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Puede que un día se haga la paz y que el padre, 

los hermanos vuelvan a su aduar a labrar las 

tierras. Pero el odio seguirá en los corazones y se 

transmitirá de padres a hijos. 

         (SENDER, 2006, p. 321)  

 

      Busco detrás de lo evidente, 

el zumo de los sueños.[…] 

          (HIERRO, 2009, p.185)  

 

Parecíamos hombres sin sustancia en aquel éxodo 

pero en el hombre la sustancia es la fe y sus 

recuerdos.
1
 

 

 

  

                                                           
1
 Extraído do filme Valentina (1982) do diretor Antonio José Betancor, baseado na obra 

Crónica del Alba, volume I , de Ramón J. Sender. 
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RESUMO 

 

A presente dissertação investiga através do romance Imán (1930) do escritor Ramón J. Sender 

(1901 -1982), como alguns dos conflitos vividos cotidianamente pelos operários e 

camponeses, convocados compulsoriamente ao exército espanhol durante a Guerra del Rif 

(1920-1927), já antecipavam as encruzilhadas éticas e morais que seriam visíveis com a 

Guerra Civil Espanhola (1936-1939). O romance ambientado em meio a combates entre 

espanhóis e marroquinos, apresenta como seu ponto culminante, o Desastre de Annual, grave 

derrota dos espanhóis em meio a perseguições e martírios infligidos pelos mouros. O objetivo 

desta dissertação é observar dentro da atmosfera ficcional, a dinâmica da colisão entre os 

hábitos e tensões cotidianas e a liberdade individual dos personagens. Deste choque resultam 

atitudes animadas pelo conformismo ou pela autonomia. Na medida em que as atitudes 

baseadas na autonomia podem equivaler a um rompimento das forças conformadoras 

orientadas pelo horror e pelo medo cotidianos, é possível ver em algumas dessas ações gestos 

de acolhimento e dignificação do lugar do outro, sinalizando, portanto, as implicações éticas 

das decisões individuais e a natureza dos conflitos morais presentes na narrativa. Para a 

compreensão dos marcos teóricos entre cotidiano, história e literatura foram utilizados 

conceitos da filósofa Agnes Heller (1929-), assim como para a problematização ética e moral, 

a dissertação se apoiou em visões críticas da filósofa e do próprio Sender. Passagens do 

romance Campo de los Almendros (1968), de Max Aub (1903-1972), ofereceram uma chave-

literária pela qual foi possível observar, no universo ficcional da Guerra Civil Espanhola, 

eventuais repercussões éticas, morais e históricas dos fatos retratados em Imán. A natureza 

similar dos conflitos nas duas guerras revela uma proximidade pela qual se podem ver os 

eventos ficcionais de Imán como uma matriz literária suficientemente representativa dos 

dilemas que ganhariam substância com a Guerra civil Espanhola. O fato dos conflitos 

presentes em Imán, crescerem em uma atmosfera, muitas vezes rotineira e alienante, soa 

como uma advertência para a importância ética das escolhas individuais diárias, assim como 

suas relações com a responsabilidade histórica e essencial do homem.  

 

Palavras – chave: Imán – Ramón J. Sender – Guerra del Rif – Desastre de Annual - Guerra 

Civil Espanhola – Agnes Heller -Marrocos - Cotidiano ficcional – Cotidiano e literatura – 

Ética – Max Aub  
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RESUMEN 

 

La presente tesina se dedica a investigar a través de la novela Imán (1930) del escritor Ramón 

J. Sender (1901-1982) cómo algunos de los conflictos vividos cotidianamente por los obreros 

y campesinos, convocados a servir el ejército español durante la Guerra del Rif (1920-1927), 

ya anticipaban las encrucijadas éticas y morales que serían visibles con la Guerra Civil 

Española (1936-1939). La obra ambientada en medio a los combates trabados entre españoles 

y marroquíes tiene para su punto cumbre el Desastre de Annual, una grave derrota seguida 

por crueles martirios que a los españoles se les impusieron los moros. Nuestro objetivo es 

investigar, dentro de la atmósfera ficcional, la dinámica de la colisión de los hábitos y 

tensiones cotidianas con la libertad de la decisión individual de los personajes. De este choque 

resultan actitudes animadas por el conformismo o por la autonomía. A la proporción que las 

actitudes basadas en la autonomía pueden equivaler a un rompimiento de las fuerzas 

conformadoras orientadas por el horror y el miedo cotidianos, es posible ver, en algunas de 

estas acciones, gestos de acogimiento y dignificación del lugar del otro, señalando, por lo 

tanto, las implicaciones éticas de las decisiones individuales y la naturaleza de los conflictos 

morales presentes en la narrativa. Para la comprensión de los marcos teóricos entre cotidiano, 

historia y literatura se utilizaron conceptos de la filósofa Agnes Heller (1929- ), así como para 

la problematización ética y moral, el trabajo se apoyó en visiones críticas de esa filósofa, bien 

como del propio Sender. Fragmentos de la novela Campo de los Almendros (1968), de Max 

Aub (1903-1972), ofrecieron una clave literaria por la cual se pudiera observar en el universo 

ficcional de la Guerra Civil Española, las repercusiones éticas, morales e históricas de los 

hechos retratados en Imán. La naturaleza semejante de los conflictos en las dos guerras 

expone una proximidad por la cual se pueden ver los hechos ficcionales de Imán como una 

cuna literaria suficientemente representativa de los dilemas que ganarían sustancia con la 

Guerra Civil Española. El hecho de que los conflictos presentes en Imán, crecieron en una 

atmósfera cotidiana, muchas veces rutinaria y alienante, suena como una advertencia a la 

importancia ética de las escojas individuales diarias, así como sus relaciones con la 

responsabilidad histórica y esencial del hombre. 

 

Palabras – clave: Imán – Ramón J. Sender – Guerra del Rif – Desastre de Annual - Guerra 

Civil Espanhola – Agnes Heller -Marruecos - Cotidiano ficcional – Cotidiano y literatura – 

Ética – Max Aub  
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INTRODUÇÃO 

 

Los de Ceriñola andábamos amarillos, 

malcarados, repitiendo con desgana de hombres 

viejos que la vida, la desgracia, y la muerte 

misma no eran más que rutina… 

Era la consigna de Melilla: rutina. 

        (SENDER, 1980, p. 138) 

 

 A presente dissertação busca configurar os cotidianos ficcionais do romance Imán 

(1930), de autoria do escritor e jornalista aragonês Ramón J. Sender (1901-1982), através da 

identificação dos hábitos e tensões presentes na obra. Da confrontação entre as escolhas 

ficcionais de seus personagens e os cenários cotidianos apresentados pela fábula, 

investigaremos como os conflitos e as opções individuais dos personagens prefigurariam os 

grandes dramas que ocorreriam na Guerra Civil Espanhola (1936-1939). 

 Imán é o primeiro romance de Ramón J. Sender. A obra narra a trajetória do aragonês 

Viance, desde sua infância camponesa no povoado natal de Urbiés, passando pela sua exitosa 

experiência como ferreiro em Barbastro, e detendo-se, na maior parte de suas páginas, no 

relato sobre a vida do personagem no exército espanhol durante a Guerra del Rif (1920-1927), 

enfrentamento entre espanhóis e marroquinos. 

 No decorrer dessa trajetória, incorpora-se à narrativa uma grande quantidade de entes 

ficcionais que passam a emprestar ao drama pessoal de Viance a amplitude de um drama 

coletivo, ensejando que na fábula contada fosse projetada toda a problemática sócio-histórica 

da época, principalmente no episódio da fuga do aragonês durante o denominado Desastre de 

Annual (1921). Nesse relato de sobrevivência diária, diante de situações-limite, seus 

personagens se veem consigo próprios diante do imperativo de ter que realizar escolhas. 

Nossa atenção se localiza no processo que envolve as decisões individuais de Viance e 

de alguns dos personagens, quando tomadas no âmbito de cotidianos ficcionais marcados pela 

padronização de hábitos, tensões, pensamentos e linguagens. Mais especificamente, esse 

interesse se centra no processo que resulta na irrupção de atitudes que contrariam justamente 

essas rotinas conformadoras, expondo, através da quebra da expectativa das respostas 

comportamentais, o fenômeno de como a partir do ordinário se torna factível o surgimento do 

extraordinário.



2 

 

 Os cotidianos ficcionais e as escolhas individuais que se processam nele no transcorrer 

da obra manifestam, quase de imediato, cinco aspectos estruturais. O primeiro deles é a 

admissão de níveis de liberdade individual nos personagens que, ao escaparem do 

conformismo, da manipulação e do jugo da sobrevivência, permite-lhes a possibilidade de 

uma atuação ficcional pautada pela ação e não apenas pela reação. O segundo aspecto diz 

respeito à dinâmica que envolve o trânsito de valores que facultam o surgimento de decisões 

que escapam à teia da previsibilidade cotidiana. O terceiro ponto reflete sobre como essas 

decisões podem representar ou não saltos em direção ao reconhecimento do lugar do outro, 

em oposição ao individualismo, revelando a ética que se estabelece a partir delas. O quarto 

aspecto se foca no tráfego entre cotidiano ficcional e história, evidenciando o campo das 

escolhas individuais e a capacidade de resiliência moral do homem como determinantes na 

construção do processo histórico, mesmo em ambiências ficcionais inóspitas à manifestação 

do Eu e da dignidade humana. O quinto e último ângulo busca identificar e investigar as 

relações entre as várias dimensões existenciais que convivem solidariamente no espaço do 

cotidiano ficcional de Imán. 

 Salientamos que, quando identificamos margens de liberdade individual nos 

personagens, estamos cientes de que elas não ocorrem voluntariosamente à revelia do mundo 

possível estruturado pelo autor.  

Temos consciência de que “[...] Una fabula es un mundo posible” (ECO, 1993, p. 217) 

e de que, em uma fábula, o mundo possível “[...] es el que afirma el autor” (ECO, 1993,  

p. 218). Portanto, essas margens de liberdade individual dos personagens certamente estão 

provisionadas, de algum modo, pelo autor, na forma da estrutura da obra e na forma das 

previsões feitas pelo leitor ao comparar seu mundo de referência com os estados do mundo 

possível sugerido.  

O que vemos nessa relação entre o mundo possível de Imán e as atitudes ficcionais 

que escapam à tendência normatizadora do cotidiano ficcional é justamente a perícia do autor 

em reproduzir, através de recursos estilísticos, os efeitos verossimilhantes que encontramos na 

dinâmica entre o cotidiano real e a liberdade essencial da alma humana que, vez por outra, 

produz ações e reações imprevisíveis. 

