturais (“once mil pedacitos”), uma vez que houve muitas entradas de 

diferentes nacionalidades e etnias nesse território que hoje constitui o Caribe, “totalidad 

fragmentaria”. Nesse sentido, Stuart Hall, ratificando a ideia dessa heterogeneidade cultural, 

como caribenho, aponta: 

 

Nossas sociedades são compostas não de um, mas de muitos povos. Suas origens não 

são únicas, mas diversas. Aqueles aos quais originalmente a terra pertencia, em geral, 
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pereceram há muito tempo — dizimados pelo trabalho pesado e a doença. A terra não 

pode ser "sagrada", pois foi "violada" — não vazia, mas esvaziada. Todos que estão 

aqui pertenciam originalmente a outro lugar. Longe de constituir uma continuidade 

com os nossos passados, nossa relação com essa história está marcada pelas rupturas 

mais aterradoras, violentas e abruptas. Em vez de um pacto de associação civil 

lentamente desenvolvido, tão central ao discurso liberal da modernidade ocidental, 

nossa "associação civil" foi inaugurada por um ato de vontade imperial (HALL, 2003, 

p. 30). 

 

Uma das consequências desse imperialismo, além da heterogeneidade cultural, é a 

memória quebrada, dilacerada. No capítulo 2, pudemos compreender, por meio da reflexão de 

Arcadio Díaz-Quiñones, em La memoria rota (2003), como a memória é de grande relevância 

para a nação e como ela é negociável, estando relacionada a escolhas e ideias de grupos. O 

ensaísta aponta-nos a memória fraturada de Porto Rico, que, a partir da invasão e ocupação 

militar estadunidense, em 1898, passa por diversas mudanças. Díaz-Quiñones mostra-nos que 

houve pessoas que lutaram por uma outra versão da memória que vai de encontro à memória 

americanizada. Neste sentido, podemos inserir nesse grupo o escritor Luis Rafael Sánchez, que, 

por meio de seu ofício, busca o pensamento crítico sobre a condição política de Porto Rico.   

Luis Rafael Sánchez, um dos mais conhecidos escritores porto-riquenhos do século XX, 

responde-nos, na epígrafe deste capítulo, o que motiva a sua escrita: o diálogo e a crítica. E os 

interlocutores são Porto Rico e todos aqueles que, como o autor, estiverem interessados em 

refletir criticamente, desde o presente, sobre o país. Assim, cruzando como estamos o seu 

tempo, nos propomos, neste trabalho, a compreender e a investigar um pouco mais sobre a sua 

obra bem como acerca das temáticas que a (pre)ocupam. 

Luis Rafael Sánchez é um escritor prolífico. Entre suas produções podemos citar 

Quíntuples (1984), La importancia de llamarse Daniel Santos (1988), La guagua aérea (1994), 

No llores por nosotros, Puerto Rico (1997), mas o livro que talvez seja mais conhecido é La 

guaracha del Macho Camacho (1976). Para Carolina Sancholuz,  

 

 

es el texto más significativo en el contexto de la nueva producción literaria, ya que 

privilegia la ruptura expresiva y a la vez busca la complicidad de un público lector 

renovado. La novela pone en escena una recíproca fecundación entre las letras 

impresas y la riqueza de la música popular caribeña, como zona de resistencia y 

afirmación de identidad nacional (SANCHOLUZ, 1997, p. 12). 

 

Além dessas obras, Sánchez publica com frequência crônicas em jornais como El nuevo 

día, “el desaparecido diario El Mundo” e “el semanario socialista Claridad” (GONZÁLEZ, 

2008, p. 82). Acrescentam-se a estas, as obras teatrais bem como produções em outros gêneros. 

A participação intensa de Luis Rafael Sánchez no âmbito jornalístico faz-nos compreender e 
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confirmar a sua preocupação com o diálogo crítico, exercício que faz dele, como o aponta 

Aníbal González, um “intelectual público” (GONZÁLEZ, 2008, p. 82). 

Nesse sentido, este trabalho pretende direcionar o olhar acerca da produção crítica do 

autor sobre a diáspora porto-riquenha. Analisam-se assim, neste capítulo, as crônicas reunidas 

no livro La guagua aérea, de Luis Rafael Sánchez (2013).  

A ironia, recurso muito utilizado na obra, aparece no próprio título. A palavra “guagua” 

traduz-se na língua portuguesa como ônibus (especialmente, urbano), e o autor caracteriza-o 

como “aéreo”. Ou seja, o título aponta para a frequência constante das viagens entre San Juan 

e Nova York, como se se tratasse de viagens de ônibus municipal. Além disso, a metáfora sobre 

a viagem entrecruza toda a obra, desde o texto introdutório, “Tarjeta de embarque”, que convida 

o leitor a conhecer o mundo porto-riquenho. No tratamento do tema da “viagem”, no que diz 

respeito aos porto-riquenhos, o autor pretende:  

 

 

Quiero que implique desafío y riesgo, desperdigamiento y diáspora, paroxístico amor 

a la tierra dejada atrás. Pues son esos los repetidos signos del viaje a los Estados 

Unidos de Norteamérica que, temprano en el siglo, emprende el puertorriqueño 

(SÁNCHEZ, 2013, p. 7). 

 

 

Sobre a estrutura da obra, ela está dividida em seis partes, nas quais o tema da viagem 

se incorpora nos diferentes gêneros que aparecem em cada uma delas. A primeira parte, “Viajes 

sin escala”, reúne crônicas sobre o ir e vir porto-riquenho aos Estados Unidos; a segunda, “Clase 

turista”, consta trata de relatos e memórias de viagens de Luis Rafael Sánchez (“se desplazan 

literal y metafóricamente, ya que a veces no se trata de textos escritos a raíz de un verdadero 

viaje)” (GONZÁLEZ, 2008, p. 86); a terceira,  “Paradas de inspección técnica”,  agrupa 

entrevistas dadas pelo autor em diferentes lugares do mundo, como Barcelona, Buenos Aires, 

Madri, Cidade do México etc; a quarta,  “Envíos postales”, consta de comentários a textos 

literários e obras plásticas produzidas por porto-riquenhos e hispano-americanos; a quinta,  

“Documentos de Aduana”, compõe duas reflexões breves, na forma do ensaio, sobre a condição 

neocolonial de Porto Rico. Aníbal González assim destrincha essa seção: 

 

 
La “Quinta Parte: Documentos de aduana” asume, en este contexto, un evidente papel 

de “retorno al país natal”, pues consta de dos ensayos de interpretación sociocultural 

sobre la condición actual de Puerto Rico. Esta penúltima sección del libro es la que 

más se asemeja a lo que parecería ser el modelo inmediato del libro de Sánchez, el 

clásico y aún controvertido Insularismo de Pedreira, texto perteneciente a la corriente 

hispanoamericana de crítica cultural que arranca del modernismo y culmina en las 

décadas de los veinte y treinta en obras como Siete ensayos de interpretación de la 

realidad peruana (1928) de José Carlos Mariátegui y Radiografía de la pampa (1933) 

de Ezequiel Martínez Estrada, entre otras. [...] Pero llama la atención en La guagua 
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aérea la relativa brevedad de esta “Quinta Parte”. Creo que esa limitación es 

significativa. Si bien es cierto que reaparece a todo lo largo del libro, la cuestión de la 

identidad cultural y la nacionalidad puertorriqueña dista mucho de ser el tema 

predominante. Esta es una de las diferencias más significativas entre este libro de 

Sánchez y los demás dentro de su tradición. Como en las crónicas fundadoras de los 

modernistas, la cuestión de la identidad nacional tiene que competir aquí con otro 

tema que durante mucho tiempo no había hecho su aparición en este contexto: el de 

la identidad personal y artística del autor.” (GONZÁLEZ, 2008, p. 86). 

 

 

Por fim, a sexta parte, “Fichero”, consta de informações sobre os textos que constituem 

La guagua aérea.  Nessa parte, encontramos os lugares de publicação primaria desses textos, 

uma vez que essa obra é o resultado de uma compilação de redações já publicadas 

anteriormente. Além disso, há o nome de obras que serviram de suporte intelectual e para 

reflexão de Sánchez. Também, observamos nomes de autores que, de alguma forma, 

cooperaram e que foram importantes para a formação da obra. 

 

Obra reconhecida internacionalmente, La guagua aérea aparece em “Diáspora, 

migración y literatura puertorriqueña (1940-2010)”, de Yolanda Martínez-San Miguel (2015), 

como um dos textos fundacionais da série sobre a diáspora porto-riquenha (p. 165); ou como a 

tradição escrita dos diversos vaivenes, como Duany chama o movimento diaspórico porto-

riquenho (DUANY, 2009).  

Dentro desse marco de referência teórico-crítico, o objetivo deste capítulo é melhor 

compreender a escrita de Luis Rafael Sánchez e entender a diáspora porto-riquenha, bem como 

as tensões que fazem parte da história porto-riquenha, por meio da análise da crônica “La 

guagua aérea” (título homônimo ao da coletânea) e “El cuarteto nuevayorkés”. Dessa forma, 

este capítulo será dividido em quatro seções: no primeiro momento, apresentaremos uma 

reflexão sobre a obra, vinculando-a ao gênero da crônica; no segundo, observaremos o cômico 

e o seu papel em La guagua aérea;  no terceiro, apontaremos os rastros da identidade diaspórica 

porto-riquenha na crônica “La guagua aérea”;  e, por fim, discutiremos o problema da língua e 

da identidade (entre outros) na crônica “El cuarteto nuevayorkés”. 

 

3.1. LA GUAGUA AÉREA E A CRÔNICA 

 

 

A crônica, assim como o ensaio interpretativo, é um gênero que promove grandes 

discussões, pois a sua forma, de certa maneira, não está totalmente pré-estabelecida. Esse tipo 

de texto foi modificando-se de acordo com as práticas sociais no decorrer do tempo, sendo, no 

passado, utilizado para contar os feitos de reis. Já a partir do século XIX, a crônica é um texto 
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narrativo que apresenta, na perspectiva pessoal do autor, reflexões críticas sobre o cotidiano, a 

sociedade ou a política. 

Quanto às características do gênero no marco da produção contemporânea, podemos 

inserir a crônica entre os textos não ficcionais. Nesse sentido e embora não privilegie o 

tratamento da crônica como gênero textual, o estudo de Ana María Amar Sánchez,  El relato 

de los hechos - Rodolfo Walsh: testimonio y escritura (1992), resulta esclarecedor para entender 

analogias e diferenças entre formas narrativas que objetivam o testemunho. Assim, Sánchez 

destaca que é necessário levarmos em conta a diferença entre textos realistas, jornalísticos e 

não ficcionais. De acordo com ela, o relato difere do texto jornalístico, pois o primeiro não está 

obrigado a obedecer à objetividade que requer o segundo. Sendo assim, no relato, a subjetivação 

“de algún modo recorta, organiza y ficcionaliza” (AMAR-SÁNCHEZ, 1992, p. 19). Por sua 

vez, nos textos realistas, ficcionalmente, “verdad, realidad y verosimilitud se confunden” 

(AMAR-SÁNCHEZ, 1992, p. 22). Nesse sentido, os romances do século XIX, como textos 

realistas, embora confundam, ficcionalmente, as fronteiras entre verdade e verossimilhança, 

obedecem a esta última, enquanto que o texto não ficcional apresenta apenas recortes da 

realidade cotidiana. Assim, o texto jornalístico, como vimos acima, deve se ater à veracidade 

dos fatos. 

Com a expansão das cidades, resultado do processo modernizador, o ambiente urbano 

passou a ser de grande interesse para os cronistas. A “[...] crónica intensificó su valor a fines 

del siglo XIX y principios del XX al proponerse rastrear el sentido de la vida moderna en la 

ciudad y narrar los segmentos urbanos bajo lo que Julio Ramos ha denominado ‘retórica del 

paseo’” (BERNABÉ, 2006, p. 9). Dessa forma, a partir do caminhar pela cidade, o cronista 

destaca fragmentos do cotidiano para compor a sua narrativa.  

Na crônica “Bons dias!” (1888) do escritor brasileiro Machado de Assis, por exemplo, 

podemos observar em sua própria narrativa a retórica do passeio:  

 

 

21 de janeiro 

Vi não me lembro onde... 

É meu costume; quando não tenho que fazer em casa, ir por esse mundo de Cristo, se 

assim se pode chamar à cidade de São Sebastião, matar o tempo. 

Não conheço melhor ofício, mormente se a gente se mete por bairros excêntricos; um 

homem, uma tabuleta, qualquer coisa basta a entreter o espírito, e a gente volta para 

casa "lesta e aguda", como se dizia em não sei que comédia antiga. 

Naturalmente, cansadas as pernas, meto-me no primeiro Bond, que pode trazer-me à 

casa ou à Rua do Ouvidor, que é onde todos moramos (MACHADO de ASSIS, 1888, 

p. 85). 
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O decadentismo do século XIX (BERNABÉ, 2006, p. 19) opta então por mostrar o dia 

a dia e as mazelas da formação da cidade, como a pobreza, a violência e a prostituição. Estas 

são, muitas vezes, denunciadas pelas crônicas, que comumente eram publicadas em jornais ou 

folhetins que alcançavam ampla divulgação. A dinâmica da cidade era impressa na crônica 

jornalística que tinha, em muitos casos, características noticiosas. Sobre o lugar que a crônica 

passa a ter, entre a literatura e o jornalismo, Bernabé aponta: 

 

 

Frente a la carencia de bases institucionales que permitieran proclamar una esfera para 

el arte separada del mundo de negocios, la crónica modernista en general y Rubén 

Darío en particular, se valieron del periodismo para difundir una galería de raros 

personajes que llevaban vida de artistas. A fines del siglo XIX, la crónica importa no 

sólo por los temas que introdujo, sino por ser el espacio donde se manifestaron las 

nuevas subjetividades. Al mismo tiempo que proporciona una forma de ganar el 

sustento diario, la crónica modernista aporta al proceso de la profesionalización del 

escritor que pugna por establecer un territorio específico para su actividad 

(BERNABÉ, 2006, p. 16). 

 

 

Não somente Rubén Darío, nas letras latino-americanas, teve um papel de destaque, mas 

José Martí, cujas “[...] crónicas narraron el fulgor y las sombras de la modernidad 

norteamericana, al mismo tiempo que informaban sobre las transformaciones del mundo 

tecnologizado” (BERNABÉ, 2006, p. 17). Por meio da crônica, ele aponta a realidade de Nova 

York com os vários migrantes ou desterrados que viviam as mazelas da época.  Além disso, 

questões políticas eram postas em debate como meio de engajamento e para a reflexão daqueles 

que consumiam os jornais. Por isso, havia o entrecruzamento da política, das questões culturais 

e da literatura.  