Outro aspecto que devemos esclarecer é a razão de adotarmos o termo “cotidianos 

ficcionais” em vez de apenas “cotidiano ficcional”. O motivo se deve ao fato de verificarmos, 

em Imán, ambiências ficcionais cujas cotidianidades se diferenciam por hábitos e tensões 

distintos. Por essa ótica, há o cotidiano de Urbiés, o de Barbastro, o do campamento próximo 

a T., o cotidiano do Desastre de Annual, etc. Todos com características próprias e cada um 



3 

 

deles trazendo as suas forças de conformação específicas e os seus padrões de indução 

comportamental, sensorial, mental e emocional. 

Feitas essas observações, é necessário identificar de que cotidiano de referência nos 

fala o autor em Imán. Naquelas referências à infância do protagonista Viance, sem dúvida, 

Sender se serve da vivência juvenil passada na sua Aragón natal. Entretanto, em relação ao 

cotidiano que ocupa mais extensamente a obra, o escritor se serve dos registros da sua 

experiência militar na Guerra del Rif. Esse cotidiano se constrói entre as ações em campanha 

pelas areias do Marrocos e a cidade que o recebe, Melilla. 

A inscrição de Melilla no cenário do romance é restrita. Contudo, a compreensão da 

sua vida diária é relevante, pois é a cidade que recebe Sender em 1923. No seu cotidiano se 

concentraram algumas das forças e contradições que se materializariam nos conflitos 

presentes em Imán  

Ao chegar a Melilla, o escritor, além de militar, também se apresentou como articulista 

no diário El Telegrama del Rif. A vivência registrada nos artigos sofreria uma maturação 

literária até alcançar o romance Imán em 1930. Na trajetória desses sete anos, o mesmo 

cotidiano se faria representar de dois modos diferentes. Entre os artigos e o romance, na 

fermentação das letras, se mostraria o processo do homem, do autor e de duas atitudes críticas 

frente a um mesmo cotidiano. 

Para entendermos que forças atuavam e organizavam a vida da cidade, epicentro dos 

conflitos narrados, devemos vê-la por dois ângulos: aquele que se refere aos seus aspectos 

estruturais de fundo e o que se centra nos aspectos presentes no ano da chegada de Sender. 

O que hoje conhecemos como Marrocos havia sido um território, de contornos 

indefinidos, denominado Berbería. Suas terras eram consideradas férteis, porém mal 

cultivadas. Possuía tanto planícies como montanhas. Nele havia uma porção considerável de 

deserto, mas não lhe faltavam rios. Sua população era vista como de bárbaros, ignorantes e 

fanáticos que se dedicavam ao comércio de frutas, gado, peles e tecidos. Sua estrutura política 

remontava a de uma organização por tribos conhecidas como cabilas na língua local 

(VERDEJO PÁEZ apud MOGA ROMERO, 2005, p. 52). 

O primeiro aspecto de fundo versa sobre a relação de Melilla com o seu entorno, 

considerando-se a sua condição de ser uma das cidadelas mais bem protegidas do protetorado. 

As tribos ou cabilas agrupavam-se em alianças que ora se alinhavam com o sultão, ora contra 

ele. Quando a favor, eram reconhecidas como Blad-al-Majzén e, quando opositoras, se 

denominavam Blad-es-Siba.  
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Essa grande volatilidade constituiu-se como um fator complicador das relações entre 

espanhóis e mouros, uma vez que, não raro, tornava difícil reconhecer o poder local legítimo 

com o qual se deveria negociar e confiar, em que pese o registro de, em determinadas épocas, 

haver o esforço de algumas cabilas em integrar-se à Espanha (MOGA ROMERO, 2005,  

p. 50). 

O segundo aspecto de fundo da cidade se encontra na sua designação como lugar de 

presídios e de desterro. Há uma alusão à aura provocada por essa vocação, no capítulo V de 

Imán, quando Viance explica as características do seu regimento. Conta ele que seu 

regimento, o Ceriñola 42, “Tenía cierto carácter de regimiento de choque, poco halagüeño, 

desde que tuvo compañías disciplinarias. […] Aunque le quitaron luego esa misión 

correccional, todavía padeció mucho tiempo la mala fama, […]” (SENDER, 2006, p. 144).  

Ainda que um Decreto Real de 1906, aprovado pelo Conselho de Ministros, tenha 

decretado “la supresión de los presidios penales existentes en los presidios militares de la 

costa septentrional de África” (MOGA ROMERO, 2004, p. 37), esse aspecto sempre 

dificultou a consolidação da imagem da cidade como a de um lugar capaz de abrigar uma 

sociedade civilizada dentro dos conceitos europeus de civilização. 

O terceiro aspecto de fundo se mostra nas repercussões mútuas entre os cotidianos da 

Espanha continental e do Marrocos. A partir da segunda metade do século XIX, de fato, o que 

ocorresse em um geraria efeitos no outro, seja pelo movimento nos fluxos de mercados, seja 

pelos movimentos operários e patronais, seja pelas consequências das atividades militares. 

Nesse sentido, ilustrativa é a associação entre os episódios do Barranco del Lobo no 

Marrocos e o da Semana Trágica de Barcelona, ocorridos em 1909, sendo o segundo 

decorrência do primeiro. 

A 9 de julho de 1909, cabilas rifeñas, em Sidi Musa, atacaram operários que 

construíam uma estrada de ferro, deixando um saldo de seis mortos. A reação do governo 

espanhol foi ordenar o envio de três Brigadas Mixtas de Cazadores para reprimir os rebeldes. 

Seriam as brigadas de Madri, Catalunha e Campo de Gibraltar, formadas por quintos de 1903 

e 1904 (MERCEDES, 2013, não paginado). Ocorreram protestos em Barcelona e Madri, mas 

a situação ficou mais grave quando foram chamados os reservistas, homens que já haviam 

cumprido o serviço militar e que eram chamados de novo às filas. Muitos deles eram pais e 

arrimos de família e teriam que deixar suas famílias sem sustento. A rebelião tornou-se 

incontrolável quando se soube que muitos dos que haviam seguido naqueles navios haviam 

morrido no desastre conhecido como Barranco del Lobo. O resultado foi a Semana Trágica 

de Barcelona, duramente reprimida, e que deixou mortos e sentenciados à morte.  
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Os cotidianos de Melilla e Espanha, suspensos pela violência, acabaram por comunicar-se por 

vasos de sangue derramado de um lado e do outro do estreito de Gibraltar. 

No plano dos fluxos migratórios de trabalhadores, é exemplar o registro sobre as 

condições da plaza de Melilla: “Allí no hay ayuntamiento, ni existe el derecho electoral, ni 

juzgan los tribunales civiles. […] Es un caciquismo militar de ‘lo hago porque quiero y a 

quien no le parezca bien, que se vaya.’” (GIGES APARICIO apud MOGA ROMERO, 2004, 

p. 39). A situação social dos trabalhadores do continente se irradiava em direção ao cotidiano 

de Melilla, em condições até piores. 

O quarto aspecto de fundo se faz presente na questão de que a sustentabilidade 

econômica de Melilla e do restante do Protectorado español era lastreada, fundamentalmente, 

pela circulação do orçamento militar e, raramente, por políticas específicas e planejadas, com 

investimentos próprios para o comércio e a agricultura. 

Este ponto é crucial para que compreendamos o que de fato suportava o cotidiano da 

vida em Melilla e no Marrocos: a guerra. Esta crítica de Francisco de Cossio (1887-1975) é 

precisa no que diz respeito à percepção de qual era a natureza primeira da cidade: 

 

Melilla es una gran ciudad que ha creado la guerra. Barrios hebreos con 

muchos bazares y moros ricos por las calles con ideas confusas sobre la 

civilización. Por todas partes se siente el paso del oro y, por la noche, en los 

barrios extremos, los militares continúan la guerra con los corchos de 

champagne. Los negociantes se han hecho insensibles al dolor y a la muerte. 

Pasan las camillas con los heridos del ultimo combate, y las músicas del café 

continúan sonando. (COSSIO apud MOGA ROMERO, 2004, p. 36). 

 

 Em Imán, há um trecho ilustrativo dessa cobiça enraizada no infortúnio da guerra. Na 

Melilla que respirava os ares recentes de milhares de mortes espanholas, Viance vê-se no 

meio de um populacho que busca saber curiosidades do Desastre de Annual. O comentário de 

um valenciano diz tudo sobre a natureza do real objeto de interesse: o dinheiro. 

 

El valenciano oye con deleite las ametralladoras. […] Ya están en Málaga 

diez batallones. Todos se van a Melilla, la Vieja; pero yo aquí he tomao tres 

locales más pa almacén. Oiga cómo cantan las ametralladoras. (SENDER, 

2006, p. 309) 

 

O quinto e último aspecto de fundo define toda problemática central que envolve 

Espanha e Melilla e, por que não dizer, a Espanha e o Marrocos como um todo. É uma 

questão presente mesmo na origem da conquista da cidade. 
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 Melilla, cidade de referência das ações narradas em Imán, foi originariamente 

conquistada e governada pelo ducado espanhol de Medina Sidonia em 1497. Há uma 

observação feita por Antonio Bravo Nieto (1961-), em seu artigo La ocupación de Melilla en 

1497 y las relaciones entre los Reyes Católicos y el Duque de Medina Sidonia, que nos parece 

ser capital para uma compreensão do ponto em torno do qual gravitarão as discussões sobre a 

chamada Cuestión marroquí pelos cinco séculos seguintes. Podemos dizer que há um conflito 

de origem nessa questão. O historiador, ao especular sobre as razões para uma empresa desse 

porte no século XV, comenta que uma justificativa razoável seria o: 

 

[…] control del auge de la incipiente piratería berberisca y punto de control 

para detener agresiones contra la Península. En el fondo era un 

planteamiento defensivo lo que determinó la conversión de la abandonada 

villa de Melilla en una fortaleza, y no en una cabeza de puente ofensiva para 

una posterior expansión en 1497. (BRAVO NIETO, 1990, p. 23). 

 

Entre a preocupação defensiva e uma intenção colonizadora giram especulações sobre 

a natureza da missão que a Espanha supostamente teria a cumprir, ocupando terras 

marroquinas.  

Seria a de uma circunstancial ação de defesa, cuja manutenção indefinida dialogaria de 

tempos em tempos com as questões orçamentárias de sua manutenção, ou a de um plano 

estratégico de projeção hispânica sobre o norte africano? Solução pragmática ou ação 

redentora? Em torno desse enclave espanhol circulariam vários adjetivos, desde inútil até 

salvífico.  

É bem verdade que uma pretensa unidade natural entre as duas terras parecia óbvia 

para muitos contemporâneos de Sender. O político, jurista, economista e historiador 

regeneracionista Joaquín Costa (1846-1911), por exemplo, acreditava ver no Marrocos uma 

continuidade inquestionável da terra espanhola. 