 

 

Martí escribió más de cuatrocientas crónicas sobre Hispanoamérica, los Estados Unidos 

y Europa, desde su puesto como corresponsal en Nueva York. Aparecieron publicadas 

en los principales periódicos del continente: La Nación, de Buenos Aires, La Opinión 

Nacional, de Caracas, El Partido Liberal, de México, La Opinión Pública, de 

Montevideo y en La América, que se editaba en la propia Nueva York (GARCÍA-

VARGAS, 2018). 

 

 

O século XX continuou com a tradição da crônica, mas dessa vez “[...] las crónicas 

muchas veces constituyen un acto de intervención” (BERNABÉ, 2006, p. 13) e interrogação 

sobre um mundo que foi abalado por violentas ditaduras e duas brutais guerras. “Los narradores 

del siglo XX suelen hablar de esta extrañeza recurriendo a tópicos relativos al desencanto, la 

desazón, la marginación, y la violencia” (BERNABÉ, 2006, p. 12). Por outro lado, “[...] los 

narradores se obsesionaron en la búsqueda de la identidad americana con cierto afán 

ontológico” (BERNABÉ, 2006, p. 19). E muitas dessas crônicas operavam como memória 
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coletiva de comunidades de desterrados ou emigrados, de maneira análoga ao que acontece, por 

exemplo, com as crônicas “La guagua aérea” e “El cuarteto nuevayorkés” que serão aqui 

analisadas. 

O século XXI torna-se mais complexo com as novas tecnologias. Sendo assim, o 

cronista deve estar atento ao surgimento de diferentes formas de relações. De acordo com 

Bernabé, “más que por contar historias, los mejores cronistas son aquellos que se empeñan en 

encontrar una confluencia con una mirada como estrategia de percepción de un mundo más 

complejo” (BERNABÉ, 2006, p. 11). Por sua vez, ao considerar esses novos movimentos, 

Virilio acrescenta: 

 

 

La línea del horizonte aparente, primer horizonte del paisaje del mundo, el horizonte 

al cuadrado de la pantalla (tercer horizonte de visibilidad) vendría a parasitar el 

recuerdo del segundo horizonte, ese horizonte profundo de la memoria de los lugares 

y, por tanto, nuestra orientación en el mundo, confusión de lo cercano con lo lejano, 

del adentro y del afuera, trastorno de la percepción común de las mentalidades 

(VIRILIO, 1989, p. 42 apud DAROQUI, 2003, p. 287). 

 

 

Por fim, assim como Amar-Sánchez aponta o que aconteceu no cinema — “propone 

utilizar todo tipo de técnicas, procedimientos y medios cinematográficos para construir un 

collage de escenas filmadas” (AMAR-SÁNCHEZ, 1992, p. 24) — observa-se que a crônica, 

tanto no século XIX como no XX, utilizou-se da técnica da colagem (DAROQUI, 2003, p. 292) 

do cotidiano. Para completar, o texto narrativo, embora imaginário, permeia-se de fragmentos 

do cotidiano, dos fatos da sociedade etc. “Em Martí [...], o acontecimento – o fragmento da 

temporalidade urbana – se relaciona diretamente com o discurso jornalístico, informativo.” 

(RAMOS, 2008, p. 145) Ele “[...] arma suas crônicas como leituras das diferentes notícias que 

aparecem no espaço fragmentado do jornal” (RAMOS, 2008, p. 145); ao passo que, um século 

depois, García Márquez, em situação semelhante, “recurre a una multiplicidad de discursos: 

diarios, citas de periódicos, entrevistas, transcripciones de noticieros televisivos, fragmentos de 

canciones, una amalgama de géneros discursivos que confluyen en el entramado de su larga 

crónica” (DAROQUI, 2003, p. 292). 

No que concerne às crônicas de Luis Rafael Sánchez “La guagua aérea” e “El cuarteto 

nuevayorkés”, podemos apontar que elas foram escritas entre o século XX e XXI, uma vez que 

a primeira publicação do livro La guagua aérea acontece em 1994. Essas crônicas expõem 

vários pontos de vista do autor sobre o movimento diaspórico e temáticas ligadas a esse 

fenômeno, além de apresentarem uma grande proximidade entre o tempo da diáspora e a escrita 

narrativa. As crônicas de Sánchez, também, se aproveitam do seu "lado jornalístico", tendo em 
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vista que são escritas com estratégias narrativas e meios expressivos que têm como propósito a 

produção do efeito de presentificação ou de co-presença dos acontecimentos narrados em 

relação ao presente da narrativa, que é a leitura. Assim, elas não deixam de ter, no seu horizonte, 

o fenômeno da migração, mas ela se refere especificamente ao acontecimento contemporâneo 

da migração: para Luis Rafael Sánachez, a migração dos anos 1970 e inícios dos 1980. 

Portanto, assim como as crônicas de Rubén Darío e José Martí que partilharam reflexões 

sobre o cotidiano contemporâneo com um público leitor crescente, assim também as crônicas 

de Luis Rafael Sánchez têm como função fazer o leitor pensar acerca das questões do país. As 

cenas de suas crônicas, que serão analisadas neste trabalho, focalizam pessoas em situação 

diaspórica. E para promover uma proximidade maior com o leitor, utilizam uma linguagem 

simples e lançam mão de muito humor.  

 

3.2. O RISO E A CRÔNICA 

 

 
Efecto corrosivo en el sistema, efecto corrosivo en la sociedad, efecto corrosivo en la 

época, efecto corrosivo sobre la condición política de la que se ausenta toda dignidad. 

Arte corrosivo para demoler las mentiras que nos sostienen, arte corrosivo para 

desacralizar los diosecillos que entretienen nuestros ocios, arte corrosivo para 

dinamitar las paredes engañosas que nos limitan. Corrosiva la utilización del humor 

que desinfla y hiere, humor y relajo y guachafita con capacidad de socavar la broma 

oficial de nuestra libertad oficial. Corrosiva la disposición a librarnos de los 

embelecos mayores y menores (SÁNCHEZ, 1974, p. 15 apud BARRADAS, 2015, p. 

290-291). 

 

 

De antemão, por meio dessa citação, compreendemos que a escrita de Sánchez traz um 

certo incômodo pela ênfase no caráter deliberadamente “corrosivo”, uma vez que toca nas 

feridas provocadas ao longo da história porto-riquenha. Comprometida com o pensar crítico, 

sua escrita problematiza a situação colonial na qual vive Porto Rico, “comunidade imaginada” 

fraturada em 1898.  

Partindo da leitura do estudo de Benedict Anderson (2008), Stuart Hall afirma que “as 

culturas nacionais em que nascemos se constituem em uma das principais fontes de identidade 

cultural” (HALL, 2006, p. 47), e essa identidade cria padrões tais como o da definição de uma 

língua vernácula que domina determinada região, bem como a criação de instituições que 

atendem às demandas nacionais. Daí entendemos a grande preocupação dos Estados Unidos em 

mudar, por exemplo, a língua e o sistema escolar de Porto Rico. 

 

 

As culturas nacionais são compostas não apenas de instituições culturais, mas também 

de símbolos e representações. Uma cultura nacional é discurso – um modo de 
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construir sentidos que influencia e organiza tanto nossas ações quanto a concepção 

que temos de nós mesmos [...]. As culturas nacionais ao produzir sentido sobre “a 

nação”, sentidos com os quais podemos nos identificar, constroem identidades. Esses 

sentidos estão contidos nas estórias que são contadas sobre a nação, memórias que 

conectam seu presente com o seu passado e imagens que dela são construídas (HALL, 

2006, p. 50-51). 

 

 

Além disso, de acordo com Hall, para a sustentação dessa nação são necessários também 

estes elementos e ações: narrativa da nação (p. 52), continuidade, tradição, 

intemporalidade (p. 53), invenção da tradição (p. 54), mito fundacional (p. 54), etc. No 

entanto, com a invasão estadunidense, esses caracteres elencados por Hall foram se 

modificando, ao invés de se concretizarem. Esse problema instalado na comunidade porto-

riquenha é canalizado pela maioria dos escritores boricuas e, obviamente, não é indiferente 

para Luis Rafael Sánchez, que se ocupa disso em sua produção, com muita comicidade. 

Essa característica humorística está presente na cultura porto-riquenha. Em “La risa 

puertorriqueña”, Arturo Yépez diz: 

 

 

Ante tales desmanes el pueblo canaliza su dolor, incertidumbre e inestabilidad a través 

de la risa angustiosa, pero liberadora. Se agudizaron la gracia y picardía criollas dando 

paso a unos códigos de comunicación subrepticia. Uno de tales códigos fue la “danza 

de cantaleta” en la que el pueblo improvisaba letras satíricas alusivas a los 

acontecimientos políticos y sociales de la época. Una excelente válvula de escape 

contra la opresión... y de más está decir, cantada en voz bajita (YÉPEZ, 2005, p. 21). 

 

 

Na escrita de Luis Rafael Sánchez não é diferente; ela comporta o riso, a ironia e a sátira, 

a fim de denunciar a conjuntura porto-riquenha. Essa característica vai ao encontro do que 

destaca Yépez: “La Guerra Hispanoamericana y el posterior dominio de Estados Unidos 

continuaron moldeando aún más el carácter del boricua y su risa” (YÉPEZ, 2005, p. 22). Nesse 

sentido, sendo o ano de 1898 o que abre a ferida, diante da dor que ela provoca, utiliza-se da 

estratégia humorística para a crítica. Em “Estrategias humorísticas en los escritos periodísticos 

de Luis Rafael Sánchez y Ana Lydia Vega", Carmen Pérez-Marín afirma que: 

 

Tanto Ana Lydia Vega como Luis Rafael Sánchez emplean el humor en sus artículos 

periodísticos, no como un complemento que sirve para endulzar la píldora amarga, 

difícil de tragar, que representan las situaciones en ocasiones atroces, que denuncian, 

sino que se utiliza como un arma eficaz para desenmascarar las mentiras que 

cotidianamente se nos presentan como si fueran verdades. Poniendo de manifiesto 

algunos de los aspectos más sórdidos de la realidad cotidiana, la conciencia del lector 

inteligente y sensible se siente convocada. Luis Rafael Sánchez se coloca en la línea de 

Julio Cortázar y de Nemesio Canales quienes a través de sus escritos tocaban los fondos 

más bajos del entorno para reivindicar sus posibilidades. Sánchez recuerda a Cortázar 

cuando señala que “para entender una cultura hay que tocar lo más amargo, lo más 

repugnante, lo más horrible de ella” (PÉREZ-MARÍN, 2014, pos. 2527). 
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O mais difícil de se enfrentar na cultura porto-riquenha é o racismo, bem como os 

eufemismos sobre o movimento diaspórico e sobre a (neo)colonização. Nesse sentido, o riso 

desmascara, como vimos na citação acima, mas ao mesmo tempo ele “mascara”, segundo 

Freud. Isto é, como um jogo de mostra e não mostra, o problema que abertamente não seria 

discutido, o humor faz com que ele seja apontado e discutido. Assim, em O chiste e a sua 

relação com o inconsciente (1905), Freud mostra-nos a relação do chiste com certos impulsos 

que são reprimidos. Freud mostra-nos a relação do chiste a certos impulsos que são reprimidos, 

para melhor explicar o funcionamento desse mecanismo de reflexão e crítica.  

O sexo na sociedade ocidental cristianizada sempre foi um tabu e, nesse sentido, termos 

que aparentemente são inocentes, no marco de sua formulação humorística, como os que nos 

apresenta Freud, têm o poder de mascarar esse impulso. Ou podemos apontar a ânsia que, 

muitas vezes, o ser humano tem pela violência, que deve ser controlada por regras sociais e leis. 

Essas vontades podem ser reveladas por meio de um chiste. De acordo, pois, com seu teor, 

Freud divide os chistes em “[...] chiste hostil (servindo ao propósito de agressividade, sátira ou 

defesa) ou um chiste obsceno (servindo ao propósito de desnudamento)” (FREUD, 1996, p. 

101). Sobre o emprego do chiste tendencioso, Freud aponta que:  

 

 

A prevenção das invectivas ou das réplicas insultuosas por circunstâncias externas é 

um caso tão comum que os chistes tendenciosos são especialmente utilizados para 

possibilitar a agressividade ou a crítica contra pessoas em posições elevadas, que 

reivindicam o exercício da autoridade. O chiste assim representa uma rebelião contra 

tal autoridade, uma liberação de sua pressão. O fascínio das caricaturas baseia-se no 

mesmo fator: rimos delas, mesmo se malsucedidas, simplesmente porque 

consideramos um mérito a rebelião contra a autoridade. Se temos em mente o fato de 

que os chistes tendenciosos são altamente adequados para ataque aos grandes, aos 

dignitários, aos poderosos, que são protegidos da degradação direta por inibições 

internas e circunstâncias externas, somos obrigados a levar em especial consideração 

certos grupos de chistes que parecem se dirigir aos inferiores, às pessoas indefesas 

(FREUD, 1996, p. 109). 

 

 

Além disso, a fim de que se realize de maneira completa, o chiste necessita de pelo 

menos três pessoas: aquela que produz o chiste, aquela que é alvo do chiste e aquela que escuta. 

Quem é alvo dos chistes dificilmente achará graça no que o autor conta, mas aquele que escuta 

e ri certamente é o indivíduo que não é alvo do chiste ou não teve sensibilidade solidária com 

aquele que é o alvo. Sendo assim, a recepção do chiste pode ser diversa, mas o que determina 

isso é a avaliação de quem o escuta. Dessa forma, exige-se um pacto entre autor e ouvintes para 

que o riso ocorra. 
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Freud também destaca como diferença entre os chistes e o cômico o fato de que o 

segundo pode ter lugar entre (apenas) duas pessoas. Isto é, posso falar de algo cômico que tenha 

ocorrido comigo mesma mas, de acordo com o autor, não posso fazer um chiste sobre mim.  

No que se refere aos meios expressivos, os chistes se caracterizam pela economia de 

palavras e o jogo rápido. Já o humor pode ocorrer quando se está sozinho, não havendo a 

necessidade de terceiros. 

 

 

O humor, entre as espécies do cômico, é a mais facilmente satisfeita. Completa seu 

curso dentro de uma única pessoa; a participação de alguma outra nada lhe acrescenta. 

Posso guardar a fruição do prazer humorístico que em mim se originou sem sentir 

obrigação de comunicá-lo (FREUD, 1996, p. 222). 