 

Los intereses de España y de Marruecos son armónicos. Yo tengo para mí 

que la línea estratégica de ciudades y fortalezas que poseemos al otro lado 

del Estrecho, desde Ceuta a las Chafarinas, nos es tan necesaria, hoy por 

hoy, y forma parte tan integrante de nuestro territorio, como la línea 

estratégica de fortalezas que se extiende por la cuenca del Ebro, desde 

Montjuich hasta Pamplona. (COSTA apud MOGA ROMERO, 2004, p. 33) 

 

Contudo, a dúvida sobre o projeto ideal para a região deixaria na raiz dessa indefinição 

o argumento que justificaria, séculos depois, o movimento político, intelectual, empresarial e 
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militar que serviria de inspiração às ações e aos acontecimentos narrados em Imán: o 

Africanismo. Bravo Nieto ilustra esta relação, dizendo que: 

 

Es así como la historia de Melilla (siempre olvidada en los siglos XVI al 

XIX), en este caso su "gloriosa conquista" en 1497, sirvió o fue utilizada por 

este movimiento africanista del siglo XX para una autojustificación que hoy 

puede parecemos más que dudosa. (BRAVO NIETO, 1990, p. 23). 

 

Os eventos vividos por Sender na Guerra del Rif têm fundamentos na disposição que 

um determinado segmento da sociedade espanhola tinha de fazer do Marrocos a extensão 

natural da Espanha. Nesse projeto se concentraria todo um modo de produção predatório e 

uma concepção de ocupação totalitária, ocidental e eurocêntrica. 

Os fatos enfrentados por ele, em 1923, viriam na continuação do desastre militar 

ocorrido dois anos antes, em 1921, o Desastre de Annual. Essa tragédia havia sido semelhante 

à do Barranco del Lobo, porém de proporções incrivelmente maiores. Imán abriga tanto o 

relato dos acontecimentos de Annual quanto algumas das ações de campanha vividas pelo 

jovem soldado Sender. 

Esses cinco aspectos de fundo estarão presentes na Melilla que recepciona o escritor 

aragonês, em suas ruas, seus cafés, prostíbulos, quartéis e acampamentos da zona militar. Em 

 Imán aparecem menções aos prostíbulos Doble Tono (SENDER, 2006, p. 161) e Buen Tono 

(SENDER, 2006, p. 311), aos hospitais Docker e Alfonso XIII (SENDER, 2006, p. 310). Em 

suas páginas se inscrevem o barrio el Real (SENDER, 2006, p. 302) e o barrio del Polígono, 

onde situava-se o Cuartel de Cabrerizas Altas, “construído entre el feroz acantilado del mar y 

las primeras barrancadas del Gurugú” (SENDER, 2006, p. 311). 

Entretanto, mais do que a incorporação do cenário, o que se deve depreender do 

cotidiano da Melilla de 1923 é o reflexo da madura consolidação de uma indefinição de 

origem que atravessou os séculos. Seria a cidade um posto de defesa avançado ou uma ponta 

de lança de expansão? Uma terra anexa ocupada somente por utilitarismo ou uma extensão 

natural de Espanha a ser desenvolvida? Fruto de uma ação intermitente e circunstancial de 

relacionamento ou parte de um planejamento organizado e consequente de integração? A 

Melilla de 1923 é a materialidade visível dessa dúvida. É a Melilla que acolhe o jovem 

Sender, envolvida com o fantasma que lhe retiraria a principal fonte de recursos: a 

repatriação. Esse fantasma seria o problema de fundo de toda atividade melillense em 1923. 

Essa indefinição de origem é visível, em duas das principais características da cidade, 

no ano que finalizaria com as notícias do golpe militar de Primo de Rivera: as mudanças de 
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sua planta urbana e a estratificação de sua população. As duas pulsões representariam o duelo 

desses dois projetos de convivência entre Marrocos e Espanha. 

De um lado, havia todo um esforço de urbanização e ordenamento da cidade para 

dotá-la de equipamentos e serviços equivalentes aos das grandes cidades espanholas. Do 

outro, esse projeto de modernização e aculturamento colidia com as consequências do 

improviso e a sazonalidade das populações que migravam até a cidade. 

Essas pessoas traziam problemas de saúde pública e de penúria social inerentes, em 

grande parte, à própria natureza do que lhes motivava o translado: os ganhos com a atividade 

da guerra. Essa atividade, do ponto de vista econômico, apresentava um caráter distributivo 

irregular, indireto, periódico e extremamente sujeito a desvios de finalidade, ou seja, 

corrupção. 

Por cima desse duelo figuraria a tensão entre os esforços de guerra, de resultados 

lentos, mas vitais à economia da cidade, e a ameaça da repatriação de contingentes, geradoras 

da temida evasão de divisas. Uma boa parte da sociedade espanhola não admitia mais 

financiar as vultosas somas gastas naquela empreitada, no norte da África, de retorno 

duvidoso. 

 É dentro dessa perspectiva que o jovem soldado Sender encontraria uma cidade que 

havia crescido em direção à sua área externa, nos terrenos dos antigos campos de instrução de 

Santa Bárbara e Campo de Moro e que, entre o muelle Villanueva e a Plaza de España, 

apresentava uma nova área vital, o bairro de la Reina Victória e os bares e cafés que se 

enfileiravam ao longo de uma rua construída paralela ao porto (MOGA ROMERO, 2004, p. 

42). 

 Seria nessa atmosfera que o jovem articulista do El Telegrama del Rif tomaria 

conhecimento da incorporação de novas realizações. Surgiriam “plantaciones de eucaliptos y 

álamos blancos en las márgenes del rio de Oro,” além de comércios exóticos como o da La 

Rosa de la Índia (MOGA ROMERO, 2004, p. 49). 

Seria esse cotidiano empreendedor que abrigaria o escritor aragonês, com suas 

demonstrações de progresso, ao inaugurar a nova ponte do Rio de Oro e uma igreja em estilo 

gótico moderno, finalizada com os detalhes de cristal e os emblemas das guarnições 

fabricados pela Casa Paraíso, em Zaragoza (MOGA ROMERO, 2004, p. 51). Esse era o 

cotidiano de Melilla que ansiava ser Espanha. 

 Entretanto, essa Melilla, parte de um projeto que almejava uma hispanidad e que 

insistia em modernizar-se, não escaparia de conviver com a Melilla improvisada, de 
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identidade difusa, de construção precária, feita das disponibilidades momentâneas arranjadas 

pragmaticamente. 

 São inúmeros os relatos de que Cuevas, chozas, chabolas y viviendas multiplicavam-

se pelos bairros (MOGA ROMERO, 2004, p. 49). Francisco Carcaño Mas (1886-1936), 

periodista e militar, de pseudônimo Parravichino, registraria a sua percepção do impacto 

dessas habitações, dizendo que “las viviendas de aduar estropean el bello panorama que 

deleita la vista desde el barrio de Cabrerizas”, e chamaria mesmo essas aglomerações de 

“inmundas barracas de aspecto repugnante que rompen toda sensación de belleza, y 

constituyen un oprobio” (CARCAÑO MAS apud MOGA ROMERO, 2004, p. 49). 

 O que, hoje em dia, chamaríamos de a questão fundiária das favelas era já, àquela 

época, uma realidade em Melilla. Remoções e especulação imobiliária eram tópicos 

cotidianos. El Telegrama del Rif, de 16 de outubro de 1923, publicaria um artigo que poderia 

chegar aos desavisados como uma matéria feita sobre qualquer favela ou assentamento rural, 

inscritos em programas populares, no Rio de Janeiro de hoje: 

 

El problema de la vivienda de las clases humildes […] jamás tuvo solución 

por causas bien conocidas. El laberintico barrio del Carmen nació con esa 

finalidad, después, el llamado Obrero, cuyos edificios hoy no se hallan al 

alcance de los modestos artesanos; el Industrial, Tesorillo, Hipódromo y 

Real, tuvieron vida con el mismo objeto y se dio el caso de prestar el 

municipio toda clase de auxilio a los trabajadores que labraron las primeras 

casas del Tesorillo, y apenas terminadas, las vendían. El ejemplo del pasado 

ninguna enseñanza proporcionó. (MOGA ROMERO, 2004, p. 21). 

 

 Outra ambivalência cotidiana se verificaria na população que, se de um lado abrigava 

uma elite composta pela oficialidade (empresários, funcionários públicos, intelectuais, 

comerciantes, artistas, nobres e profissionais liberais), por outro povoava as ruas com levas de 

emigrantes órfãos da fortuna, vivendo dos restos e da caridade. O El Telegrama del Rif 

noticiaria: 

 

[...] la mendicidad y el peso cada vez mayor para el erario público del 

aumento de los costes de las instituciones caritativas: la Asociación General 

de Caridad, los comedores populares y los roperos de pobres que se reparten 

por los barrios. (MOGA ROMERO, 2004, p. 44). 

 

  O mesmo diario informaria que, no meio daquelas levas de nômades, “ocho mil niños 

vagan por las calles de la ciudad por no existir escuelas primarias donde reciban la instrucción 
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elemental obligatoria.” O “comedor popular”, por sua vez, recebia mil bocas diariamente 

(MOGA ROMERO, 2004, p. 44). 

 Tentar-se-ia conter o afluxo de emigrantes através de “depósitos exigidos a los que 

llegan - cada vez en mayor número - en las oleadas de las migraciones” (MOGA ROMERO, 

2004, p. 49); contudo, não se obteria êxito porque 1923 foi um ano no qual “Los contrastes en 

la ciudad son evidentes entre los extremos de la febril actividad comercial y los sectores 

desfavorecidos.” (MOGA ROMERO, 2004, p. 45). 

 Tal entusiasmo migratório vinha da lógica habitual de Melilla: a guerra. Desde 

Annual, haviam invadido a cidade, além dos soldados, “aventureros, ambulantes, 

contrabandistas, familiares de los soldados en campaña y obreros en busca de trabajo que 

escaseaba en Andalucía” (PALMA ROMÁN apud MOGA ROMERO, 2005, p. 140), sempre 

atrás do crédito fácil e do dinheiro dos cuotas (recrutas que se incorporavam ao exército em 

condições privilegiadas porque pagavam uma taxa ao governo) que gastavam a jorro. 

As péssimas condições sanitárias favoreciam a irrupção de doenças. No rol dessas 

doenças figuravam o paludismo, a tuberculose, as enfermidades infecciosas e as sexuais. A 

peste bubônica, conhecida também como enfermedad sospechosa, exigiria a implantação de 

medidas sanitárias como o extermínio dos ratos e a vacinação massiva. “La ciudad de los 

milagros sigue su marcha a trompicones, con los hospitales repletos.” (MOGA ROMERO, 

2004, p. 45). 