 

 

Não faremos essa diferenciação ao tratar dos textos de Sánchez, mas entendemos, a 

partir dos apontamentos de Freud, que o humor de Sánchez se aproxima mais da hostilidade, 

uma vez que suas crônicas querem promover uma reflexão crítica acerca do sistema 

(neo)colonial. Sabemos que quem dinamiza o sistema são “autoridades”, no caso os Estados 

Unidos (ou autoridades porto-riquenhas afinadas com os interesses desse país); sendo assim, o 

humor empregará um mascaramento e desmascaramento para promover a crítica a essa situação 

de dependência. O seguinte trecho de “El cuarteto nuevayorkés” é um exemplo: “[...] un 

decreto, de inspiración macondiana, rubricado por el Señor Gobernador Don Pedro Roselló 

González, transforma a los puertorriqueños en bilingües impecables: pulcros hablantes del 

español y fáciles usantes del Difícil” (SÁNCHEZ, 2013, p. 31). Sánchez critica a 

implementação do inglês em Porto Rico, através da “Ley Número 1” (mais adiante faremos 

uma análise mais detida sobre essa e outras leis acerca do idioma em Porto Rico), proposta pelo 

governador Pedro Roselló González. Com esse propósito, Sánchez faz uso da ironia e reconhece 

que:  

 

 

[...] al humor hay que acudir cuando se quiere atacar la santurronería y la falsedad, 

cuando se quiere viciar la compostura opresiva; al humor inclemente, delatador e 

incendiario; al humor comprometido con el ajuste de cuentas y el reajuste de lo 

desproporcionado. No hay una arma más temible que la burla ni un combate más 

devastador que el que adelanta la chacota de lo necio y lo beato (SÁNCHEZ, 1997, p. 

165). 

 

 

Entendemos, portanto, que Sánchez utiliza o riso em seus textos para fazer o seu leitor 

refletir e para denunciar a subserviência das camadas altas da sociedade da Ilha em relação com 

os interesses dos Estados Unidos. Segundo o próprio Sánchez, “Una dosis de risa o de sonrisa 
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descongestiona el cuerpo y el alma de toxinas y musarañas” (SÁNCHEZ, 2013, p. 177 apud 

PÉREZ-MARÍN, 2014, pos. 2539). 

 

3.3 “LA GUAGUA AÉREA”: CRÔNICA DA DIÁSPORA PORTO-RIQUENHA 

 

"Aquí se sienten como en Puerto Rico", le dice a BBC Mundo Jiménez, quien tomó 

las riendas de la lechonera luego de la muerte de sus padres, quienes la habían 

mantenido durante 60 años. 

"Comemos, hablamos, escuchamos música, nos damos un par de frías y sigue por ahí 

pa'bajo, sin miedo", dice Jiménez (SERRANO; FAJARDO, 2019)  

 

“La guagua aérea” é um dos principais, senão o principal texto da coletânea homônima, 

em que a dinâmica da diáspora se apresenta, de modo direto, em seu acontecer. Ela é uma das 

crônicas de Luis Rafael Sánchez em que são feitos “croquis”, como os chama Gabriela Tineo 

(TINEO, 2010, p. 140), de personagens a partir da observação da experiência diaspórica em 

voos saídos de Porto Rico. Luis Rafael Sánchez mostra grande genialidade ao tratar de (e 

problematizar) temas que atravessam a diáspora porto-riquenha, como a identidade (língua, 

religiosidade, cordialidade, gastronomia, música etc) e xenofobia. 

Ao longo de todo o texto, Luis Rafael Sánchez trabalha com o cômico. Este elemento 

notável na escrita de Sánchez é sublinhado, entre outros, pelo poeta e crítico literário Efraín 

Barradas, em uma proposta de leitura comparada singular na história da literatura porto-

riquenha: “El retrato como autorretrato o Luis Rafael Sánchez lee a Emilio S. Belaval”. Nela, 

Barradas sugere que “Habría que explorar más detalladamente el empleo del humor en ambos 

autores [...]” (BARRADAS, 2015, p. 291, n.7). 

Em “La guagua aérea”, Sánchez trata com ironia a inocência com que as personagens 

que seguem viagem para os Estados Unidos encaram esta experiência, não refletindo sobre as 

dificuldades que enfrentarão no exterior.  O humor aparece, desde o início do texto, quando o 

narrador compara a expressão atônita de pavor da aeromoça com a da personagem feminina 

vivida no filme King Kong pela atriz americana Ann Darrow, uma vez que ela não consegue se 

sobrepor ao estupor provocado pela quantidade de passageiros que se espremem na aeronave, 

bem como pelo teor dos numerosos objetos que eles carregam. 

Outro registro de humor interessante é o da autoironia, já que na crônica os próprios 

porto-riquenhos são motivo de riso para outros porto-riquenhos. Este registro expõe, pelo 

paradoxo, o caráter enganoso das promessas insinuadas pela migração, que escondem o caráter 

dramático da experiência vital do migrante. Assim, no início da crônica, é possível ver 
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combinados diversos registros do humor, quando, por exemplo, um casal de caranguejos 

transportado por um dos passageiros foge e ocorre a seguinte cena: “De pronto una carcajada 

corrompe, pareadamente, el silencio y el Padre Nuestro que, en unos labios suplicantes, había 

llegado hasta la a del Amén” (SÁNCHEZ, 2013, p. 12). Para enfatizar esse traço do riso, a 

palavra “carcajada” se repete mais quatro vezes, bem como, do outro lado, a diferença do modo 

como reage a tripulação norte-americana também é marcada: “Sólo la tripulación, 

uniformemente gringa esta noche, parece inmune a la risa, inmune a la plaga de la risa, inmune 

a las burlas que merece el pavor de la azafata rubia” (SÁNCHEZ, 2013, p. 12). Na descrição 

da cena, é óbvio mas importante notar que, no contraponto cultural proposto pelo texto, a 

imunidade perde da gargalhada. 

Nesta linha, vemos que a arquitetura do texto é montada muitas vezes sobre a base de 

paralelismos de palavras ou sintagmas nominais que se repetem entre os parágrafos, como 

apontamos em relação à “carcajada”. Desta forma, são confirmadas as características de escrita 

de Sánchez, definidas por Efraín Baradas como “paralelismos estilísticos” e “hábitos lúdicos” 

(BARRADAS, 2015, p. 283). Nos primeiros quatro parágrafos, por exemplo, o sujeito “la 

azafata” repete-se cinco vezes. E o ritmo crescente de comicidade na crônica ocorre com o 

sequenciamento humorístico expressado por frases simples e breves, como “La guagua aérea 

se convierte en un mamut autopsiado por indiscretas fluorescencias” (p. 11); “La euforia triunfa, 

se colectiviza” (p. 14); “La guagua aérea efervesce” (p. 14); e “La cordialidad fertiliza, ahora, 

la guagua aérea” (p. 17). 

Os textos de Sánchez são fragmentos de uma bomba, mas que, ao final, se encaixam 

traçando um sentido. Em sua própria tese para a obtenção do título de doutor, ele utiliza o 

mesmo método de escrita, ou seja, com várias alusões, paralelismos, quebras sintáticas etc. Em 

“El retrato como autorretrato o Luis Rafael Sánchez lee a Emilio S. Belaval”, Efraín Barradas 

nos confirma que na  

 

 

prosa de esta tesis doctoral encontramos otros recursos retóricos que abundan en su 

narrativa, como las triadas adjetivales y nominales, nóminas y enumeraciones 

reiterativas, la incorporación de palabras o expresiones populares, así como 

referencias o alusiones indirectas a otros textos no relacionados al tema 

(BARRADAS, 2015, p. 281). 

 

 

Em relação ao conteúdo semântico daquilo que os migrantes levam consigo, podemos 

tomar como exemplo a frase de uma das personagens: “-Si no puedo vivir en Puerto Rico, 

porque allí no hay vida buena para mí, me lo traigo conmigo poco a poco” (SÁNCHEZ, 1994, 

p. 17). O expressado aqui vai ao encontro da concepção de diáspora de Clifford, de lar longe 
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do lar. Compreendemos que ela é síntese da nostalgia sentida pelos porto-riquenhos ao 

deixarem a ilha. Da mesma maneira, são explorados expressivamente no texto a música 

(aparece por meio de trechos de obras ou nomes de compositores e intérpretes), a comida 

(aparece por meio de nomes de pratos ou de lugares onde se compram as comidas porto-

riquenhas em Nova York), os falares (apresentados com característicos do socioleto ou de um 

“sotaque” porto-riquenhos) etc. 

Assim, combinando diversos registros de humor com a técnica do croqui na composição 

das personagens, o texto apresenta-nos as expectativas e os temores de diversos migrantes 

porto-riquenhos, como podemos ver no seguinte trecho: 

 

 

La guagua aérea efervesce. La guagua aérea oscila entre el tumulto y el peso de la 

quimera, entre el compromiso con el salir adelante y la cruz secular de Ay bendito. 

Una mujer muy dispuesta a devanear, bajo turbante floreado el secreto bien guardado 

de los rolos, informa que brinca mensualmente el charco y olvida el lado del charco 

en que vive. Una adolescente, desesperada porque a René le cambió la voz y hubo que 

darlo de baja de Menudo, oye con desinterés al adolescente desesperado porque va a 

Newark pero no sabe a qué va. Una señora, de naturaleza gregaria y despachada, 

muestra la colcha tejida que cubrirá la cama King Size de su comadre Doña Luz que 

vive al lado de la Marketa. Bajo la colcha tejida un cuarteto atonal de caballeros bala 

la balada En mi viejo San Juan […] (SÁNCHEZ, 2013, p. 14). 

 

 

 O narrador que observa toda a cena trata com um humor sarcástico a saída desses porto-

riquenhos. Uma das mulheres embarca com bobes no cabelo e expressa a sua vaidade por estar 

sempre viajando entre Porto Rico e Estados Unidos. Enquanto uma adolescente se preocupa 

com a mudança de voz de um dos integrantes do grupo Menudo, outro se mostra desesperado 

com a viagem, por não imaginar o que o espera no lugar de destino. Outra senhora tagarela, 

expõe a expectativa do reencontro com sua comadre, deixando ver/escutar, debaixo do presente 

que leva para ela, a balada En mi viejo San Juan. Todos esses personagens são tratados de uma 

maneira cômica, quer porque se comportam num voo como se comportariam numa guagua, 

indo do campo para a cidade dentro da Ilha, quer pela ingenuidade que expõem e que os 

apresenta como não preparados para enfrentarem as condições com que terão que bregar 

cotidianamente nos Estados Unidos. 

A “comunidade imaginada” (ANDERSON, 2008) porto-riquenha aparece significada 

também através dos usos linguísticos, como por exemplo em “Ay bendito”, uma expressão de 

temor diante do novo, que reflete também o peso da saída. Função análoga cumprem também 

referências musicais como a desempenhada metaforicamente pelo bolero En mi viejo San Juan, 

de Noel Estrada, composto em 1943 para homenagear o seu irmão Eloy (Eloíto), soldado na 
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Segunda Guerra Mundial. Essa música é um hino que tematiza o drama daqueles que emigraram 

de Porto Rico para melhorar de vida e acabaram sendo recrutados para a guerra. 

Em contraponto com o tratamento dado pela metrópole a esses migrantes, a bondade e 

a cordialidade porto-riquenhas se refletem, na guagua, no compartilhar dos sanduíches: “¿La 

medicina? El reparto expedito de sándwiches de pavo desabrido, saquitos de maní, coca cola 

por un tubo y siete llaves, juegos de barajas...” (SÁNCHEZ, 2013, p. 16); também, com a 

partilha dos “pastelillos de guayaba hechos en La bombonera” (SÁNCHEZ, 2013, p. 17), entre 

tantas comidas que uma das personagens leva na viagem. Paralelamente, a religiosidade católica 

porto-riquenha (por oposição à “ética protestante” da metrópole) também está marcada pela 

oração do “Padre Nuestro”, bem como, comicamente, em outro trecho da cena em que surge 

um “cavalheiro” que tenta conquistar uma “mulata”. Na descrição da cena da “conquista” são 

citadas as variadas festas dedicadas aos santos na Ilha com o propósito, nada santo, de que a 

mulata se recorde de tê-lo conhecido em alguma dessas festas: “Tal vez en las fiestas en honor 

de la Virgen de Monserrate, se celebran en la ciudad de Hormigueros”; “Tal vez en las fiestas 

que, en honor de los Santos Angeles Custodios, se celebran en la ciudad de Yabucoa” 

(SÁNCHEZ, 2013, p. 14). Essa enumeração é importante para mostrar como o catolicismo está 

imbricado à cultura porto-riquenha, bem como as ressignificações que essa cultura lhe atribui, 

para além do contexto estritamente ritual. 

Além disso, um dos temas mais polêmicos no que se refere à identidade porto-riquenha, 

a língua, apresenta-se por meio dos personagens que vão para os Estados Unidos, mas que mal 

compreendem os comandos do capitão do avião: “La vecina de asiento me pregunta. ¿Qué dijo 

ese hombre?” (SÁNCHEZ, 2013, p. 16). Essa fala resulta irônica também, uma vez que, às 

dificuldades conotadas em qualquer experiência de migração, se soma aqui, especificamente, a 

da língua oficial/de comunicação. Neste contexto, resulta irônico já que em Porto Rico tanto o 

inglês como o espanhol são consideradas línguas oficiais. 

Em outra linha, no que se refere à xenofobia, que é a aversão ao estrangeiro (corpo 

estranho), a reação ao migrante pode ser de diversas maneiras:  simbólicas, físicas, etc. Por 

exemplo, a maior violência ao corpo estrangeiro talvez tenha acontecido com os holocaustos 

que ocorreram na Alemanha contra os judeus. O sujeito estrangeiro não é considerado um 

cidadão, logo, ele não pode se manifestar e comumente não possui os direitos políticos, 

concedidos somente aos cidadãos. Durval Muniz de Albuquerque Júnior aponta que “o 

estrangeiro era alguém visto como destituído da cultura e dos direitos políticos do cidadão 

grego, era, portanto, percebido como vivendo uma forma de vida inferior, não propriamente ou 
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totalmente humana” (ALBUQUERQUE JÚNIOR, 2016, p. 20). Em ensaio fundamental sobre 

a condição do estrangeiro, Kristeva afirma: 

 

 

[...] o estrangeiro é um “sintoma” (Danièle Lochack): psicologicamente, ele significa 

a nossa dificuldade de viver como outro e com os outros; politicamente, assinala os 

limites dos Estados-nações e da consciência política nacional que os caracteriza e que 

todos nós interiorizamos profundamente, ao ponto de considerar como normal que 

existam estrangeiros, isto é, pessoas que não têm os mesmos direitos que nós 

(KRISTEVA, 1994, p. 108). 

 

 

 No entanto, a situação dos porto-riquenhos é contraditória, uma vez que são cidadãos 

estadunidenses e, ainda que residentes nos Estados Unidos, não podem escolher seus 

representantes. Vimos, no capítulo 1, que Bernardo Vega conta-nos que em momentos difíceis, 

em 1922, em Nova York, os emigrantes espanhóis e mexicanos foram amparados por suas 

embaixadas, mas os porto-riquenhos ficaram desamparados por não possuírem o auxílio de uma 

embaixada nem do governo norte-americano.  

Essa violência contra o corpo porto-riquenho está marcada no seguinte trecho da 

crônica: “La intranquilidad la engorda el recuento de las humillaciones sufridas por los 

puertorriqueños en el crosstown y el elevator, el fucking job y la universidad liberal [...]” 

(SÁNCHEZ, 2013, p. 13). Nessas situações cotidianas o corpo porto-riquenho sofreu e sofre. 