Esse era o cotidiano da cidade que acolheu o desembarque de Sender. Uma cidade 

cindida em realidades concorrentes, que projetava no dia a dia, de dentro de seus muros, o 

conflito que se desenrolava fora deles, fosse esse conflito passado no deserto ou nas bordas 

mediterrâneas de onde se entreolhavam Marrocos e Espanha, fosse dentro da própria Espanha 

em que se dividiam os espanhóis sobre o que fazer com o Marrocos. Um cotidiano 

heterogêneo. 

Essa diversidade cotidiana seria representada nos artigos do El Telegrama del Rif, 

escritos pelo jornalista e soldado aragonês Ramón J. Sender, entre 1923 e 1924, na forma de 

duas séries, sendo a primeira denominada Arabescos, cujo nome seguia uma inspiração 

orientalista, e a segunda, Impresiones del carnet de un soldado, que possuia um tom mais 

realista. 

 Observamos três tendências, nos artigos do El telegrama del Rif, no que diz respeito 

aos temas extraídos da vida diária da cidade. O primeiro tema revela facetas peculiares da 

paisagem, da vida melillense e da rotina dos quartéis. O segundo faz um anúncio de passagens 

do dia a dia na linha de frente, que seriam encontradas mais tarde em Imán, às vezes 
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apresentando diferenças na profundidade narrativa. Finalmente, no sétimo artigo de 

Arabescos e no primeiro artigo de Impresiones del carnet de un soldado, revela-se uma 

consistente identificação com o tema da ideologia mitificadora militar.  

Não nos deteremos em uma análise detalhada e comparativa entre os artigos e o 

romance. O que parece mais significativo para as nossas considerações é o africanismo e o 

tom predominantemente lírico e de profundidade relativa que divisamos em alguns dos 

escritos jornalísticos de Sender.  

O que torna essas características relevantes para nós não se inscreve no rol de 

eventuais prejuízos à imagem do homem e do escritor. A relevância se define, sobretudo, na 

possibilidade de observar, através de dois registros, distantes sete anos entre si, a trajetória da 

evolução de uma percepção, de uma consciência e de uma escrita sobre um determinado 

cotidiano de referência. 

O percurso feito pelo escritor aragonés entre o El Telegrama del Rif e Imán, na 

verdade, “no marcaría más que la propia evolución social de la España que caminaba hacia la 

República, con la que Sender se sentirá mucho más comprometido que con sus veleidades de 

soldado africano” (MOGA ROMERO, 2004, p. 174). 

Complementariamente a esse argumento, podemos atribuir, também, a baixa 

densidade crítica dos artigos ao fato de que “la literatura crítica con la guerra de Marruecos no 

surgió hasta 1928. Esto ocurrió con El blocao de Díaz Fernández, una novela editada poco 

tiempo después de proclamada la pacificación del Marruecos español” (DUEÑAS LORENTE 

apud MOGA ROMERO, 2004, p. 175). Essa observação indicaria, na trajetória autoral de 

Sender, o imperativo de um tempo natural de distanciamento, necessário a um 

desenvolvimento crítico mais apurado. 

 As posições alentadas por Sender em 1923 não são suficientes para nos fazer vê-lo 

como um colonialista. Mesmo nos artigos, fica evidente uma sensibilidade para a detecção do 

humano e, dentro do humano, o diferente. Um talento para perceber e acolher a alteridade. 

Não há nada no Sender, soldado espanhol da Guerra del Rif, que inviabilize o combatente 

republicano da Guerra Civil Espanhola, enquanto figura humana e artista, dotado de uma 

coerência na sua essencialidade. O que há é o trabalho do tempo forjando, no esforço da 

consciência, a interpretação mais justa para um cotidiano vivido. É nesse ponto que 

sinalizamos a generosidade do livro, onde há a construção de uma atmosfera ficcional que 

abriga percepções múltiplas sobre cotidianos vividos conjuntamente de formas particulares.  

Na dimensão ficcional de Imán, se despejam os cotidianos contados a Sender, em 

1923, pelos veteranos que estavam no Desastre de Annual em 1921. É para a dimensão das 
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letras que verte o próprio cotidiano do militar Sender durante a campanha africana. É nos dias 

literários de suas páginas que ocorre a possibilidade que só a literatura concede: o exercício da 

liberdade e a oportunidade de uma alteração de atitude diante de um cotidiano que não 

voltaria mais ao mundo a não ser pelo que se escrevesse e se posicionasse sobre ele. O 

percurso entre os artigos do El telegrama del Rif e Imán reflete, sobretudo, a liberdade de 

escolha. Essas escolhas estiveram presentes na vida de Sender e nas dos personagens de seus 

livros. 

 Para entendermos o devido peso e a dificuldade que envolveram essas escolhas, 

devemos estar atentos a uma marca presente nos cotidianos ficcionais do romance que é um 

reflexo literário puro do cotidiano espanhol do primeiro terço do século XX: a confusão e a 

ignorância. Ninguém sabia ao certo onde se encontrava e aqueles que possuíam uma noção 

mais exata, ainda assim, nunca ousaram, em seus piores pesadelos, imaginar a intensidade 

tenebrosa a que chegariam os fatos que eram tecidos ali, à sua frente, em pequenos e grandes 

atos espargidos em meio à rotinas, hábitos e ações diárias. Por isso, a imagem de uma Melilla 

dividida entre realidades e projetos concorrentes espelha tão bem uma infinidade de outras 

divisões e conflitos presentes no Marrocos, na Espanha e na Europa e que viriam a tomar 

vulto e agigantar-se na forma do que os meteorologistas chamam de tempestade perfeita, 

originando, anos depois, a Guerra Civil Espanhola. 

 Em Imán, ninguém sabe ao certo onde se encontra. É isso que torna tão crucial o peso 

das atitudes dos personagens, pois expõe a natureza da moral que decide a ética a ser vivida. 

As razões, os princípios e as crenças se dissolvem diante da truculência e crueza dos fatos e 

nenhum razoamento parece se enquadrar em alguma lógica que não seja a do caos. 

Os sinais da desorientação estão presentes logo no prefácio no qual o autor escreve 

que “y desde luego su protagonista se puede ‘comprobar’ en la mayor parte de los obreros y 

campesinos que fueron allá sin ideas propias, obedeciendo un impulso ajeno y admirando a 

los héroes que salen retratados en los periódicos.” (SENDER, 2006, p. 77). As classes mais 

pobres seguiam um fluxo estranho a qualquer de suas necessidades e demandas prementes. 

Viance, resmungando que “Llevar sesos de un compañero en la alpargata, criar piojos y beber 

orines, eso es ser héroes.” (SENDER, 2006, p. 198), confirma a imagem ilusória vendida 

pelos jornais e o sentido vago daquelas massas que seguiam ao Marrocos. 

Por outro lado, uma grande parte das classes mais bem posicionadas se via diante de 

um mundo que também lhes escapava pelos dedos. Um mundo onde suas pretensas 

ascendências de nada lhes serviam. Esse estado de aturdimento está presente na substituição 

da tropa em la posición R., em que “Se siente en algunos oficiales desengañados – los malos 
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oficiales – la tristeza de confesarse que mueren por un poco de dinero mensual y la envidia de 

la muerte desinteresada y romántica del soldado.” (SENDER, 2006, p. 154). 

Imán e, particularmente, os capítulos que relatam o Desastre de Annual se 

transformam em uma imagem simbólica e antecipatória da confusão e da ignorância dos 

cotidianos que estavam por vir, nos quais a cotidianidade jazeria suspensa e cada decisão 

passaria a lastrear-se por um diálogo vivo entre as circunstâncias, a moral e a negociação, por 

vezes fatal, entre o eu e o outro, o agora e o devir. 

É nesta atmosfera, na qual as consequências muitas vezes não respondem às causas 

que as geraram e a lógica das decisões escorre do sentido das ações, que nos propomos a 

desenvolver a presente dissertação.  

Através do trabalho de configuração dos cotidianos ficcionais de Imán e da 

investigação de suas forças conformadoras, buscaremos identificar as implicações éticas que 

derivam das opções dos personagens, procurando retirar, dos conflitos enfrentados, os dilemas 

que poderiam ser representativos das divisões e fragmentações que desabrochariam com a 

Guerra Civil Espanhola. 

Delineadas algumas das características e complexidades da relação entre o cotidiano 

de referência e os cotidianos ficcionais de Imán, a proposta aqui apresentada será 

desenvolvida em três capítulos.  

No primeiro deles, nos deteremos na análise estrutural do romance, verificando a sua 

forma de organização textual e assinalando as suas principais vozes narrativas. De igual 

forma, buscaremos distinguir os aspectos da sua arquitetura narrativa e a forma como o tempo 

e o espaço participam da composição narrativa. De especial interesse nesse primeiro capítulo 

é o estabelecimento de uma identidade entre os personagens e os espaços por onde eles 

circulam, constatando em ambos o signo das forças de reiteração e conformação que agem 

tanto em um quanto em outro como indutoras de respostas e comportamentos padronizados. 

No segundo capítulo, estabeleceremos alguns marcos teóricos baseados na Teoria da 

Vida Cotidiana da filósofa húngara Agnes Heller (1929-), pelos quais procuraremos clarificar 

os conceitos que servirão ao nosso desenvolvimento argumentativo. De forma mais 

específica, nos referimos ao conceito de vida cotidiana e cotidiano; às características da 

linguagem cotidiana e sua relação com a linguagem escrita e a linguagem literária; às noções 

hellerianas de valor e essência humana, ordinário e extraordinário; e à dinâmica entre 

cotidiano e história; sempre buscando, em todos esses aspectos, conduzir os princípios 

explicitados à materialidade do universo contido no livro que nos propomos a investigar. No 
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final desse segundo capítulo, servir-nos-emos desse arcabouço conceitual para configurar os 

cotidianos ficcionais de Imán. 

No terceiro e último capítulo, proporemos uma equação para analisar os cotidianos 

ficcionais configurados. Partindo da influência do imperativo moral na individualidade do 

personagem, observaremos a negociação entre sua particularidade, sua noção de integração 

humana e as circunstâncias, que gerarão nele ações reveladoras de uma determinada ética. 

Discernindo os valores que constituem a base moral de Viance e de mais alguns 

personagens, observaremos como eles reagem diante das forças conformadoras dos cotidianos 

ficcionais em diversas situações. Em relação às respostas apresentadas, verificaremos se 

confirmarão as reações previsíveis ou produzirão atitudes discrepantes. No que diz respeito a 

estas últimas, procuraremos averiguar quais levarão os personagens a uma aproximação com a 

essência humana e quais os afastarão dela.  

Clarificando o conceito de essência humana, nos serviremos, dentro de uma concepção 

materialista, dos conceitos de Agnes Heller e, dentro de uma concepção religiosa, das 

concepções de cristianismo, de amor, de desvivir e de desnacer de Sender. Nesse cruzamento 

entre o material e o espiritual, será revelada a multiplicidade de planos que se abrigam na 

esfera do cotidiano, visto por Heller como o trânsito de dimensões entre o cotidiano e a 

história e, por Sender, como uma espiral de níveis de consciência. 

Para iluminar o caminho dessa aproximação ou afastamento da essência humana que, 

em síntese, revela a relação dos personagens com a alteridade, nos utilizaremos de quatro 

valores: a fé, a confiança, o amor e o instinto. No decorrer do romance, procuraremos 

perceber as alterações que sofrem esses quatro atributos à proporção que se desenrola a trama, 

distinguindo os efeitos que produzem as substituições dos objetos da fé, da confiança e do 

amor e a adoção da lei do instinto, na construção das respostas éticas, principalmente naquelas 

dadas por Viance. 

Finalmente, aproveitaremos o desfecho da obra para uma vinculação do desastre 

narrado em Imán com o desastre vivido na Guerra Civil Espanhola. Unindo os dois 

momentos, acusamos por ponte justamente a essência humana, solo por onde passam todas as 

forças, tanto as capazes de edificar, quanto as de destruir os homens, habitantes de quaisquer 

épocas. 

A morte de Viance, pela força do relato, é uma quase certeza. Contudo, a porção de 

incerteza restante seria o bastante para a admissão de um espaço da ambivalência, não forte o 

bastante para assegurar uma sobrevida física ao protagonista, pois sua morte parece 

inexoravelmente encaminhada, mas para conferir-lhe a expectativa de uma sobrevida moral. 
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É nesse espaço ambíguo que o conceito senderiano de desvivir ou desnacer nos 

convida a dialogar com a ideia de uma sobrevivência moral. Almejar sobreviver moralmente, 

onde não há mais nenhuma expectativa de prosseguimento da vida física, foi o cenário 

comum, tanto para os que viveram o Desastre de Annual e a Guerra del Rif quanto para os 

que padeceram na Guerra Civil Espanhola. Eleger sobreviver moralmente em uma posición 

aniquilada, com o inimigo mutilando-o, ou em frente a um pelotão de fuzilamento, é a 

manifestação de uma liberdade de escolha na qual toda liberdade física já pereceu. 

Para caminhar nessa ponte atemporal do essencial humano, escolhemos, como par 

ficcional de Imán, algumas passagens de Campo de los Almendros (1968), de Max Aub 

(1903-1972), cujos cotidianos reportam a agonia dos últimos dias da Guerra Civil Espanhola, 

repetindo, de forma amplificada, as marcas plantadas e germinadas em Imán: confusão e 

ignorância. 

Em meio ao desnorteio e ao medo, diante do fim inevitável, também em algumas de 

suas páginas e nos dilemas de seus personagens, é possível perceber-se a corda que 

sentenciara Viance, condenando à morte, suas vidas e os cotidianos que já os queriam mortos; 

sem abdicar, entretanto, dos seus últimos e definitivos redutos de liberdade.  

Narrativas como a de Imán nos mostram que, sobrevivendo às circunstacialidades da 

existência, sempre estará a vida em seu sentido pleno e harmônico. Aquele sentido que só a 

essência humana conhece e confere àqueles que a escolhem. 

 



 

 

1 A ESTÉTICA DE INSERÇÃO TRIDIMENSIONAL DO LEITOR NA 

ARQUITETURA NARRATIVA DE IMÁN 

 
Viance piensa que cada estrella es un mundo 

como el nuestro, o un conjunto de mundos sin 

principio ni fin. 

(SENDER, 2006, p. 254) 

 
En el cuartel, la comida no la querían ni los 

perros, […] Algunos soldados pensaban que 

aquello era todo lo que podía hacer España por 

ellos y se resignaban: rutina. […] 

       (SENDER, 1980, p. 144) 

 

O aragonês Ramón J. Sender foi escritor e jornalista. Lutou como soldado do exército 

espanhol na Guerra del Rif e como combatente republicano na Guerra Civil Espanhola. Com 

a implantação da ditadura (1939-1975) presidida pelo general Francisco Franco (1892-1975), 

exilou-se no México e depois nos Estados Unidos. Ao ser laureado com o prêmio Planeta por 

En la vida de Ignácio Morel (1969), voltou à Espanha somente para receber esse prêmio. Com 

a morte de Franco, renovou o hábito de passar temporadas no seu país, principalmente a partir 

de 1976. Faleceu em 1982 nos Estados Unidos. 

Imán vem a ser o primeiro romance de Sender. O livro relata a trajetória de Viance, 

aldeão aragonês de Urbiés que, oriundo de uma vida rural miserável, para angariar sustento 

para si e servir de arrimo para a família, se empregou numa fundição em Barbastro. O fato de 

envolver-se sempre em acidentes fez com que seu patrão lhe conferisse o apelido de imán. 

Viance parecia imantado. Frequentemente, as peças de ferro da fundição colidiam com ele. 

As mortes da mãe e da irmã por fome e doença, o irmão com sequelas de uma 

meningite e o pai obstinado, mas impotente ao estio da terra e à espoliação do duque 

(proprietário rural) e de seu administrador, formaram em Viance a convicção de que ele era 

prisioneiro de uma espiral inadiável de sofrimento. 

Essa sensação de encerramento pessoal fez com que o aragonês ampliasse o sentido do 

apelido que recebera, elevando-o aos contornos de uma dimensão existencial maior. Uma 

dimensão que o deixaria refém de um fatalismo irreversível, não só para si como também para 

todo extrato social que lhe era companheiro do mesmo tipo de agruras e infortúnios. Não por 

outra razão, o narrador conta-nos que “[...] Viance atraía el hierro – la desgracia, la violencia 

– a su alrededor. Pero no era él sólo, sino tantos otros labradores, operarios de su clase.” 

(SENDER, 2006, p. 124). 
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O amálgama da sorte pessoal com a sorte coletiva é um elemento importante para 

nossas considerações no sentido de estabelecer uma identidade entre o individual e um 

determinado corte da tessitura socioeconômica, fazendo com que essa comunhão se 

estabeleça pelo paradigma de um infortúnio inalienável. Há um eco de operários e 

camponeses nas ações, reações, sentimentos e reflexões de Viance. 

Mais à frente na narrativa, podemos ver que Viance enamorou-se de “[...] una 

muchacha rúbia y dulce, como um racimo de prietas uvas” (SENDER, 2006, p. 125), mas foi 

rejeitado por ela por conta de um rival, o teniente Diaz Ureña. Para Viance, “[...] El amor era 

lo que daba categoría humana, y sin él todo resultaba artificioso y falso.” (SENDER, 2006,  

p. 125). 

Assim sendo, ao faltar-lhe a perspectiva do amor para qualificar suas ações e esforços, 

a alcunha de imán passaria a ganhar peso ainda maior no estigma prenunciado. Da vida 

miserável em Urbiés, seu povoado natal, o valor que, ao menos, sobrava de sua ruína física 

sempre havia sido o trabalho, mas não o trabalho puro e simples, e sim o trabalho orientado 

por uma cumplicidade familiar e amorosa que operava entre os desvalidos de sua casa. De 

nada valeria esse trabalho, o êxito que havia angariado em Barbastro como oficial primeiro da 

fundição, se não viesse acompanhado do cuidado amoroso colhido do convívio de cada dia. É 

na sombra desse horizonte turvo que Viance termina sorteado para ir de quintas (serviço 

militar obrigatório espanhol) e, como recruta, se incorpora às tropas que iriam combater, no 

norte da África, na Guerra del Rif. 

No prólogo da edição original, Sender reforça esse vínculo entre o individual e o 

coletivo ao comentar o perfil dos homens que integravam aquele exército espanhol como 

sendo o de um contingente constituído em sua maior parte por “[...] los obreros y campesinos 

que fueron allá sin ideas propias, [...]” (SENDER, 2006, p. 77). Esse exército, formado pelas 

camadas mais pobres dos lugares mais pobres da Espanha, acabaria por enfrentar as cabilas 

(tribos) marroquinas, lideradas por Abd el-Krim (1882-1963), na Guerra del Rif, sendo 

destroçadas por elas cruelmente no evento que passou a ser conhecido como o Desastre de 

Annual (1921). Essa relação entre o individual e o coletivo revela, sobretudo, certa função 

metonímica entre Viance e os soldados, na representatividade contida em um destino comum. 

Imán é um relato dessa guerra, é um relato de uma Espanha partida entre oligarquias 

de direitos feudais e um povo de deveres servis. É um retrato do espectro histórico engolfando 

o homem comum espanhol, o jovem Viance, no turbilhão dos acontecimentos da década de 

vinte do século XX, prefigurando a máxima que o próprio Sender viria a formular, anos mais 
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tarde, ao dizer que “[...] unas veces el hombre domina las circunstancias, y otras es dominado 

y arrastrado por ellas” (SENDER apud FONSECA, 2007, p. 18). 

Em Imán, a guerra se revela em seu caráter mais opressor e desumanizador possível, 

levando Viance e os seus à condição de espectros ambulantes sem crenças nem esperanças, 

sendo que ora isso é relatado por um narrador-testemunha, ora pelo próprio Viance, ora por 

um alter ego do autor, o sargento Antonio. Torturas, mutilações e massacres acontecem 

seguidamente debaixo do olhar de uma oficialidade incompetente e corrupta, uma monarquia 

covarde e uma Igreja Católica Romana tíbia e omissa. 

A narrativa termina com Viance retornando à sua aldeia natal Urbiés, que ele encontra 

submersa, debaixo de um pântano, por conta de obras governamentais de irrigação. Ele se 

senta em um café cantante e, desconcertado, tem em mente seu “[...] pueblo Urbiés, muerto 

bajo el pántano; las sepulturas de sus padres, sepultadas a su vez bajo el agua sucia.” 

(SENDER, 2006, p. 374).Nessa imagem apagada, o aragonês observa que o lugar de sua 

memória, a Ítaca que lhe rendera sonhos na desolação dos dias no deserto, já não existia. Não 

há nada para o que retornar porque está “[...] todo borrado, todo desvanecido en el aire para 

siempre” (SENDER, 2006, p. 374). 

A Espanha mudara durante os anos em que Viance permanecera imerso no deserto. Os 

soldados que voltavam da África passavam a ser olhados com desdém. Viance agora era alvo 

de troça para os operários e também constatava que um novo emprego lhe seria difícil. 