Ainda sobre as violências sofridas: 

 

 

Una resonante escolta de interjecciones encadena las anécdotas dramáticas y risibles, 

desgarradas y livianas, que formulan la resistencia a las afrentas, a los prejuicios a 

cara pelá, a los prejuicios disfrazados; anécdotas infinitas en las que los 

puertorriqueños ocupan el centro absoluto de la picardía, de la listeza, del 

atrevimiento, de la malicia, de la maña, del ingenio. [...] 

Anécdotas de puertorriqueños a quienes visitaron un día, juntamente, el desempleo, 

la [sic] hambre y las ganas de comer. [...] (SÁNCHEZ, 2013, p.15). 

 

 

A falta de amparo econômico e assistência levou muitos porto-riquenhos a bregar com 

situações como a de não ter sequer um local para morar. Há trechos do texto de Bernardo Vega 

em que ele comenta que teve que dividir teto com muitos outros porto-riquenhos, e que outros 

emigrantes porto-riquenhos tinham de viver em porões (VEGA, 2002, p. 149).  No trecho do 

conto “Garabatos”, que compõe o livro Spiks (1985), de Pedro Juan Soto, vemos a seguinte 

imagem: 

 

 

Era un sótano donde vivían. Pero aunque lo sostuviera la miseria, era un techo sobre 

sus cabezas. Aunque sobre ese techo patearan y barrieran otros inquilinos, aunque por 

las rendijas lloviera basura, ella agradecía a sus santos tener donde vivir. Pero 
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Rosendo seguía sin empleo. Ni los santos lograban emplearlo (SOTO, 1985, p. 31-

32). 

 

 

Em outra linha, Sánchez brinca também com a questão diaspórica no que diz respeito à 

geografia, em diálogo estabelecido entre o narrador (que surpreendentemente aparece ao final 

do texto em primeira pessoa) e uma das passageiras: 

 

 

Entonces, taladrándome con la mirada viéndome por primera vez, pregunta - ¿De 

dónde es usted? Le contesto – De Puerto Rico. Ella comenta, sospechosamente 

espiritista – Eso se ve en la cara. Mi risa la insatisface por lo que vuelve a preguntar 

– Pero, ¿de qué pueblo? Le respondo – De Humacao. [...] Como no soy hombre de 

deudas le pago a continuación - ¿De dónde es usted? Unos ojos rientes y una fuga de 

bonitos sonrojos le administran el rostro cuando me contesta - De Puerto Rico. Lo que 

me obliga a decirle, razonablemente espiritista – Eso lo ve hasta un ciego. Como me 

insatisface la malicia inocente que le abunda el mirar, mirar de tal pureza que le hace 

cosquillas a mis ojos, añado, copiándole el patrón interrogador – Pero ¿de qué pueblo 

de Puerto Rico? Con naturalidad que asusta, equivalente la sonrisa a la más triunfal 

de las marchas, la vecina de asiento me contesta – De Nueva York (SÁNCHEZ, 2013, 

p. 20-21). 

 

 

Com ironia, o narrador aponta como uma “dulce venganza” o fato de a vizinha ter 

considerado Nova York um povoado porto-riquenho, invertendo a perspectiva e as hierarquias 

impostas pela colonização. Em análoga parejería, “El cuarteto nuevayorkés”, crônica que 

também compõe La guagua aérea, postula mais uma heterodoxia geográfica: “Nueva York 

sería la otra capital de Puerto Rico [...] (SÁNCHEZ, 2013, p. 23)”. Não há dúvidas desse fato, 

já que grande parte dos boricuas, há mais de um século, instalou-se nessa cidade. 

Por fim, observa-se a afinidade eletiva6 em “La guagua aérea”, uma vez que ela está 

dedicada a Carmen Puigdollers. Em Papiros de Babel: antología de la poesía puertorriqueña 

en Nueva York (1991), de Pedro López-Adorno, lemos que ela foi uma porto-riquenha que 

também se transladou a Nova York, vivendo nessa cidade entre 1943 e 1958, onde publica seu 

poemário Dominio entre alas, mas a poeta já publicava antes em revistas, na Ilha. Espacio 

vibrante é o seu segundo poemário, que “nos invita a ser testigos de una voz que anhela destruir 

las distancias que no nos permiten hacer patria al hacer arte” (LÓPEZ-ADORNO, 1991, p. 142). 

 

3.4 “EL CUARTETO NUEVAYORKÉS”: LÍNGUA, NAÇÃO E DIÁSPORA EM 

CONTEXTO (NEO)COLONIAL 

 

 

 
6 Como no romance As afinidades eletivas, de Goethe, em que Eduard e Charlotte formam um casal da alta 

sociedade, mas, por identificação de certas características, cada um é atraído para seus visitantes, o Capitão e 

Ottile, os autores aqui apresentados formam conexões por afinidades. 
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Si digo que la fotografía publicada en el periódico norteamericano me estremece digo 

poco. La fotografía me abrasa. ¡Cómo no me va abrasar la imagen hechizada de un 

encrespado desfile de banderas puertorriqueñas! Mascarón de proa o vanguardia del 

desfile parece el cruzacalle que dice Nuestro idioma es el español. Lo grita, más que 

decirlo, el tamaño amenazante de las letras. Y lo asienten el corazón y la razón de los 

ciento cincuenta mil compatriotas que, según el calce de la fotografía, continúan tras 

el clamor (SÁNCHEZ, 2013, p. 24). 

 

 

Na crônica “El cuarteto nuevayorkés”, uma fotografia de jornal desencadeia várias 

reflexões no protagonista do texto. A imagem é de um desfile de porto-riquenhos nacionalistas 

que reafirmam a língua espanhola e a nacionalidade porto-riquenha, quase completando o 

centenário da invasão estadunidense. O tema central do texto é a polêmica sobre o idioma. 

Como característico dos textos de Luis Rafael Sánchez, a ironia e o humor não deixam de 

aparecer. Além disso, observa-se novamente o paralelismo: “La fotografía, además de iluminar 

la portada del periódico que leo, alivia los estragos de este invierno que paso en Nueva York 

como tantos otros puertorriqueños.” (p. 23); “Si digo que la fotografía publicada en el periódico 

norteamericano me estremece digo poco. La fotografía me abrasa.” (p. 24); “La fotografía que 

alivia los estragos de este invierno que paso en Nueva York, como tantos otros puertorriqueños, 

recoge una pancarta que testimonia – Yo lo hago en español.” (p. 28); “La fotografía de 

periódico que leía anteayer todavía me conturba” (p. 31). 

O texto divide-se em quatro partes. Na primeira seção, mostra-se as condições em que 

os porto-riquenhos e latino-americanos em geral vivem em Nova York; aponta-se o dado de 

que, mesmo a ponto de se cumprir os cem anos da tomada da ilha, o espanhol segue sendo 

falado pela maioria dos porto-riquenhos; o ser porto-riquenho é caracterizado pelo riso e pelo 

humor; os epítetos que fazem referência a Porto Rico; além de serem apresentadas canções 

sobre a ilha e o seu lastimável racismo que não se discute. Na segunda seção, faz-se menção à 

nacionalidade; novamente o tema polêmico sobre o idioma é apontado, sendo caracterizado 

pela sua “impureza” diante das várias influências de línguas indígenas e de línguas africanas. 

Na terceira seção, mais uma vez, com ironia, aponta-se o tema do idioma e suas incoerências 

(muitos estiveram de acordo com a oficialidade do inglês na ilha, mas mal sabiam [não sabem] 

se expressar nessa língua). A temática que fecha o texto, na quarta e última seção, é o 

nacionalismo porto-riquenho. Desse conjunto, serão selecionados alguns aspectos relevantes 

sobre a polêmica em torno da língua, da identidade, da nação etc., mas antes nos deteremos em 

uma questão muito importante e que é apresentada no início da crônica: a riqueza cultural de 

Nova York. 
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Nueva York sería la otra capital de Puerto Rico si no lo fuera de toda Hispanoamérica. 

En Nueva York se cimenta la capital ensoñada por Bolívar, la que aloja todas las 

nacionalidades de América en español. Y la calle Catorce de Manhattan opera como 

emporio donde éstas convergen o se citan (SÁNCHEZ, 2013, p. 23) 

 

La Gran Colombia7 realizaria inicialmente o grande sonho bolivariano de formação de 

somente uma nação (liberta e independente) formada por nações hispânicas, mas ela não 

permaneceu, devido às divergências entre o presidente Simón Bolívar e o vice-presidente 

Francisco de Paula Santander. Dessa maneira, Nova York é, de certa forma, hoje, a realização 

desse desejo, sendo uma das cidades (junto a Los Angeles, Miami e Chicago) mais multicultural 

dos Estados Unidos, que abrigou, na sua história, pessoas de todo o mundo, mas, 

principalmente, os hispano-americanos. Segundo Kim Potowski (2008, p. 410) e de acordo com 

o censo daquele ano, em 2000, Nova York estava composta por 37% de porto-riquenhos, 19% 

de dominicanos, 9% de mexicanos e 36% de outras populações de origem hispânica. 

Sánchez expressa essa multiculturalidade em “El cuarteto nuevayokés” e apresenta-nos 

as diversas ações que com frequência ocorrem na cidade com as “citas”, isto é, com os encontros 

desses grupos hispânicos. Assim, por exemplo, sobre os meios de ganhar dinheiro, nos diz: 

 

Una cita tramitando entre negocios, mal remunerados los más, plantados en el 

territorio apache de la acera los más: fruterías de atención mexicana, venta de suéteres 

de alpaca por ecuatorianos con azabachosa trenza, bisutería de ámbar sintético 

mercadeada por unas dominicanas con look de María Montez, colombianos 

mentalistas que descorren los telones del porvenir, la grande flecha de cartón que 

dirige hacia un sótano en cuya ventana se avisa - Aprenda a bailar tango con un 

argentino auténtico, mesas plegables donde se estiban no se sabrá jamás cuántos 

casettes - todo Carlos Gardel, todo Pedro Infante, todo Felipe Rodríguez, todo Juan 

Luis Guerra, todos los cantantes representativos de esta etnia, de aquella estilística. Y 

de cuando en cuando, por encima de la acera vuelta territorio apache, en ruta hacia el 

cielo que asombrilla la calle Catorce, sube un carnavalito afro en interpretación de la 

Inka Jazz Fusion Band (SÁNCHEZ, 2013, p. 23-24)  

 

Há muitas outras “citas” hispânicas em Nova York, mas nessa é expresso o grande 

fervor das diversas culturas instaladas na cidade. O narrador, nesse fragmento, aponta a 

movimentação da rua Catorze em Manhattan, lugar onde acontecem importantes trocas, 

 
7 La Batalla de Boyacá que puso fin al colonialismo español en el territorio de la Nueva Granada, abrió el espacio 

para que con la Constitución de 1821 se organizara la república que hemos conocido bajo el nombre de la Gran 

Colombia, con la unión de Colombia, Venezuela, Ecuador, Perú, Bolivia y Panamá. Dicha unión, inspirada 

primordialmente por el Libertador Simón Bolívar, constituyó una estrategia militar y política, inicialmente en 

defensa de las libertades conseguidas y luego, en busca del sostenimiento de su autonomía, pero pensando también 

las posibilidades de desarrollo, especialmente económico (...) (BLANCO BLANCO, 2007, p. 72). 
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materiais e simbólicas. Sendo assim, as calçadas são ocupadas por práticas culturais e 

vendedores de artigos diversos. 

Sobre as muitas referências que Sánchez faz nos seus textos, podemos apontar as 

personalidades apresentadas no fragmento, por exemplo,  as dominicanas são comparadas à 

atriz dominicana María Montez, que fez diversos filmes norte-americanos e europeus. 

Podemos, também, apontar os cantores citados, como o cantor de tango Carlos Gardel, o cantor 

mexicano Pedro Infante, o cantor porto-riquenho Felipe Rodríguez e o cantor dominicano Juan 

Luis Guerra.  

Além da “cita” destacada acima, uma outra importante é a seguinte: 

 

Una cita diligenciándose entre fervores – buscar un cura latino para cristianizar un 

tigre aún moro, buscar los blancos de solicitar tarjeta verde, enviar un money-order a 

la hermana que perdió el marido en la guerrilla, suplicarle a un paisano que le avise si 

aparece una chiripa, un job, una champa (SÁNCHEZ, 2013, p. 24). 

 

 

Esse encontro, que é caracterizado em “fervores”, isto é, em urgência, mostra algumas 

dificuldades.  A primeira faz referência à cristianização de um “tigre aún moro”. Segundo o 

dicionário da Real Academia Española, um tigre, além de fazer referência a um animal, também 

significa “persona cruel y sanguinaria” ou “persona furiosa, llena de ira”. Ou seja, o termo em 

questão é usado para caracterizar um bárbaro, um selvagem. Facundo8, por exemplo, é referido 

como “el tigre de los llanos”. Já a palavra “moro” faz referência a “una persona, especialmente 

“un niño: Que no ha sido bautizado”. Sendo assim, ironicamente, quando se busca um padre 

para cristianizar um “tigre aún moro”, espera-se a civilização do sujeito através do batizado. 

Sobre a segunda cita, o narrador faz referência aos encontros para a busca da tarjeta 

verde que concede vários direitos aos migrantes nos Estados Unidos, como o direito de obter 

residência permanente. Sobre o terceiro encontro, ele alude aos diversos montantes de dinheiro 

enviados aos que perderam um parente em alguma das guerras na região, frequentemente 

travadas contra o neocolonialismo. Por fim, o quarto encontro representa as buscas por emprego 

de diversos migrantes nos Estados Unidos. E Sánchez, novamente, mostra a heterogeneidade 

linguística ao citar diversos termos que fazem referência à palavra emprego, mencionando  

“chiripa”, “job” e  “champa”.  

 
8 Facundo é personagem da obra Facundo: civilización y barbárie do autor Domingo Faustino Sarmiento. 
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Sobre a relação que guarda o idioma com o imaginário porto-riquenho, Sánchez afirma: 

“Efectivamente, a punto de cumplirse los cien años de la invasión norteamericana, el español 

sigue siendo el idioma del país puertorriqueño.” (SÁNCHEZ, 2013, p. 25). De acordo com 

Sánchez, entende-se que a língua é um elemento que reafirma a identidade porto-riquenha, 

ainda que depois de quase cem anos submetidos ao governo estadunidense e à imposição do 

inglês (Mas também se entende, com a história de neocolonização de cem anos, a coexistência 

dos dois idiomas e daqueles que são porto-riquenhos falantes do inglês). Mais do que em “La 

guagua aérea”, neste texto encontramos reflexões bem explícitas acerca da língua e da 

nacionalidade porto-riquenha. Paralelamente, de certa forma, podemos detectar situações já 

vividas no passado pelas Américas e Caribe, uma vez que Porto Rico vive sob um sistema 

neocolonial. 