Quando ele dá pela falta de sua condecoração, uma cantora surge cantando “[...] ‘La cruz del 

mérito’, cuplé patriótico muy popular que habla del soldado ciego acogido por los brazos de 

su novia.” (SENDER, 2006, p. 375). A amarga percepção de que agora ele só dispunha de 

“[...] una vida sin base, sin dónde poner los pies para tomar impulso” (SENDER, 2006,  

p. 375) acaba por entrechocar-se com o ufanismo da última linha da canção que exclamava: 

“¡Viva España!”. 

Imán é um romance estruturado em dezesseis capítulos que são divididos em três 

partes. A primeira parte se denomina El campamento, El relevo; a segunda e maior parte leva 

o título de Annual, la catástrofe; e a terceira, Salvación, La guerra, Licenciamento, La paz de 

los muertos. 

A primeira parte, compreendida entre os capítulos I e V, encontra Viance e o sargento 

Antonio em um acampamento no deserto, onde o exército espanhol se prepara para meter el 

convoy en T. O escritor e professor de Literatura Nil Santiáñez considera que, provavelmente, 

Sender está referindo-se à posição Tifaruin, na qual, em 22 de agosto de 1923, os espanhóis 



19 

 

romperam a linha de resistência rifeña buscando dar passagem a um comboio de apoio 

logístico (SENDER, 2006, p. 331). 

Em meio ao cotidiano da preparação para o ataque, o autor, no capítulo III, recorre a 

uma analepse em que Viance recorda fatos de sua infância e adolescência, anteriores ao seu 

ingresso na vida militar. Passada essa recordação, a narrativa retorna à rotina do serviço de 

guarda. 

A segunda parte, que vai do capítulo VI até o XI, é efetivamente a mais extensa e a 

mais intensa e introduz o leitor em nova analepse na qual é contada a história de Viance 

durante o Desastre de Annual, bem como a de sua fuga desesperada em meio às flagelações e 

torturas impostas pelos mouros. Nessa rememoração, Viance encontra-se em la posición R., 

supostamene a posição Igueriben (SENDER, 2006, p. 144), localizada a frente do 

acampamento de Annual, durante os acontecimentos ocorridos entre 21 de julho e 6 de agosto 

de 1921. A narrativa compreende o assédio e o assalto final dos mouros à posição, o 

abandono da posição por Viance, sua fuga através do deserto e seu aprisionamento na fabrica 

de harinas. O traço fundamental dessa parte da narrativa é a configuração da extrema 

crueldade somada à completa exaustão que, em meio a banalização sádica da morte, termina 

por levar Viance ao aniquilamento das suas forças físicas e psicológicas, infligindo-lhe um 

estupor dos sentidos. É essa suspensão da percepção sensorial que oferece um deambular 

existencial e metafísico à consciência de Viance. 

Através dos eventos que lhe são apresentados durante a fuga, ele passa a reconhecer as 

grandes questões humanas, históricas e sociais que lhe são expressas pelas vísceras expostas, 

pelos membros amputados, pelas empalações e crucifixões com que esbarra até ser 

aprisionado pelos mouros na fabrica de harinas. 

A terceira parte está compreendida entre o capítulo XII e o XVI. O capítulo XII ainda 

se situa no rol dos acontecimentos travados em Annual e conta o escape de Viance da 

vigilância dos mouros e sua chegada em Melilla. No abrigo dessa cidade, de guarnição 

espanhola, ele esperava encontrar o descanso, o cuidado e o reconhecimento digno de um 

sobrevivente do holocausto que enfrentara. Contudo, é maltratado, humilhado, minimamente 

cuidado em seus ferimentos e, sem ter sequer direito a descanso, é reconduzido ao serviço 

apesar das feridas. Ao insubordinar-se contra o oficial médico, é punido com um 

reengajamento por mais dois anos. 

O capítulo XIII reconduz a narrativa ao tempo presente do campamento que figura no 

princípio do livro. A partir daí, em meio à exposição da vida cotidiana do aquartelamento, 

com suas peculiaridades e assimetrias, é narrado o combate para meter el convoy en T. 
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Viance, ao final do episódio, sofre novo reengajamento forçado. O autor se utiliza de uma 

prolepse e transpõe a ação para um ano depois com Viance preparando-se para ser licenciado 

no capítulo XV. O capítulo XVI conta seu retorno a Urbiés, nas circunstâncias a que já nos 

referimos. 

A nossa proposta de leitura dos aspectos estruturais do texto de Imán ancora-se, 

primordialmente, na questão da função do espaço na estratégia de composição do autor, 

partindo do pressuposto que ela persegue um efeito primordial: a imersão tridimensional do 

leitor. Consideramos que esse efeito é perseguido por Sender durante a elaboração da obra 

como o protótipo da solução mais eficiente para descrever o indescritível e torná-lo, portanto, 

objeto de desfrute de uma experiência estética por parte do leitor. 

Nil Santiáñez, no prólogo Imán y la escritura de guerra, realiza algumas 

aproximações com o livro L’Écriture du désastre, de Maurice Blanchot (1907-2003), que 

consideramos capitais para o bom resultado de nossas digressões. Assim sendo, ele nos 

informa que: 

 

Para Blanchot, el desastre implica una ruptura con toda forma de totalidad. 

(p. 121); no es, asegura, ni nombre, ni verbo, sino más bien un resto “que 

tacharía” de invisibilidad e ilegibilidad todo lo que se muestra y todo lo que 

se dice (pp. 68-69). En consecuencia, el desastre supone “la ruina de la 

palabra” (p. 58) y conlleva la disolución de la unidad del sujeto que lo ha 

vivido. (p. 67). El desastre “des-escribe” (p. 17), limita y erosiona la 

capacidad del individuo para darle sentido con el pensamiento y expresarlo 

con el lenguaje. (SANTIÁNEZ, 2006, p. 51). 

 

Na raiz dessa problematização orbitam duas questões: uma de natureza ética e outra de 

natureza representacional. Com respeito à primeira, se consideramos que a escritura do 

desastre, enquanto uma forma de conhecimento, equivale ao saber que tem que admitir o 

horrível para enfim conhecê-lo (BLANCHOT apud SANTIÁÑEZ, 2006, p. 52), chegamos à 

conclusão que essa escritura exige uma atitude ética em tudo que vá ser contado, além de 

como e para que será contado, de forma que “[...] la tensión entre la dificultad de representar 

el desastre y la necesidad de hacerlo” (SANTIÁÑEZ, 2006, p. 52) não sufoque nas tintas da 

violência, mas servindo-se dela, transpire a denúncia ali contida, como acontece em Imán. 

A ética da escritura do desastre evidencia a modulação que ocorre entre estética e ética 

no esforço de encontrar uma forma justa ao testemunho. É significativo que Arturo Barea 

(1897-1957), escritor e combatente, como Sender, na Guerra del Rif, haja comentado que 

“[...] La guerra – mi guerra – y el desastre de Melilla – mi desastre – no tenían semejanza 

alguna con la guerra y el desastre que estos periódicos españoles desarrollaban ante los ojos 
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del lector.” (BAREA apud SANTIÁÑEZ, 2006, p. 53). Curiosamente, a última frase de 

Barea, aponta-nos justamente para o destinatário de toda escritura: los ojos del lector. É pela 

perspectiva desses olhos que chegamos à segunda questão que, supomos, haja sido uma das 

preocupações de Sender no artesanato de Imán. 

Segundo Santiáñez, para Blanchot, o desastre possui a substância de um resto que não 

admite legibilidade, porquanto se inscreve na esfera do não concebível. Esse não concebível 

pode derivar da insuficiência da imaginação para configurá-lo; quando configurável pode 

resultar da insuficiência em prever a intensidade do sofrimento possível; e quando 

configurável e previsível, quanto à forma e quanto à dor, pode resultar não concebível pela 

ausência de razões que forneçam causas para a sua existência. 

Anterior mesmo à escritura do desastre, a escritura de guerra implica em uma 

dificuldade na sua traduzibilidade. Santiáñez comenta que “[...] una consigna tácita entre 

combatientes es la de no hablar o pensar demasiado acerca de lo que sucede a su alrededor: el 

exceso de reflexión los haría vulnerables en el campo de batalla” (SANTIÁÑEZ, 2006, p. 27). 

Essa ponderação parece fazer sentido, pois o texto de Imán nos informa que derivar rumo à 

reflexão “[...] va a dar en ese labirinto y es incomparable el suplicio de buscarle la salida” 

(SENDER, 2006, p. 87). Portanto, na essência da escritura de guerra já reside uma dificuldade 

elementar. Ela exige uma subversão na relação estabelecida entre a palavra e o silêncio no 

campo de batalha, para que se consiga oferecer ao leitor algumas possibilidades para uma 

leitura. Como vimos anteriormente, na escritura do desastre, essas possibilidades tangenciam 

os limites da incomunicabilidade. 

Portanto, o problema posto a Sender se delineia como uma formulação: Como traduzir 

o desastre diante das óbvias limitações representacionais da palavra frente a ele? 

Evidentemente, o desafio do autor aragonês consistiu em encontrar uma narrativa na qual a 

ficção abrigasse o resgate testemunhal do desastre. 

Em Imán, podemos dizer que o desastre é predominantemente exposto em toda a obra. 

Contudo, se o compararmos a um quadro, tomaríamos por tela os eventos mencionados 

durante a segunda parte do romance e, por molduras, os acontecimentos relatados em Urbiés e 

Barbastro, por um lado, e a incursão a T., licenciamento e regresso a Espanha, pelo outro. Por 

conseguinte, acreditamos que gira no entorno dos episódios da tragédia em Annual a 

culminância do desastre mencionado na obra. 

O escritor aragonês serviu no Marrocos, efetivamente de 21 de fevereiro de 1923 a 31 

de janeiro de 1924, ou seja, aproximadamente um ano e meio depois do Desastre de Annual. 

O regimento no qual Sender prestou serviço militar foi o Regimiento Ceriñola n
o
 42, quase 
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completamente dizimado nessa tragédia. Portanto, é razoável admitir que a convivência de 

Sender com os veteranos sobreviventes rendeu-lhe toda sorte de relatos sobre a carnificina, os 

quais, somados aos da sua experiência pessoal na zona de conflito, acabaram constituindo-se 

nas fontes primárias que subsidiariam a trama criada em Imán. 

Sobre as características do atrito gerado entre as narrativas e a relação desse atrito com 

o autor, Santiáñez comenta que: 

 
La variedad de historias sobre un mismo hecho, sus discrepantes versiones 

de los acontecimientos, así como la distorsión informativa consustancial a 

una experiencia traumática, originan a quien las lee o escucha, una 

incertidumbre epistemológica. .Por añadidura, no es posible tener una visión 

global de lo sucedido en el campo de batalla. Los relatos de los 

supervivientes de una guerra contienen una dimensión paradójica: su 

autenticidad es directamente proporcional a la limitación de la perspectiva, 

pues el soldado sólo puede contar con veracidad su propia experiencia. 

(SANTIÁÑEZ, 2006, p. 20). 

 
 Pelas peculiaridades dos relatos e suas especifidades, é compreensível que Sender 

temha encontrado incontornáveis dificuldades em unificar experiências tão diversas, 

múltiplas, quase incomunicáveis e contraditórias, em uma só narrativa, ainda mais, lidando 

com referências epistemológicas tão frágeis. Vemos, dessa forma, que o problema da 

construção de uma narrativa subsistia. 

 Podemos observar que o conjunto dos relatos sobre a Guerra del Rif formava um 

corpo narrativo que, a despeito das evidentes dificuldades relacionais entre tais relatos, 

guardava, no entanto, o mérito de oferecer vários pontos de vista para o conflito, ou seja, 

lugares distintos de onde se poderia considerar os fatos. As limitações inerentes ao campo 

observacional de um indivíduo em um campo de operações de guerra mais do que 

justificariam a natureza do quadro fragmentário narrativo, com a vantagem adicional de não 

incorrer na invalidação individual de cada relato, pois, como foi mencionado, a perspectiva do 

soldado é acreditada a partir de sua experiência, a única que ele puede contar con veracidad. 

Isso leva o nosso foco ao tema da estrutura da obra e ao cuidado que Sender teve que manter 

no tratamento e equacionamento desse problema. 

A experiência estética encontra sua função social na faculdade de favorecer um novo 

olhar sobre o cotidiano, ou seja, “[...] quando a experiência literária do leitor adentra o 

horizonte de expectativas de sua vida prática” (JAUSS apud MOCCI DA SILVA COSTA, 

2011, p. 6). De que horizonte de expectativas reinante no universo dos seus leitores Sender 

poderia servir-se ao tentar encontrar uma estética para o desastre que presenciara; uma 

expressão para o indescritível e uma tradução para o que não possuía eco em nenhum 
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cotidiano? Essa questão nos leva à inevitabilidade do questionamento sobre qual seria a 

estética possível ao desastre e, consequentemente, a sua experiência leitora. 

Wolfgang Iser (1926-2007) estabelece uma relação direta entre a experiência estética e 

a estrutura do texto enquanto plataforma de realização da leitura. A qualidade da estrutura do 

texto potencializa as possibilidades de realização da leitura com reflexos diretos no prazer 

estético que ela pode proporcionar. No livro O ato de leitura: uma teoria do efeito estético, 

Iser comenta que: “[...] O papel do leitor representa, sobretudo, uma intenção que apenas se 

realiza através dos atos estimulados no receptor. Assim entendidos, a estrutura do texto e o 

papel do leitor estão intimamente ligados.” (ISER, 1996, p. 75). 

Por conseguinte, é mais que razoável pensar que a questão da organização da narrativa 

e a concepção do horizonte de expectativas da obra, objetivando a viabilização da experiência 

estética, tivessem que estar intimamente vinculadas à questão da arquitetura de uma estrutura 

textual que oferecesse, a um possível leitor, a possibilidade qualificada de uma leitura à altura 

da diversidade e tragicidade que foi o desastre. 

Apenas a título especulativo, em meio à quantidade inesgotável de modelos possíveis, 

poderíamos conjecturar sobre que tipo de estrutura abrigaria com eficiência o corpo narrativo 

que até então estava disponibilizado. 

Uma estrutura linear para a narrativa, com um ponto de vista uniforme, favoreceria a 

unidade discursiva, porém poderia reduzir a pluralidade de matizes dramáticos e testemunhais 

colhidos com eventuais consequências à vitalidade do texto. 

Uma estrutura em planos paralelos, justapostos, abrigaria certamente uma variedade 

maior de pontos de vista, preservaria, de certa forma, a identidade e a especificidade narrativa 

de cada fonte, favoreceria a apresentação do conjunto do mosaico narrativo. No entanto, 

talvez fosse uma possibilidade que apresentasse dificuldades na formulação da trama e na 

gestão dos artifícios para sua execução. De qualquer forma, não saberemos como seria na 

prática a aparência dessas estruturas porque Sender, em Imán, optou por outra estrutura. 

Sender não escolheu um modelo unidimensional, tampouco elegeu uma estrutura 

bidimensional. Relativizou a importância do texto enquanto fonte de narratividade para 

agregar maior importância à narratividade que pudesse advir do deslocamento entre os textos, 

conferindo a unidade discursiva não à autoridade monocromática de uma narrativa 

unificadora, mas ao espaço que abrigaria as diversas narrativas, sugerindo uma estrutura que 

favorecesse uma leitura que se realizasse em plenitude, no fluxo de uma tridimensionalidade 

espacial comum que fosse presente na obra. A principal voz narrativa de Imán é o espaço. 
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Se a estrutura do texto e o papel do leitor estão intimamente ligados, que tipo de convite 

podemos inferir que essa estrutura dirige ao leitor? Um ponto que devemos ressaltar é que o 

leitor encontrará em Imán uma superfície textual de tessitura fragmentada. Os fatos narrados 

frequentemente são interrompidos, sobrepujados por outros, por vezes repentinamente 

retomados, e diálogos irrompem em meio a relatos. Essa configuração encontra nos capítulos V 

e VI (substituição da guarnição e resistência ao assédio mouro) bons exemplos. 

Segundo Iser, a suspensão da dinâmica entre a expectativa atual e a que virá é  

“[...] paradigmática para os diferentes processos de focalização que acontecem durante a 

leitura de textos ficcionais” (ISER, 1999, p. 19), ou seja, tem força de gerar novas direções ao 

fluxo narrativo. 

Contudo, não é o que parece ocorrer em Imán, onde muitas das intercorrências 

narrativas, ainda que estejam revestidas por certa autonomia, acabam projetando-se como 

ricochetes de uma mesma atmosfera factual, o que talvez possa induzir uma disposição leitora 

a não perseguir o fluxo narrativo em busca da recuperação de um horizonte de expectativas, 

mas permitir-se ser atingido pela polifonia de vozes, dentro da estreita e efêmera margem de 

expectativas que cada uma oferece, dispostas não em sequência, mas em volta do leitor. 

De certo modo, a estrutura textual de Imán estimula uma predisposição leitora que se 

aproxima do esforço de leitura que o soldado tenta fazer da sintaxe caótica dos fatos de um 

campo de batalha, subordinado à discursividade espacial da iminência do desastre, onde não 

raro o incidente se antecipa à sua narrativa. 

Nessa ambiência, os espaços vazios, previstos por Iser para serem chaves do texto 

direcionadas ao leitor em seu esforço de composição do objeto imaginário e das perspectivas 

inerentes a ele, “[...] articulam as perspectivas de apresentação, possibilitando a conexão dos 

segmentos textuais” (ISER 1999, p. 126). Só que, em Imán, essa conexão parece não se 

realizar por justaposição ou encaixe como num quebra-cabeça. A complementaridade e a 

coerência entre os segmentos textuais se concretizam por uma coabitabilidade. Os espaços 

vazios indicam uma organização do texto por uma perspectiva de profundidade e sugerem ao 

leitor uma implicação por imersão. 

O protagonismo do espaço em Imán aparece desde o prólogo da obra quando, quase ao 

final da página, o texto informa que o livro: 

 
[...] Trata de contar la tragedia de Marruecos como pudo verla un soldado 

cualquiera de los que conmigo compartieron la campaña. A ellos dedico 

estas notas, escritas también entonces con la voz del paisaje africano en los 

oídos. (SENDER, 2006, p. 77). 
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O sensorial identificado pela audição (en los oídos), e não pela visão, revela a intenção 

de não simplesmente contar, mas contar algo que lhe foi contado, ou seja, há uma ambição em 

transmitir antes mesmo de dar vazão à sua própria versão. O fato de a voz que conta ser a do 

paisaje africano evidencia a relevância do espaço como elemento mais autorizado a 

empreender a narração. Ele é onipresente e onisciente porque tudo que ocorreu se passou sob 

ou sobre ele. Não há rincón, loma, vaguada, montaña ou llanura que tenha conseguido 

ocultar-lhe algum fato. Não há campamento, posición, zoco ou aduar de onde haja escapado 

um gemido, suspiro ou riso sem seu conhecimento. Os mortos se estiram abaixo e acima da 

terra enquanto os vivos passam entre eles. O espaço é o depositário fiel do testemunho que 

guarda a amplitude do desastre, pois abriga todas as experiências que foram vividas. 

Não por acaso, os personagens explicitam essa cumplicidade com o espaço, sempre 

indicando seu posicionamento, revelando seu ponto de vista e as limitações naturais impostas 

à sua perspectiva, para que o leitor imerja no espaço pelo ângulo da posição e do momento em 

que eles se encontram. Nesse sentido, Nil Santiáñez comenta que: 

 

[...] El soldado “mira” y “vive” espacio. Conocer el espacio, saber orientarse 

en él o determinar dónde se encuentra el peligro son operaciones decisivas 

para la supervivencia del soldado. Perderse en el espacio puede equivaler a 

perderse absolutamente. La vivencia en el espacio y su traslado a la escritura 

de guerra se tematizan en la atención dedicada a la “mirada” del soldado. 

Imán es un caso ejemplar de ese protagonismo del espacio y de la mirada. 

(SANTIÁÑEZ, 2006, p. 36). 

 

 Patrick Collard, no artigo Descripción y función del paisaje en Imán, compartilha 

dessa percepção de Santiáñez ao observar que: 

 

En la mayoría de los casos la motivación de la descripción paisajística es la 

mirada y el punto de vista que el narrador delega en Viance u, 

ocasionalmente, en otro personaje […] muchas veces la motivación tiende a 

subrayarse de manera explícita (mirada o movimiento del protagonista – 

trozo descriptivo que muestra un paisaje enfocado desde la posición de 

Viance o, episódicamente de otro personaje o del mismo narrador). 

(COLLARD, 1997, p. 200). 

 

Em algumas situações, essa função é bem clara, como no momento em que o 

comandante de la posición R. “[...] se acerca al parapeto y mira com los gemelos 

insistentemente, sin distraerse um instante” (SENDER, 2006, p. 154), ou quando Viance, 

cumprindo seu quarto como sentinela, “[...] ve el barranco, ya negro en el fondo y verde claro 
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en las laderas; la carretera blanca pautada por las sombras de unos baches y los palitroques 

entrecruzados de alambre espinoso, con los cuales se cierra la alambrada sobre el camino” 

(SENDER, 2006, p. 88). 