Como vimos, no capítulo 1 deste trabalho, a língua é um fator de grande importância na 

constituição da nação, já que é um instrumento integrador. Anderson nos dá o exemplo dos 

quíchuas que foram batizados como peruanos, pois havia “afinidade” linguística, mostrando 

que, “desde o começo, a nação foi concebida pela língua, e não no sangue, e que as pessoas 

podem ser “convidadas a entrar” na “comunidade imaginada”. Além disso, de acordo com 

Anderson, “uma comunidade imaginada, através da língua, apresenta-se aberta e, ao mesmo 

tempo, fechada” (ANDERSON, 2008, p. 204). Na história, a língua foi um instrumento 

imprescindível para a colonização das Américas, no século XVI. Milhares de línguas, por 

exemplo, foram exterminadas junto aos corpos e às sociedades indígenas, a fim de garantir o 

domínio para nações europeias. No entanto, Anderson nos traz um outro exemplo: “Os 

imperialistas franceses e americanos governaram e mataram vietnamitas ao longo de muitos 

anos. Mas, o que quer que tenham espoliado, a língua vietnamita ficou intocada” (ANDERSON, 

2008, p. 207). Diante desses exemplos, entendemos, pois, que a língua é um elemento 

determinante para certas ações e mudanças.  

No caso porto-riquenho, um “obstáculo enfrenta el movimiento que promueve la 

incorporación de Puerto Rico a la nación norteamericana en calidad de estado cincuentiuno”  

(SÁNCHEZ, 2013, p. 30). Muitos porto-riquenhos da ilha apoiaram [apoiam] a instalação do 

inglês como idioma oficial com a intenção de se tornarem um dos estados norte-americanos. 

Em 2017, houve o quarto plebiscito9 para consulta sobre o status da Ilha: “Un 97% de los 

votantes elige la opción de que la isla se convierta en el estado 51 en un plebiscito que no ha 

llegado a un cuarto de participación electoral” (LLANO, 2017). No entanto, essa vontade 

 
9 Os outros ocorreram em: 1967, 1993, 2012. 
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representa somente uma parte da Ilha, uma vez que há pouca participação dos votantes. E, ainda 

que haja essa vontade, uma característica constitutiva da nação é o idioma que, no entanto, no 

que se refere ao inglês, a maior parte da população não fala. Sánchez ironiza: “¡Cómo no se va 

morir de risa el país puertorriqueño si los más recalcitrantes defensores del idioma inglés 

expresan un terror, calificable de pánico, frente al hecho de tener que hablarlo!” (SÁNCHEZ, 

2013, p. 29).  

Voltando à condição colonial inaugurada no século XV, a substituição de diversos 

sistemas sociais indígenas por um sistema hegemônico, de castas, espanhol, implicou também 

na imposição, à diversidade linguística indígena, de uma única língua. Ambas as imposições 

vieram acompanhadas de uma terceira: a letra. A civilização, para o europeu, era um meio de 

ordenar a “barbárie”. Nesse sentido, a organização do território e a impartição de educação 

estão imbricadas no programa traçado pela coroa e pela evangelização: nomeiam-se os objetos, 

sacraliza-se a escrita, e surgem as leis nesses territórios. É necessária a organização, uma 

administração e uma jurisdição para a recomposição do novo espaço. Dessa forma, se o 

indivíduo conhece esse sistema, pode circular bem nele. Em La ciudad letrada (1998), de Ángel 

Rama, faz-se um traçado de como o sistema letrado serviu para a dominação dessas 

comunidades. Em relação aos indígenas, eles deveriam abdicar de suas línguas e aprender 

forçosamente a língua do europeu. E escrivãos, cronistas, fundadores de escolas, como os 

jesuítas, entre outros, cooperariam para a inserção das letras no território e o seu domínio. Se 

visitamos países, principalmente da América espanhola, observamos as grandes praças, onde 

estão instaladas instituições eclesiásticas, prefeituras etc, e estão justamente ordenadas de 

maneira semelhante como nos tempos coloniais.  

Séculos depois, não seria muito diferente com a invasão de Porto Rico pelos Estados 

Unidos. A doutrina do Destino Manifesto orientou a expansão do território estadunidense e fez 

com que grande parte do México, Filipinas e o Havaí fossem tomados pelos Estados Unidos. 

Houve a tentativa de tomar Cuba, mas ela reagiu e obteve sucesso; e Porto Rico, que também 

reagiu, mas que, por uma série de condições precedentes, não obteve sucesso e hoje é um Estado 

Livre Associado aos Estados Unidos. A história dessa tomada inicia-se em 1898 e foi seguida 

pela implementação de diversas medidas, como a da imposição da língua inglesa.10 Sobre 

 
10 A trajetória do debate sobre o idioma em Porto Rico se inicia a partir de 1898, com diversos posicionamentos. 

Segue esse percurso até 1952, nas palavras de Carmen I. Orama López: 

“El general John Eaton llegó a Puerto Rico en enero de 1899 para organizar los asuntos educativos del país. En su 

afán de “americanizarnos”, preparó un conjunto de reglamentos según los cuales la imposición en el idioma debía 

empezar por el grupo magisterial. Lo sustituyó Victor Clark, quien, en un informe sobre la isla, caracterizó nuestra 

variedad dialectal como un patois inútil para comunicarnos con otros países hispanos [...]  
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aquele contexto, Irene Fernández-Aponte afirma que os “norteamericanos sabían que la Isla era 

una puerta de entrada al Mar Caribe. Por eso, americanizarla, aculturarla era primera prioridad” 

(FERNÁNDEZ-APONTE, 1992, p. 310). Em “La política de educación para el pueblo de 

Puerto Rico y la polémica por el idioma”, ela consigna a introdução de professores 

estadunidenses logo após a invasão. Nesse marco, o professor porto-riquenho passava pela 

seguinte situação: 

 

 

Para los maestros y los niños el día comenzaba con el saludo a la bandera en inglés 

[...] y el resto del día trabajarían con libros en inglés; los supervisores se encargarían 

de que así fuera. [...] Se les amenazaba con la suspensión por un tiempo o definitiva 

si era reincidente (FERNÁNDEZ-APONTE, 1992, p. 339). 

 

 

Além desse fato, no estudo “El español de Puerto Rico y su contacto con el inglés: una 

polémica de más de un siglo” (2000), de Iris Yolanda Reyes-Benítez, encontramos que várias 

 
Con la Ley Foraker, aprobada el 1 de mayo de 1900, se estableció un gobierno civil para Puerto Rico y se creó 

finalmente el Departamento de Instrucción Pública. La política lingüística propuesta para Puerto Rico por el primer 

comisionado de Instrucción, Martin C. Brumbaugh, se basaba en conservar el español y adquirir el inglés. 

Brumbaugh admitía que el pueblo puertorriqueño tenía una historia y unas costumbres y tradiciones íntimamente 

ligadas a su lengua materna y que, por lo tanto, era imposible descartar la enseñanza del español. Samuel McCune 

Lindsay, su sucesor, aunque siguió la misma política lingüística de Brumbaugh, promovió la formación académica 

en inglés para la clase magisterial; en consecuencia se enviaron 540 maestros a las universidades de Cornell y 

Harvard. Roland P. Falkner, un comisionado nombrado más tarde, propuso la enseñanza exclusiva en inglés [...]  

En 1902 se destacó la labor en pro del español; algunas figuras reconocidas del campo intelectual llevaron a la 

historia su lucha por la lengua española en Puerto Rico: “En este caso se trataba de la abogada, intelectual y poetisa 

Nilita Vientós Gastón, quien consiguió ese año que el Tribunal Superior de Puerto Rico determinara a que todos 

los procesos judiciales en el país debían tramitarse en el idioma de Cervantes” [...]  

Todos los educadores norteamericanos que habían llegado a la isla reconocían que la batalla por imponer el inglés 

en la educación de los puertorriqueños era difícil, puesto que la lengua del hogar y de la vida social era el español. 

En 1909, el comisionado Edwin Grant Dexter, percatándose de esta realidad sociolingüística, propuso el inicio de 

la enseñanza de la lectura en inglés a partir del primer grado y la lectura en español para segundo y tercer grados 

[...]  

José Padín, comisionado de Educación desde 1930 hasta 1934, realizó cambios significativos en la política 

educativa que había estado vigente hasta el momento. Propuso que la enseñanza elemental se impartiera en español 

y que el inglés se enseñara como lengua extranjera [...]  

El español no recobra su sitial hasta la llegada de José M. Villalonga, comisionado de Educación en 1947 y en 

1949, bajo el gobierno del primer gobernador de Puerto Rico electo por el pueblo, Luis Muñoz Marín. El 

comisionado propuso el español como medio de instrucción en todas las asignaturas de los tres niveles: elemental, 

inter- medio y superior. Bajo su liderato, el inglés se enseñaría como lengua extranjera.” (ORAMA-LÓPEZ, 2012, 

p. 4-9). 

Em síntese, as seguintes datas marcam o caráter oficial do espanhol e do inglês na Ilha, ainda segundo as palavras 

de Carmen I. Orama López: 

“En 1952, el gobernador Muñoz Marín suscribió en Washington el estatus actual de Puerto Rico como “estado 

libre asociado” a Estados Unidos en que se reconocen dos idiomas oficiales: español e inglés [...] 

En 1991 surgió el proyecto Spanish Only, del Partido Nuevo Progresista; se trataba de una ley que convertía al 

español en la lengua oficial del gobierno de Puerto Rico. Fue propuesta por el Partido Popular Democrático (PPD), 

bajo la gobernación de Rafael Hernández Colón, y con el respaldo del Partido Independentista Puertorriqueño. La 

ley 4, que derogaba la oficialidad del inglés, firmada en 1991, fue condecorada con el premio Príncipe de Asturias 

[...] 

En 1992, Pedro Roselló, del Partido Nuevo Progresista, ganó las elecciones de gobernador e inmediatamente 

reinstauró la antigua ley de cooficialidad de los dos idiomas (ORAMA-LÓPEZ, 2012, p. 9-10). 
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leis e projetos foram reafirmando a imposição do inglês na Ilha, como a “Ley del Idioma” 

(1902), a “Ley número 1” (1993), o “Proyecto Young” (1996) e o “Proyecto Cómo formar un 

ciudadano bilingüe” (1997). 

O inglês se tornou língua oficial na ilha  

 

 

[...] con la Ley de 1902, cuyos antecedentes hay que buscarlos en los dos primeros años 

de la presencia estadounidense en la Isla, durante el Gobierno Militar, vigente de 1898 

a 1900. La aplicación de esta Ley inició la enseñanza del inglés en la Isla, mediante un 

programa masivo de alfabetización. Así lo había recomendado el Comisionado de 

Educación de Estados Unidos, W. T. Harris, al Presidente de la Junta de Educación de 

Puerto Rico durante el Gobierno Militar, Víctor S. Clark. Como complemento de este 

primer intento de americanización del país, se creó una Corte o Tribunal Federal, que, 

implícitamente, debería expresarse en inglés. La lengua de la nueva metrópoli se 

atrincheraba en los dos bastiones de la cultura nacional: la enseñanza y el derecho 

(VAQUERO, 2014). 

 

 

Ocorreram vários debates antes de que, enfim, em 1991, o artigo 4 estabelecesse a língua 

espanhola como única língua oficial. Ainda segundo a estudiosa,  

 

 

La Ley de 1902, derogada por el Artículo 4 de la Ley de 1991, estuvo vigente durante 

casi todo el siglo XX y disponía lo siguiente, en sus cinco secciones: a) el empleo 

indistinto de los dos idiomas, el español y el inglés (Sección 1), b) el empleo de 

traductores e intérpretes cuando fuera necesario (Sección 2), c) la prohibición de anular 

cualquier documento público o privado escrito en cualquiera de los dos idiomas 

(Sección 3), d) que la palabra “escritos” de la sección anterior incluye cualquier tipo de 

texto (Sección 4), y, por último, e) excluye, de la aplicación de la ley, las oficinas y 

tribunales municipales de policía (Sección 5) (VAQUERO, 2014). 

 

 

 No entanto, em 28 de janeiro de 1993, a Assembleia Legislativa aprovou a “Ley número 

1”, proposta pelo governador Pedro Rosselló González. Essa lei estabelecia o espanhol e o 

inglês como idiomas oficiais. Destaca Mar Vaquero que: 

 

 

La Ley de 1993, que deroga en parte la Ley de 1991, dispone explícitamente, por 

primera vez, la cooficialidad de los dos idiomas en Puerto Rico. En este sentido no se 

puede sostener que la Ley de 1993 haya restituido la Ley de 1902, puesto que, en ésta, 

no se explicitaba la cooficialidad de los dos idiomas (VAQUERO, 2014). 

 

 

Os projetos propostos na Ilha foram os seguintes: o “Proyecto Young” (1996) e o 

“Proyecto cómo formar un ciudadano bilingüe” (1997). O primeiro, de março de 1996, contém 

mudanças que deveriam acontecer no sistema de Porto Rico, caso fosse anexado aos Estados 

Unidos. Segundo Reyes-Benítez, assim diziam as páginas 8 e 9 do projeto: “(2) A path under 
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United States sovereignty leading to statehood, in which - [...] (G) Puerto Rico adheres to the 

same language requirement as the several States.” (REYES-BENÍTEZ, 2000, p. 336).  O 

segundo, de abril de 1997, como se compreende por seu próprio título, objetivava formar o 

cidadão para que conseguisse manejar as duas línguas, tanto o espanhol como o inglês. No 

entanto, houve muitas oposições ao projeto, e o próprio Luis Rafael Sánchez se posicionou na 

época desta maneira: 

 

 

El debilitamiento del español en Puerto Rico, con el objetivo de impulsar el inglés, 

creará un ciudadano "nilingüe", afirmó el escritor puertorriqueño Luis Rafael 

Sánchez. "No es debilitando el español que se construye el bilingüismo; con la 

imposición del inglés tendremos un ciudadano nilingüe, analfabeto en ambos 

idiomas", expresó Sánchez. El autor puertorriqueño criticó así la política de la 

administración del gobernador Pedro Rosselló de impulsar el inglés en menoscabo, 

según sus críticos, del idioma español (EFE, 1997).  

 

 

Acrescentou Sánchez: "todo proyecto bilingüe se hace si se reafirma la lengua 

vernácula" (EFE, 1997). Isto é, há a necessidade de que a língua nacional seja valorizada. O 

que supostamente não era o interesse do projeto. A Academia Porto-riquenha também se 

posicionou em relação ao texto do projeto da seguinte maneira: 

 

 

Imponer en Puerto Rico, por motivaciones políticas, una educación, en todo o en parte, 

transmitida en un idioma que no es el vernáculo, sería tanto como crear una situación 

artificial en el país: la de considerar a los niños puertorriqueños como extranjeros 

(inmigrantes o “de minorías”) en su propia tierra. Decir al pueblo que esta política es 

la adecuada para aprender bien el inglés es a nuestro juicio, injusto y demagógico, 

puesto que sus resultados serían igualmente negativos para ambas lenguas (REYES-

BENÍTEZ, 200, p. 336). 

 

 

Em “La falacia del bilinguismo” (1967), Tollinchi traça uma sorte de memória dos 

debates havidos a partir da promulgação da ley de 1902. O autor afirma logo de início que o 

impulso ao bilinguismo sempre foi determinante para os interesses econômicos e políticos 

norte-americanos. Além disso, como já foi comentado anteriormente, havia o interesse de que 

Porto Rico se tornasse um estado norte-americano. En tal sentido, Tollinchi apontava que:  

 

El aumento del comercio con Estados Unidos, el número creciente de industrias 

norteamericanas que se han establecido y se siguen estableciendo en Puerto Rico 

(recientemente se ha calculado que más del cincuenta por ciento' de los directores de 

empresa aquí son norteamericanos) hacen necesario que se aprenda el inglés, pues se 

da por sentado que el norteamericano, que por regla general revela cierta incapacidad 

para aprender lenguas extranjeras (lo que, por lo demás se explica, no por una 

deficiencia innata, sino más bien por su posición de poder), no aprenderá el español. 

Entre las causas de índole estrictamente política hay que consignar la indecisión del 

presente gobierno ante este problema. Además, el movimiento incipiente de estadidad, 
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que cuenta ya con más de un tercio de los votantes del país. Los propulsores del 

estadismo saben, aunque lo tratan de ocultar, que Puerto Rico no podría formar parte 

de los Estados Unidos si el pueblo no dominara antes el inglés. El bilingüismo 

representa el requisito mínimo. Se entiende, por lo tanto, que en la medida que ha ido 

progresando el movimiento en favor de la estadidad para Puerto Rico, también hayan 

ido aumentando y recrudeciéndose la propaganda y la campaña a favor del 

bilingüismo (TOLLINCHI, 1967, p. 184). 

 

 

Contra a falácia do bilinguismo, o autor chama também a diferenciá-lo da diglossia. 

Assim, afirma que o bilinguismo supõe o bom desempenho em duas línguas nacionais; ao passo 

que muitos países que são apontados como bilíngues, na verdade, apresentam o fenômeno da 

diglossia.  

 

 

No se dice de un andaluz que maneje los modismos de su tierra y a la vez hable 

castellano que sea bilingüe; más aún, tampoco se dice de un gallego (a pesar de la 

semejanza del gallego y el portugués) o de un suevo que hable alto alemán o de un 

bretón o de un vasco francés o español. Y no se dice porque la lengua más limitada 

geográficamente, más regionalista, suele ser de carácter más familiar y de menor 

prestigio que la lengua nacional que en comparación, resulta mucho más elaborada, 

compleja y culta. (TOLLINCHI, 1967, p. 187). 

 

 

Uma outra distinção motivada pela história cultural de Porto Rico é aquela que diz 

respeito ao bilinguismo e ao que então se denominava, com uma carga pejorativa, de patois.  

Segundo Tollinchi,  

 
Una situación parecida se da en el caso del patois, en donde la lengua nacional o 

vernácula y la forma local de esa misma lengua se sienten tan divergentes que el 

hablante las concibe como dos registros diferentes, entendiéndose siempre que la 

forma local es lingüísticamente imperfecta (TOLLINCHI, 1967, p. 187). 

 

 

e, com a mesma motivação, trata da distinção entre a prática do bilinguismo e a utilização de 

uma língua crioula, entendendo que esta seria um tipo de falar comum a descendentes de 

escravos, uma vez que a língua crioula nasce da necessidade de comunicação de escravos com  

as suas próprias línguas: 

 

 

Un paso más adelante, pero siempre teniendo en común el rasgo de ser versiones 

mutiladas y deformadas de una lengua culta, lo dan las lenguas criollas, donde el 

concepto criollo no tiene la enorme dimensión cultural, social, nacional o racial que 

reviste en Hispanoamérica, pues se limita sólo a lo lingüístico. En ese sentido, se refiere 

a aquellas lenguas que hablaban los descendientes de los esclavos africanos traídos de 

Africa al Nuevo Mundo o a las islas del Indico (Mauricio y Reunión) (TOLLINCHI, 

1967, p. 191). 

 

 

Por fim, sobre os países considerados oficialmente bilíngues, o filológo afirmava que 
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La analogía es completamente falsa porque el bilingüismo de estos países es sólo 

oficial, no de los hablantes. Bélgica es bilingüe porque dentro de sus fronteras 

geográficas se hablan dos lenguas, no porque el pueblo hable las dos lenguas. [...] 

Igualmente pasa en Suiza. [...] Y, por lo tanto, el país cuenta con cuatro lenguas 

oficiales. Pero esto no quiere decir que todos o ni siquiera la mayoría hablen con 

idéntica facilidad dos o tres lenguas. Habrá algunos que hablen a perfección dos o tres 

lenguas y muchos que las conocen aceptablemente, pues el sistema educativo de esos 

países impone la enseñanza obligatoria de dos lenguas en las escuelas primarias y 

secundarias. Pero, como revela la experiencia de cada cual, que se aprenda una lengua 

en la escuela no quiere decir que se aprenda a perfección o que se continúe hablando 

al llegar a adultos. El bilingüismo se puede aplicar a algunos individuos pero no a un 

pueblo (TOLLINCHI, 1967, p. 189). 

 

 

Deve-se ter em conta, pois, que ao longo de mais de um século de administração 

estadunidense, o movimento em direção ao bilinguismo em Porto Rico continua sendo 

percebido pela maior parte da população como artificial. E por isso entendemos que, mesmo 

com toda a sua história de imposição do inglês desde 1898, o espanhol é “Un idioma a admirar 

por su impureza americana. [...]” (SÁNCHEZ, 2013, p. 27) que continua resistindo. Em 2015, 

a primeira língua oficial da Ilha voltou a ser o espanhol (BBC NEWS – MUNDO, 2015). No 

entanto, ainda que com a “falácia do bilinguismo”, devemos entender que, em maior ou menor 

escala, tanto o espanhol como o inglês circulam tanto na Ilha como na comunidade diaspórica, 

como consequência de mais de cem anos de neocolonização estadunidense. Nesse sentido, 

Orama-López, tomando a visão de López, admite: 

 

Es necesario destacar que, hoy, aunque hablemos español y vinculemos el vernáculo 

con nuestra identidad nacional, la actitud del puertorriqueño hacia el idioma 

anglosajón ha ido cambiando. Más que reconocer que es fundamental aprenderlo 

como instrumento utilitario, lo adquiere voluntariamente desde temprana edad por su 

interés en la programación de los canales televisivos norteamericanos, los juegos 

electrónicos y el manejo de la tecnología. Es la tendencia de los últimos años. Por otro 

lado, la demanda de trabajo en correlación con el dominio del inglés se evidencia en 

la sección de empleos de los periódicos del país. El 47% de las ofertas de empleo en 

la isla exigen como requisito un buen manejo del inglés, ya que los puestos gerenciales 

y técnicos de ciertas empresas privadas mantienen contacto con Estados Unidos y 

muchas de ellas reciben visitas frecuentes de la empresa matriz (LÓPEZ, 2004 apud 

ORAMA-LÓPEZ, 2012, p. 19-20). 

 

O que  Orama-López aponta é uma evidência de que cem anos de história não podem 

ser totalmente mudados. Os Estados Unidos continuam atuando em Porto Rico por meio de 

empresas que oferecem empregos que são ocupados por porto-riquenhos.  Sendo assim, é 

imprescindível o entendimento da língua inglesa,  não somente nas relações trabalhistas, mas 

também  em outros campos, como o da tecnologia. No entanto, a imposição da língua também 

passa a ser problemática, pois há uma grande influência da língua espanhola em Porto Rico e 
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nas comunidades diaspóricas nos Estados Unidos. Sobre a importância dos dois idiomas na 

Ilha, em uma enquete realizada na última década, assim os porto-riquenhos se posicionam: 

 

Pregunta No. 9: ¿Cree que es importante aprender el idioma inglés? Los resultados de 

la pregunta Nº 9 revelan que el 65% de los participantes cree que es “muy importante” 

aprender el idioma inglés. Otro 32% considera el conocimiento del inglés 

“importante”. Ninguno de los que respondieron cree que aprender el idioma inglés no 

es importante. 

Es evidente que la actitud hacia el aprendizaje del inglés cambia. Durante los años 

1960 y 1970, la necesidad de aprender la lengua extranjera fue cuestionada 

(Maldonado, 2000, p. 489). Hoy en día, los puertorriqueños se dan cuenta de que el 

conocimiento del inglés es beneficioso. La mayoría cree que el idioma inglés es muy 

importante porque les abre puertas a los puertorriqueños en el mundo laboral y además 

les permite comunicarse con personas extranjeras. Al mismo tiempo, los 

puertorriqueños admiten que el aprendizaje del inglés les otorga ventaja sobre otros 

países de Latinoamérica.  

Sin embargo, aunque la mayoría aplastante de los participantes de la encuesta cree 

que aprender el idioma inglés es “muy importante” o “importante”, muchos de ellos 

explican que el español siempre debería ocupar el primer lugar. Daniel, uno de los 

encuestados, cree que es bueno aprender todos los idiomas posibles, pero siempre 

dándole la importancia que merece la lengua materna. Asimismo, Amira, otra 

participante, dice que es importante saber ambos idiomas, pero también es importante 

dominar el idioma natal antes de aprender segunda lengua. Resulta que el 

fortalecimiento y dominio de la lengua vernácula es la base principal para el 

aprendizaje de cualquier otro idioma foráneo.  

Sin embargo, algunos perciben el conocimiento del inglés como un instrumento de 

protección que les defiende a los puertorriqueños ante Estados Unidos. Pamqui, 

nuestra encuestada, cree que “Es importante saber el inglés para vencer al enemigo”. 

Al mismo tiempo explica que la oración es un decir en Puerto Rico relacionado con 

Estados Unidos (FUNTÍKOVÁ, 2013, p. 33-34). 

 

A pesquisa em âmbito porto-riquenho mostra-nos que é reconhecida a importância do 

inglês para  questões práticas, como a obtenção de um emprego, mas o espanhol continua tendo 

a sua relevância primeira. Além disso, soa interessante a perspectiva de uma das entrevistadas 

que fala sobre a necessidade de aprender o inglês para vencer o inimigo. Isso nos faz 

compreender que há o ressentimento por causa da neocolonização e, por isso, somente 

conhecendo os instrumentos (por exemplo, a língua inglesa) do adversário, é possível anulá-lo.  

Já sobre a importância dos idiomas, em Nova York, há este resultado: 

 

En las investigaciones de la ciudad de Nueva York en Brentwood, Long Island, el 

93% de los padres puertorriqueños señalaba que era importante que sus hijos 

aprendieran español y un porcentaje un poco mayor, 98%, decía que era importante 

que sus hijos aprendieran inglés. En esa comunidad, el 50% de ellos daba como 

motivo que el español ‘es parte de su herencia cultural’; y el 50% o más quería que 

aprendieran inglés, porque ‘es la lengua de los Estados Unidos’ y les facilitará el no 

tener que depender de los estadounidenses. En términos generales, los análisis 

muestran que para los adultos el español hay que mantenerlo para comunicarse con 

los familiares monolingües, pero no parecen adjudicarle muchas ventajas laborales o 

profesionales. La información que ofrece Jany (2001), también de la ciudad de Nueva 

York, muestra que las actitudes eran positivas hacia ambas lenguas, pero con 

condicionamientos: el 56% de los puertorriqueños adultos se quejan de que sufren 
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discriminación, y más del 50% de los jóvenes y adultos creen que el discrimen que 

sufren es por la lengua, por hablar español.  

La mayoría de los padres, si no todos, quieren que sus hijos sean bilingües. Así 

mantienen el español por razones afectivas y el inglés por ser la lengua con la que 

podrán obtener empleo y evitar la discriminación. Los adultos monolingües en inglés, 

o con pocas destrezas en español, preferían el inglés (MORALES, 2008, p. 305-306). 

 

 

Os dados acima nos revelam que a vinculação binária dos porto-riquenhos faz com que 

eles tenham atitudes diferentes sobre cada idioma. Isto é, a língua espanhola mostra-se ser 

importante por causa dos afetos, uma vez que se deve aprendê-la  para as relações interpessoais, 

principalmente com familiares. Mas, estando nos Estados Unidos, o espanhol é alvo de 

discriminações. Já o inglês tem ligação apenas com a sobrevivência, para encontrar um trabalho. 

Ainda relacionado à questão de sobrevivência, podemos apontar também as diversas 

modalidades do spanglish, fruto da influência da língua inglesa na língua espanhola. Morales 

nos esclarece: 

 

Refiriéndose a las características puramente lingüísticas de ese español hablado en la 

ciudad de Nueva York, el influjo del inglés, tanto de tipo léxico y fraseológico como 

de naturaleza sintáctica y aun fonética es un hecho. Precisamente, debido a los rasgos 

anglicados, la modalidad expresiva neoyorquina ha recibido el nombre de spanglish 

por algunos autores. En otros grupos étnicos esa misma modalidad expresiva ha sido 

bautizada con otros nombres. Por ejemplo, en algunos programas de radio de Texas y 

California se usa el nombre de tejano (derivada de chicano), otros la nombran como 

tex-mex o border lingo. 

Según Álvarez Nazario (1983), la variedad empobrecida del español de la segunda y 

tercera generaciones de puertorriqueños es un habla pasajera que desaparecerá, bien 

por el paso total al inglés de los que se quedan en los Estados Unidos o por la 

readquisición del español estándar puertorriqueño, si regresan a la isla. Los estudios 

muestran un cuadro más complejo: ligada a la temporalidad individual se da la 

persistencia social. Por eso, este español deteriorado se ha considerado una modalidad 

estable por los especialistas. Estable con la misma estabilidad demográfica que tiene 

todo el español en ese país. Ella consiste en que es un espacio de interlengua por el 

que pasan todos los hablantes que se encuentran en el proceso de adquirir la lengua 

de sus ancestros o de perder la materna que los identificó de muy niños (MORALES, 

2008, p. 291). 
 

Além da prática linguística do spanglish pela sobrevivência, acredita-se que ele se 

estabelece ainda por questões identitárias. Como já apontamos, os porto-riquenhos vivem em 

um mundo binário e por isso acredita-se que o uso dessa modalidade reafirma identidades: 

 

 As identidades são redefinidas de acordo com a situação em que os indivíduos se 

encontram. De acordo com o passar dos anos, os grupos hispanos nos EUA 

começaram a se “adaptar” e a se “adequar” às novas circunstâncias 

sociocomunicativas. Muitos resolveram se “anglicizar” enquanto uma considerável 

parcela decidiu lutar por seus direitos e por expressar sua “verdadeira” identidade.  

Logo, podemos acreditar que haja um desejo, por parte de alguns hispanofalantes, de 

manifestar sua realidade mista, ou seja, manifestar a sua identidade híbrida. E o uso 
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do spanglish pode ser um dos meios de eles alcançarem estes objetivos (LIMA, 2014, 

p. 487). 

 

O spanglish, servindo como afirmação identitária, pode funcionar como expressão do 

trauma para o entre-dois. Essa modalidade linguística faz parte dos longos anos de 

neocolonização e, como fruto dessa história, incide nas identidades resultantes dessa história, 

bem como nas relações afetivas, familiares, trabalhistas, institucionais. Tato Laviera, com 

mestria, expressa, por meio do poema ”Spanglish”, o uso dessa linguagem. Vejamos: 

 

pues estoy creando spanglish 

bi-cultural systems 

scientific lexicographical 

inter-textual integrations 

two expressions 

existentially wired 

two dominant languages 

continentally abrazándose 

en colloquial combate 

en las aceras del soil 

imperio spanglish emerges 

control pandillaje 

sobre territorio bi-lingual  

las novelas mexicanas 

mixing with radiorocknroll 

condimented cocina lore 

immigrant/migrant 

nasal mispronouncements 

baraja chismeteos social club 

hip-hop prieto street salsa 

corner soul enmixturando 

spanish pop farándula 

standard english classroom 

with computer technicalities 

spanglish is literally perfect 

spanglish is ethnically snobbish 

spanglish is cara-holy inteligencia 

which u.s. slang do you speak? 

(LAVIERA, 2008, p. 26) 

 

A existência do nuyorican é conectada a duas culturas, por conseguinte, a duas línguas, 

segundo o poema de Tato Laviera. O spanglish seria o ponto de encontro onde não haveria a 

estandarização da língua inglesa nem a inferiorização da língua espanhola. O poeta estima essa 

modalidade linguística, uma vez que ele menospreza a relação de colonialidade  (“spanglish is 

literally perfect/ spanglish is ethnically snobbish”), não existindo o melhor ou o pior idioma 

(“two dominant languages/continentally abrazándose”). 

Voltando à questão da imposição do idioma, entendemos que a língua é fruto da história. 

Ela guarda lutas e embates. Assim ocorreu com o latim no passado, que passou por diversas 
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transformações e produziu várias outras línguas. O próprio espanhol, que se expandiu por 

diversos locais da própria Espanha, América Latina e Caribe, também se modificou. Isso levou, 

pois, às variações linguísticas. A língua espanhola no Caribe e na América Latina, por sua longa 

história de colonização e contatos com diferentes línguas indígenas e africanas, possui muitas 

interferências que levaram-na à “impureza americana”. Os escravos africanos e indígenas foram 

os principais grupos que cooperaram diretamente com a variação da língua espanhola; sendo 

assim, Luis Rafael Sánchez, na construção do seus textos, não deixa escapar esse aspecto que 

para ele é positivo. “Sobre todo, ese idioma español aindiado, ese idioma anegrado, ese idioma 

español acriollado, le vale al puertorriqueño para dar rienda suelta al amor que se lubrica con 

palabra” (SÁNCHEZ, 2013, p. 28).  

A respeito, em seu estudo “Contacto de criollos y la génesis del español (afro)caribeño”, 

John Lipski postula “la posibilidad de que (…) lenguas criollas hayan dejado huellas 

ocasionales en el español bozal antillano” (LIPSKI, 2002, p. 54) e refere a influência das 

seguintes línguas crioulas em Porto Rico: o “papiamento” (p. 55), o “criollo haitiano” (p. 61), 

o “inglés antillano” (p. 68) e o “negerhollands” (p. 72). 

Por outro lado, no que se refere ao contato com o inglês, a língua espanhola, “Un idioma 

de tal manera arraigado en la entraña de la colectividad, que puertorriqueñiza, diríase que por 

automatismo, las muchísimas interferencias de la lengua inglesa” (SÁNCHEZ, 2013, p. 27). 

Dessa forma, esse idioma que está tão vinculado ao porto-riquenho acaba se tornando obstáculo 

para muitos. “Frontera de Puerto Rico ha sido el idioma español va a hacer, pronto, cien años. 

Frontera confirmadora de su diferencia frente a lo otro: el gringo y el inglés que aquel quiso 

imponer de una vez” (SÁNCHEZ, 2013, p. 29). 

Além dessas questões envolvendo a língua, veremos, a seguir, que existem outros 

aspectos que circundam o sistema neocolonial da Ilha porto-riquenha. Por exemplo, a 

singularidade identitária dos nuyoricans e a relação com os porto-riquenhos e estadunidenses.  

“Todavía me sobrecoge el cruzacalle em que se explaya el grito Nuestro idioma es el 

español. ¿Será tanta emoción un síntoma de enfermedad o una muestra de salud?” (SÁNCHEZ, 

2013, p. 31-32). Esse fragmento de “El cuarteto nuevayorkés” traz duas possíveis motivações 

acerca da atitude do levante dos porto-riquenhos: a enfermidade, fruto de um nacionalismo que 

adoece, isto é, uma hispanofilia; ou a saúde por, finalmente, terem entendido a necessidade da 

afirmação da língua que está ligada a reafirmação da sua puertorriqueñidad.  

O narrador descreve as características porto-riquenhas na primeira seção do texto, mas 

não deixa de apontar a diversidade hispano-americana da cidade de Nova York, chegando a 

apontá-la como a “imprevista cosmópolis bolivariana”. Não é por coincidência que, no texto 
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“Apellidos hispanos”, Duany (2009, p.113) mostrou que o Negociado del Censo apontou que, 

em 2007, entre os dez sobrenomes mais comuns nos Estados Unidos dois eram hispanos: García 

e Rodríguez. Isso revela o grande número de hispano-americanos que emigrou e migra 

massivamente para os Estados Unidos.  Além dos sobrenomes que aponta Duany, em “El 

cuarteto nuevayorkés”, Luis Rafael Sánchez apresenta os caracteres espaciais que caracterizam 

a América Latina na cidade de Nova York. 

  O narrador da crônica aponta as diversas “citas” da cidade de Nova York, ou seja, 

lugares em que encontramos a diversidade latino-americana. Ele começa sinalizando os 

pequenos negócios que são mal remunerados, como: “fruterías de atención mexicana, venta de 

suéteres de alpaca por ecuatorianos con azabachosa trenza, bisutería de ámbar sintético 

mercadeada por unas dominicanas con look de María Montez [...]” (SANCHEZ, 2013, p. 23). 

Também, são apontadas as livrarias em espanhol da Rua Catorze de Manhattan que reúne os 

mais diversos escritores hispano-americanos (SÁNCHEZ, 2013, p. 24). Em um outro 

fragmento, Luis Rafael Sánchez caracteriza a “cita” (encontro) com a palavra “fervores”, ou 

seja, são os encontros que queimam, desesperados. Os encontros daqueles que buscam um 

emprego, daqueles que enviam dinheiro para uma irmã que perdeu o marido na guerra, o que 

era comum, já que muitos porto-riquenhos serviam ao exército, etc.  

Após os mexicanos, os porto-riquenhos são o segundo maior grupo de latinos nos 

Estados Unidos (LLORENTE, 2017). Essa comunidade vem se formando há muito tempo, 

sendo assim, são gerações e gerações que nascem e morrem na diáspora. Em Nova York surgem 

os nuyoricans, aqueles que nasceram ali ou foram na tenra idade para a cidade, isto é, 

descendem de porto-riquenhos que formaram ou formam parte da diáspora porto-riquenha. Para 

essas novas gerações, a língua pode ser um problema, pois muitos que falam o inglês se sentem 

porto-riquenhos e assumem uma identidade bilateral. 

Tato Laviera, nascido em Porto Rico, mas emigrado aos dez anos de idade, apresenta e 

reflete em seus textos a sua condição e a condição de muitos como ele. Em “Nuyorican”, ele 

mostra o conflito de um sujeito entre duas identidades: 

 

yo peleo por ti, puerto rico, ¿sabes? 
yo me defiendo por tu nombre, ¿sabes? 
entro a tu isla, me siento extraño, ¿sabes? 
entro a buscar más y más, ¿sabes? 

pero tú con tus calumnias, 
me niegas tu sonrisa, 
me siento mal, agallao, 
yo soy tu hijo, 
de una migración, 
pecado forzado, 
me mandaste a nacer nativo en otras tierras, 
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por qué, porque éramos pobres, ¿verdad? 
porque tú querías vaciarte de tu gente pobre, 
ahora regreso, con un corazón boricua, y tú, 
me desprecias, me miras mal, me atacas mi hablar, 
mientras comes mcdonalds en discotecas americanas, 
y no pude bailar la salsa en san juan, la que yo 
bailo en mis barrios llenos de tus costumbres, 
así que, si tú no me quieres, pues yo tengo 
un puerto rico sabrosísimo en qué buscar refugio 
en nueva york, y en muchos otros callejones 
que honran tu presencia, preservando todos 
tus valores, así que, por favor, no me 
hagas sufrir, ¿sabes? 

(LAVIERA,  2003, p. 53) 

 

 

No texto “La experiencia literaria 'riqueña': cuestiones de migración, lengua e 

identidad”, Gema Soledad Castillo García analisa a situação dos escritores nuyoricans em 

relação à sua identidade e à sua língua: 

 

 

Debido al matiz histórico de dominación que caracteriza a este pueblo, Puerto Rico se 

ha enfrentado siempre a una lucha por definirse a sí mismo como nación, como isla, 
como pueblo, con todos los rasgos políticos, económicos, socioculturales y lingüísticos 

que esta definición conlleva. Esta búsqueda de independencia y la defensa de estas 

libertades se ha manifestado en las obras de muchos de sus hijos literarios. De este 

modo, las letras puertorriqueñas se caracterizan por haber reflejado persistentemente 

cierta obsesión por esbozar la problemática política de la isla y la preocupación por la 

lengua y la identidad del pueblo puertorriqueño (CASTILLO-GARCÍA, 2010, p. 68). 

 

 

Ela destaca aqueles que nasceram na Ilha e escrevem em espanhol, como Ana Lydia 

Vega, e apresenta também aqueles que fazem parte da comunidade nuyorican e escrevem em 

inglês, como Nicholasa Mohr, mas refere também o conflito de, por exemplo, Ortiz Cofer. 

 

 

En sus obras, Ortiz Cofer parece defender tanto su lengua materna: “I have always 

been grateful to have kept my Spanish” (1990: 152) y sus raíces ancestrales, como su 

lengua de adopción y la cultura americana que acepta (CASTILLO-GARCÍA, 2010, 

p. 71).  

 

 

No entanto, no que diz respeito a Luis Rafael Sánchez, entende que “parece 

transmitirnos a través de su obra su fe ‘in the Spanish language as the one unifying element 

through which all Puerto Ricans can express themselves, whatever the divisions of their highly 

fragmented society’” (PERIVOLARIS, 2000, p. 24 apud CASTILLO-GARCÍA, 2010, p. 71).  

Essa posição assumida por Luis Rafael Sánchez relaciona-se também com sua escolha 

de viver na Ilha. Em “Vivir aquí”, ele conta, no início do texto, sobre a sua escolha de não viver 

em Nova York, ainda que com a chance de trabalhar como professor, e mesmo que tenha mais 
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e melhores oportunidades nessa cidade. Para ele, Porto Rico é essencial mesmo com todas as 

dificuldades que possa apresentar no cotidiano; a cultura, a maneira de ser porto-riquenha, a 

dinâmica da Ilha são mais importantes. Sintetizando, é o sentimento de pertencimento e a 

afirmação de sua puertorriqueñidad as que, quiçá, falam mais alto. 

 

 

[…] Nadie logra dar cuenta. Pero, el puertorriqueño aplaude, con candor y 

desenvoltura, con libertad y alborozo, cuando el avión toca tierra, su tierra.  

La tónica familiar la implanta la bienvenida a cargo de la tribu, tumultuosa y 

besucona, que configura cada familia puertorriqueña. Con los besos sonoros y 

los abrazos que inmovilizan se firma el amor familiar en Puerto Rico, con 

trenzado de apretones y el deshacerse en arrumacos, con las proclamaciones 

excesivas del querer. […] Si el amor familiar puertorriqueño no ondea como 

bandera o crepita como leña al fuego parece amor escaso, amor inconsecuente, 

amor debilitado por la ausencia (SÁNCHEZ, 1997, p. 219-220). 

 

 

Voltando à questão da língua e da identidade, o conflito toma proporções maiores 

quando o porto-riquenho da Ilha não reconhece o nuyorican como um porto-riquenho, nem um 

estadunidense reconhece o nuyorican como um estadunidense. Estar nesse entre-lugar é estar à 

margem, uma vez que há o entrecruzamento de identidades nesse sujeito, no caso, ou a 

estadunidense ou a porto-riquenha. Segundo Sibony, 

 

A origem deve ser tomada como uma função de ser radical onde predomina justo antes 

de bifurcar, de abrir entre-dois [...] a noção de objeto parece enfraquecer, não em 

benefício do significante, mas do campo de forças e relações em movimento perpétuo, 

com dobras, declínios, desdobramentos, ritmos e batidas da memória. Os dois 

elementos bifurcados não são os mesmos, mas sua diferença é impossível de 

demonstrar. E isso, na trama do vivo, no nível da matéria: duas mesmas partículas, 

provenientes da mesma colisão, se comportam como se, embora muito distantes, 

permanecessem em relação, relação mediada pelo que elas têm em comum, o choque 

original de onde elas procedem. O entre-dois procede do ser bifurcado, rasgo ou 

trauma, choque de origem ... que manifesta a origem (SIBONY, 1991, p. 347 apud 

SOARES, 2017, p. 475, n 1111). 

 

O nuyorican é esse ser bifurcardo em que se permeiam duas identidades. Sibony nos 

ajuda a melhor compreendê-lo com a sua perspectiva do entre-lugar, que é formado por 

caracteres que estão em jogo incessante dentro do sujeito. Esse indivíduo entre-dois, ao mesmo 

tempo que possui uma grande riqueza e olhar ampliado, também possui o trauma da origem 

bifurcada. Nesse sentido, por exemplo, o nuyorican pode experimentar momentos conflitivos. 

Não somente pelo trauma, mas por também ser visto de maneira preconceituosa tanto por 

estadunidenses como por porto-riquenhos, uma vez que sua identidade não se corresponde com 

a de um único estado-nação. Por isso, o “eventual regreso de generaciones de inmigrantes a la 

 
11 A tradução do fragmento de Sibony (1991) foi feita por Soares (2017).   



135 
 

isla en donde el idioma inglés se convierte en fuente de tensiones para el debate sobre lo que 

significa ser puertorriqueño” (RIVERA, 2008, p. 202). 

Em “¡Mira, que vienen los nuyoricans!: El temor de la otredad en la literatura 

nacionalista puertorriqueña”, Alberto Sandoval, ao analisar obras que retratam a crise de 

identidade de personagens desse entre-lugar do porto-riquenho, faz os seguintes 

questionamentos para a reflexão sobre a identidade porto-riquenha: 

 

¿Quién es el verdadero puertorriqueño? ¿Dónde está el verdadero 

puertorriqueño? ¿Cómo se negocian las identidades nacionales y étnicas? 

¿Quién es más auténtico? El mero hecho de que los puertorriqueños no sean 

seres híbridos -se es o americano o puertorriqueño- demuestra cómo aquellos 

que tienen identidades híbridas son inmediatamente excluidos de las fronteras 

nacionales. Se es uno de los dos, pero no se puede ser ambos a la vez. ¿Quién 

ha oído hablar de "puertorriqueño-americano" como lo hacen los cubano-

americanos o los mexicano-americanos? Y, para los isleños, quien afirme ser 

americano, implica no ser uno de ellos ya que tal toma de identidad registra un 

acto de asimilación y de traición a la nación puertorriqueña. Bajo estas 

circunstancias, el ser puertorriqueño depende de la postura ideológica en 

relación a una plataforma política nacional en la Isla. En consecuencia, en el 

momento en que cualquier isleño migra, su identidad nacional es cuestionada. 

Su identidad nacional está en el aire (SANDOVAL, 1997, p. 309). 

  

 

No capítulo 2 deste trabalho, vimos que em “Memorias (en lenguas) rotas/Broken 

english memories”, Juan Flores menciona um dos ensaios de Arcadio Díaz-Quiñones, no qual 

este aponta a não disposição da historiografia no entendimento dos emigrantes porto-riquenhos 

nos Estados Unidos, o que nos faz compreender como um sentimento de preconceito e exclusão. 

No entanto, com a globalização e os grandes movimentos entre nações, faz-se necessário um 

pensamento não tão engessado sobre nação ou diáspora. Em “¡…Y sigue el vaivén!: Identidad, 

diáspora y exilio puertorriqueño: Puerto Rican identity, diaspora and exile”, Eloísa Gordon fala 

da necessidade de redefinições: 

 

 

A un nivel más profundo, la evidencia nos permite sostener que la emigración y la 

diáspora son temas centrales en la historia moderna de Puerto Rico, y por consiguiente, 

igualmente esenciales en la formación de la identidad puertorriqueña. El vaivén que nos 

describe Duany persiste, ya que el actual modelo económico de Puerto Rico sigue 

fundamentado en los principios establecidos por el capitalismo del estado-cum-

laissezfaire, de Operación Manos a la Obra. Sin embargo, si aceptamos la realidad de la 

globalización corporativa que comienza por lo menos a partir de la década de los 1980, 

tenemos que reconocer el anacronismo histórico de constructos como la modernización 

y “la nación”, concepto que usualmente lo acompaña, como cimientos socio-políticos— 

o lo que el escritor puertorriqueño, Arcadio Díaz Quiñones, describe como el discurso 

autoritario de la nación en la historia contemporánea (Quiñones, 2000). Es preciso, por 

consiguiente, desarrollar nuevos modelos de organización social y de análisis que 

puedan recoger esta realidad transnacional de renovada manera (GORDON, 2016, p. 

108). 
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Sendo assim, diante do discurso autoritário sobre a nação, são necessários novos olhares 

sobre o conceito de nação, e Duany nos traz uma nova visão sobre a identidade nacional. A 

língua, o local etc. talvez já não sejam mais condições para a afirmação do nacional, pois são 

muitos anos do movimento diaspórico porto-riquenho, e vê-se ainda o grande assentamento 

cultural porto-riquenho em Nova York, por exemplo. Segundo Duany: 

 

 

(…) ¿cuál es el impacto cultural del éxodo masivo de puertorriqueños en las últimas 

cinco décadas? Sostengo que las comunidades diaspóricas forman parte de la nación 

puertorriqueña porque siguen vinculadas a la Isla mediante una intensa y frecuente 

circulación de personas, identidades y prácticas, así como capitales, tecnologías y 

mercancías. Por lo tanto, la nación puertorriqueña ya no puede circunscribirse a la Isla, 

ya que está constituida por dos fragmentos distintos pero densamente entretejidos: el de 

Puerto Rico propiamente y el de las comunidades diaspóricas asentadas en EEUU 

continental. Las múltiples implicaciones de esta profunda dispersión territorial sobre las 

expresiones populares del nacionalismo, particularmente el nacionalismo cultural, aún 

no se han explorado cabalmente (DUANY, 2001, p. 62). 

 

 

O estudioso apoia-se na ideia de que há um nacionalismo político “basado en la doctrina 

de que todo pueblo debe tener su propio gobierno soberano” e um nacionalismo cultural 

“basado en la afirmación de la autonomía moral y espiritual de cada pueblo (v. Hutchinson)”.  

O primeiro “proclama la necesidad de Estados independientes” e o segundo “puede 

reconciliarse con varias formas de autodeterminación, como la libre asociación” (DUANY, 

2001, p. 62). 

 

 

La diáspora ha movilizado los conceptos tradicionales de nación, cultura, idioma y 

territorio. Los movimientos poblacionales a través de divisiones geopolíticas han 

debilitado el nacionalismo político y ensanchado las identidades culturales en muchos 

países (Basch et al.). En Puerto Rico, cinco décadas de emigración ininterrumpida han 

desdibujado las fronteras territoriales y lingüísticas de la cultura nacional. Más aún, la 

extensión de la ciudadanía norteamericana a la Isla desde 1917 ha socavado las bases 

jurídicas para afirmar una identidad separada de EEUU (Rivera Ramos). Aunque los 

puertorriqueños carecen de su propia ciudadanía, poseen una conciencia muy clara de 

su afiliación colectiva. Cualquier definición futura de la condición política de la Isla 

tendrá que tomar en cuenta la creciente fuerza del nacionalismo cultural, así como la 

continua dispersión física de la gente a través de la diáspora (DUANY, 2001, p. 63). 

 

 

Diante dessas ideias, não há como negar que esses principais acontecimentos da história 

de Porto Rico, apontados por Duany, são sim relevantes respecto das definições fechadas como 

a de nacionalidade. Todo esse conflito produz, como vimos acima, por exemplo, identidades 

complexas como as dos nuyoricans.   

No que concerne à xenofobia, essa forma de violência é citada recorrentemente pela 

diáspora porto-riquenha, uma vez que há o medo do outro, do desconhecido. Durante os estudos 
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de trabalhos acerca do boricuas, vimos que, na Ilha, não somente os nuyoricans são mal-vistos 

pelos porto-riquenhos como também os dominicanos, que tanto cooperam como mão de obra 

em serviços que muitos não querem fazer, mas que são extremamente necessários, ou os 

cubanos que “Por su éxito empresarial, [...] a veces han recibido el apodo de los ‘los judíos del 

Caribe’” (DUANY, 2009, p. 116). Sánchez não deixou de destacar a hipocrisia porto-riquenha: 

 

 

Muchedumbres cubanas, muchedumbres dominicanas, se han instalado en ella con buen 

pie y admirable desenvoltura, tanto que algunos aposentos de la casa como Isla Verde 

y Capetillo se han cubanizado y dominicanizado, respectivamente. Unos pocos 

elementos de esas muchedumbres han observado una conducta tachable. Otros se han 

mostrado harto descorteses (SÁNCHEZ, 2013, p. 33). 

 

 

Como vimos, nuyoricans, dominicanos e cubanos são alvos de porto-riquenhos, 

enquanto porto-riquenhos e nuyoricans são alvo de estadunidenses. Diante desse quadro, este 

trabalho teve a intenção de cooperar para o melhor entendimento acerca dessas relações.  

Em soma, encontramos em “La guagua aérea” e “El cuarteto nuevayorkés” o relato ou 

a alusão a situações que giram em torno das violências que o migrante sofre, do modo de ser 

porto-riquenho, do medo diante do ato de migrar e de como lidar com essa situação. Além disso, 

as crônicas fazem-nos refletir sobre a língua, bem como acerca do que é ser nacional, já que 

muitos porto-riquenhos não nascem em Porto Rico. Por fim, o texto de Sánchez é rico em 

registros diversos do humor e promove uma reflexão crítica sobre as (falsas) promessas da 

migração, um fenômeno que possui múltiplos desdobramentos. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Por meio da análise das obras La memoria rota (1993, 2003), de Arcadio Díaz-Quiñones 

e La guagua aérea (1994, 2013), de Luis Rafael Sánchez, o presente trabalho buscou 

compreender como se configura uma contra-memória porto-riquenha e o papel que a 

experiência da diáspora desempenha nesse processo. Para isso, procuramos entender o modo 

como a narrativa historiográfica porto-riquenha procedeu, ao menos até a década de 1970, no 

tratamento da invasão e ocupação do território em 1898, bem como da instauração do Estado 

Livre Associado aos Estados Unidos, de 1952, e os seus efeitos. Também, debruçamo-nos sobre 

as definições de memória, memória individual/social, contra-memória, lugar de memória e 

diáspora. 

Através da análise dos textos propostos, pudemos melhor compreender como se articula 

e consigna a memória porto-riquenha, uma vez que foi afetada tanto pelo sistema colonial como 

pelo neocolonial. Com a obra de Díaz-Quiñones, tomando o emprego dos conceitos de memória 

individual e social, compreendemos que a experiência do autor e a sua reflexão mostram que 

há uma fratura na memória nacional, que foi provocada principalmente pelas intervenções, em 

diversos âmbitos, da administração dos Estados Unidos desde há mais de um século. Isso 

produziu grandes modificações nos modos de se conceber a identidade porto-riquenha, já que 

ela foi levada, forçosamente, por meio de leis e decretos, a utilizar um novo idioma, além de 

conviver com outros sistemas educacional, econômico, cultural etc. Observamos ainda que 

Díaz-Quiñones, como intelectual porto-riquenho que vivenciou grande parte dessas 

modificações, principalmente quando Muñoz Marín assumiu o poder na Ilha, tem muito a 

contribuir, por meio da sua memória individual, com a memória coletiva. Tal fato faz com que 

ele tenha a aptidão (isso não quer dizer que outros não tenham, mas principalmente ele por ter 

experienciado) para questionar os modos como se processou a memória porto-riquenha e, a 

partir disso, fazer da sua obra uma espécie de contra-memória. 

Dessa forma, compreendemos, através da sua obra, que há memórias que são 

deliberadamente esquecidas, bem como o são os nomes de trabalhadores que lutaram pela 

afirmação da nação porto-riquenha. Assim, entendemos o porquê de Bernardo Vega deixar 

registrada a sua memória, e entendemos o porquê de Fernández-Aponte lamentar não haver, 

nos lugares de memória na Ilha, registros das primeiras décadas da diáspora porto-riquenha 

(FERNÁNDEZ-APONTE, 1992, p. 208). Esses esquecimentos deliberados fizeram prevalecer 

a perspectiva assumida por vozes hegemônicas, que muitas vezes deturparam o relato 
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historiográfico sobre a nação porto-riquenha. Por exemplo, vimos que Antonio Pedreira, 

considerado aquele que inaugura a escrita moderna preocupada com a definição de uma 

identidade nacional, traça uma visão infantilizada dos porto-riquenhos e os inferioriza. Por sua 

vez, Tomás Blanco traz concepções de raça totalmente distorcidas, apontando esquemas de 

branqueamento da nação e passando por cima da violência racial. Sendo assim, para que a 

memória rota porto-riquenha seja restaurada, mesmo que parcialmente, Díaz-Quiñones convoca 

Margot Arce de Vázquez, Luis Palés Matos, César Andreu Iglesias, Bernardo Vega, Aurora de 

Albornoz e, também, Edward Said. 

Deste modo, entendemos a importância do docente na vida de um aluno, através da 

professora Margot Arce de Vázquez, que diversas vezes é mencionada pelo ensaísta. A postura 

dela fez com que ele pudesse ter uma visão crítica sobre a tradição nacional. Seus 

questionamentos sobre o estado neocolonial e a afirmação da língua e da nação foram relevantes 

para ele. Além disso, observamos que diante das atitudes racistas, o que certamente apagou 

muito da memória afro-porto-riquenha, Díaz-Quiñones continua o caminho iniciado por Margot 

Arce na valoração da poesia afro-antilhana de Luis Palés Matos. Também, diante da negação 

da nação porto-riquenha, ele aponta Cesar Andreu Iglesias e Bernardo Vega. Vimos que os dois 

estiveram empenhados nos grandes enfrentamentos trabalhistas e nos movimentos de 

independência, e foram também os produtores das importantes Memorias de Bernardo Vega, 

que nos aproximam das lutas pela sobrevivência dos trabalhadores na diáspora porto-riquenha 

nos Estados Unidos. Uma outra via escolhida por Díaz-Quiñones na tarefa empreendida pela 

articulação de uma contra-memória é a da análise dos modos como “estrangeiros”, como Aurora 

de Albornoz, cooperaram com a memória porto-riquenha; nesse sentido, ele valora o interesse 

da intelectual espanhola pelo estudo da literatura porto-riquenha e de formas literárias até então 

marginalizadas. E por fim, a importância central que o pensamento do intelectual palestino 

Edward Said teve para o pensamento crítico do porto-riquenho, especialmente no que diz 

respeito à crítica do imperialismo e à promoção de um olhar contrapontístico.  

   Por sua vez, com as crônicas de Luis Rafael Sánchez pudemos entender a dinâmica 

da diáspora porto-riquenha e, ao mesmo tempo, refletir sobre como a identidade nacional está 

imbricada nesse fenômeno. Contemplamos, também, os diversos personagens de “La guagua 

aérea”, “croquis” (TINEO, 2010) dos tipos de migrantes rumo aos Estados Unidos. Através 

deles, Sánchez expõe a complexidade de situações e sentimentos envolvidos no ato de emigrar. 

Com essa crônica, pudemos observar a dinâmica da diáspora, “la historia que no se aprovecha 

en los libros de Historia” (SÁNCHEZ, 1993, p. 21) Já em “El cuarteto nuevayorkés”, a diáspora 

asume o papel de objeto de reflexão de um personagem anônimo que, em primeira pessoa, 
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repassa, folhando um jornal em Nova York — “la otra capital de Puerto Rico si no lo fuera de 

toda Hispanoamérica” (SÁNCHEZ, 1993, p.23)—, causas e consequências da migração, 

especialmente a porto-riquenha: a língua, a condição neocolonial, o humor etc.  

Por fim, as questões levantadas nessas obras abarcam problemas de mais de cem anos 

que foram deslanchados ou aprofundados com a invasão de 1898, e mostram a necessidade do 

debate e da discussão. Inferimos, portanto, que as obras analisadas são lugares de memória e 

contra-memória, nas quais podemos ter uma melhor visão sobre a complexidade desses 

conflitos. Nessa literatura ecoam vozes que foram violentadas e silenciadas, mas que são 

necessárias para o melhor entendimento não somente da história de Porto Rico, mas também 

das diásporas que, ainda hoje e em nível global, desafiam nossa compreensão e sensibilidade. 
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