O narrador constantemente alerta para os movimentos de Viance e de outros 

personagens e traça uma atenta rota que insere o leitor na imprevisibilidade e nos perigos 

desses deslocamentos, trazendo para a realização da leitura as sensações físicas que reagem 

aos estímulos despertados e lançados ao espaço, como acontece quando: 

 

[...] Viance se siente inmovilizado. Rumores lejanos de tropel le hacen 

contener la respiración y aguzar el oído. No consigue identificarlos y, 

tumbándose en tierra, aprieta la oreja contra el suelo. […] Arrastrándose se 

acerca a la sombra que yace en el suelo inquieta, balbuceando. (SENDER, 

2006, p. 225-226). 

 

As restrições à observação que acarretam a dúvida e a desorientação espacial também 

se incorporam ao cotidiano do horror nos instantes em que “[...] Viance, cuerpo a tierra, no 

alcanza a averiguar quiénes son, de qué se trata” (SENDER, 2006, p. 226), ou quando, oculto 

em uma zanja (vale), em um esforço de adivinhação, fala consigo próprio: “[...] Arriba, tiran. 

¿Quién? ¿A dónde? Y ahora, los cañones.” (SENDER, 2006, p. 208); ou, ainda, quando diante 

da própria vunerabilidade, constata que “[…] no puede ya planear su defensa, su fuga, aclarar 

los acontecimientos” (SENDER, 2006, p. 208). 

O espaço e a psique também exercem seu direito à comunhão. Não por outro motivo, 

“[...] el sol y la quietud lo amodorran” (SENDER, 2006, p. 206) e “[...] El aire, más caliente y 

pesado bajo las nubes, dificulta la coordinación de ideas.” (SENDER, 2006, p. 224). 

As relações e funções do espaço em Imán, que Patrick Collard inventariaria em seu 

artigo, são extremamente ricas e extensas, o que nos impede de comentá-las em toda sua 

amplitude. No entanto, gostaríamos de registrar três de seus aportes que nos chamam mais a 

atenção. 

O primeiro registro destaca, no primeiro parágrafo do romance, o instante em que 

“cuatro carros de combate [...] Traen la sequedad calcárea de los desiertos que rodean la 

posición, […]” (SENDER, 2006, p. 81), evidenciando o fato de que “[…] el paisaje está 

fundido con lo bélico” (COLLARD, 1997, p. 201). Essa observação nos adverte sobre o 

cuidado de, ao considerar o espaço, reconhecê-lo também pela sua inevitável contaminação 

pelo humano e pela guerra. 

O segundo registro diz respeito ao uso contumaz de enunciados sem núcleo verbal, 

conforme se verifica em “[...] la tierra, blanca; los arbustos, escasos y secos; llanura cruzada 
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por mil caminhos invisibles de desolación” (SENDER, 2006, p. 214), trecho no qual o recurso 

estilístico reforça a materialidade do espaço como uma presença e uma autoridade anterior a 

qualquer ação humana. 

O terceiro registro versa sobre a segunda parte do livro, que conta “[...] la tremenda 

experiência de Viance [...] en su alucinante itinerário de más de cien Kilómetros entre 

Igueriben (R en la novela) y Melila, [...]” (COLLARD, 1997, p. 200). O pesquisador 

considera que “[...] el contenido de las notas descriptivas tiende necesariamente a la 

repetición, […]” (COLLARD, 1997, p. 200), o que confere ao espaço uma assinatura de 

elemento cotidiano situado dentro do escopo de nosso trabalho, que se ocupa da configuração 

dos cotidianos ficcionais através das ações rotineiras, mas também através dos elementos de 

presença constante inscritos no livro, capazes de influenciar a percepção de uma 

cotidianidade. 

O protagonismo do espaço também é passível de ser compreendido por outra ótica. O 

espaço em Imán manifesta-se através de ambiências mobiliadas por características distintas. 

Há o espaço da Urbiés da infância e adolescência de Viance, o espaço da Urbiés de seu 

regresso; o espaço laborioso de Barbastro, o espaço expectante do campamento; o espaço da 

desolação de Annual; o espaço áspero da Melilla que rejeita o espaço desejoso da Melilla a 

qual se deseja. 

Há também o espaço do mouro e o espaço do espanhol. Com respeito a esses dois 

últimos, há alguns aspectos que merecem ser vistos, em particular, os que relacionam o tema 

da distância ao tema do espaço, influenciando a relação entre o Eu e o Outro. Nesse sentido, 

nos serviremos de algumas situações relativas à conquista da América, unicamente porque 

elas refletem alguns princípios que se reproduziram nas demais guerras coloniais perpetradas 

pela Espanha, inclusive na Guerra del Rif. 

Valéria Wagner (1965-), no livro Literatura y vida cotidiana (2005), nos traz duas 

questões que consideramos relevantes para o entendimento dessa relação. Wagner admite que 

a descoberta da América, para o sujeito europeu, equivale a um momento de ex-stasis, uma 

saída de si mesmo. 

Segundo a escritora, para o sujeito europeu, a revelação de si mesmo se faz por meio 

desta ex-stasis proporcionada pelo encontro com o outro. Contudo, para Wagner há um 

paradoxo que se traduz por “[...] el reconocimiento, primero de la alteridad del otro, luego de 

la propia, y la negación de ambas que consolidan, según Dussel, la subjetividad moderna” 

(WAGNER, 2005, p. 24). 
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Essa dupla negação é um dos aspectos que nos chama a atenção. Para Wagner, “[...] al 

sujeto moderno de Dussel, quien, luego de haber afirmado su ipseidad al reconocer su 

alteridad en la del otro, niega al otro y con él a su alteridad fundamental, destruyendo su 

propia constitución” (WAGNER, 2005, p. 34). Esse Eu que referencia a si mesmo a partir de 

si próprio é uma abstração. A escritora argentina parece compartilhar dessa impressão 

quando, a partir do ensaio de Mijail Bajtin (1895-1975), Autor y personaje en la actividad 

estética, admite que: 

 

[…] Es sólo con respecto al otro que ejerce sobre él una mirada y una 

actividad estética, resumiendo su transgrediencia en una totalidad y unicidad, 

que el “yo” puede a la vez ser “yo” para consigo mismo y otro para el otro. 

(WAGNER, 2005, p. 37). 

 

 A importância dessa focalização, que a princípio poderia soar extemporânea em 

relação ao nosso estudo, é relevante na medida em que o protótipo da relação entre os campos 

do Eu e do outro, estabelecido por ocasião da conquista espanhola da América, mostrou-se 

paradigmático para todas as guerras coloniais. Se tomarmos a distinção estipulada por 

Tzvetan Todorov (1939-) entre sociedad con sacrifício e sociedad con matanza: 

 

[…] la matanza está “íntimamente relacionada con las guerras coloniales, 

llevadas a cabo lejos de la metrópolis”, “lejos del poder central, lejos de la 

ley real”. En este marco, los lazos sociales se aflojan, y puede surgir, no “la 

bestia dormida dentro de cada uno de nosotros”, sino “un ser moderno, lleno 

de porvenir, al que no retiene ninguna moral y que mata porque y cuando así 

le place”. (TODOROV apud WAGNER, 2005, p. 35). 

 

Isso nos remete à Guerra del Rif e ao espaço do mouro e ao espaço do espanhol. A 

negação do outro da vez, o mouro, reduziu o Eu espanhol à abstração de si mesmo e as 

projeções advindas dessa abstração estabeleceram tanto a identidade de um quanto do outro 

como uma mera sugestão. 

O projeto colonialista espanhol estabeleceu no mesmo espaço o convívio de diferenças 

que não se reconheceriam como diferenças pela sua alteridade, mas por um ideário prototípico 

de espanhol que reconheceria o outro como o não espanhol. A Guerra del Rif, como fora a 

conquista das Américas, também seria a matança do não espanhol pelo espanhol. 

Contudo, essa guerra real entre projeções identitárias ilusórias e irreconciliáveis vivida 

por Viance, o sargento Antonio e seus companheiros parece encontrar, nos traços de estampas 
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até então irretocáveis, o abandono das tintas de aparências tão definitivas quando Viance, ao 

regressar à Urbiés, constata que “[...] Ha recorrido España de punta a cabo. Ha visto llanuras, 

montañas, como en África, y labradores altivos y taciturnos como los moros. Igual, igual que 

allá.” (SENDER, 2006, p. 365-366). 

A supressão da distância através da invasão e ocupação, em tese, facilitaria o 

reconhecimento da alteridade no mouro pela proximidade do convívio. No entanto, ao sujeito 

moderno, a relativização da distância em função do tempo, antes do que gerar um 

reconhecimento do outro, nega-o, pois, o sujeito moderno passa a identificar este outro dentro 

de si próprio, eliminando a percepção de alteridade. É nesse sentido que Wagner comenta 

que: 

 

[...] En la medida en que la alteridad sigue asociada al lugar “otro”, se 

convierte en una alteridad inconfrontable, oculta en el interior metafórico del 

sujeto moderno, como hemos visto, o en una exterioridad infranqueable, 

término de una distancia que no se puede recorrer, una distancia casi 

absoluta, que parece suspender al sujeto, como si lo mantuviera en órbita. 

(WAGNER, 2005, p. 28). 

 

Por mais paradoxal que possa parecer, recobrar a distância e com ela o distanciamento 

crítico entre o espaço do mouro e o espaço do espanhol, é o que permite à Viance reconhecer 

o mouro em sua alteridade. Se num primeiro momento ele mantém sua percepção pelo 

aspecto da semelhança, da igualdade, num segundo momento ele começa a constatar as 

diferenças. Isso ocorre porque, como é natural a toda alteridade, ela apresenta tanto a 

possibilidade de suas homologias, como as acima descritas, quanto a possibilidade de suas 

heterologias, como as que resultam da reflexão: “[...]. Pero, ¿Por qué los de aquí son tan 

sumisos? ¿Basta el estrecho de Gilbraltar, una ‘manga de agua’, para hacerlos cambiar de esa 

manera?” (SENDER, 2006, p. 366). 

Reconhecendo o outro na figura do mouro, Viance reconhece, em si, o seu Eu 

espanhol e, assim, percebe o que havia sido a verdadeira realidade da matanza que se 

encontrava por trás da luta entre o espanhol e o não espanhol. Era a: 

 

[...] Lucha histórica del godo contra el africano. La aristocracia del norte, 

confabulada con los judíos en un amasijo de catolicismo, contra el hermano 

de África, gemelo del español primitivo y Hermano mayor del auténtico 

español moderno. (SENDER, 2006, p. 366). 
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Por detrás da questão do espaço do mouro e do espaço do espanhol, há uma questão 

essencial: a relação entre o mouro e o espanhol enquanto alteridades que não se reconhecem e 

não se autenticam. Nos demais espaços de Imán também existem questões essenciais ocultas 

atrás de seus cotidianos. 

A síntese da estória, contada em Imán, é que ela é a estória de uma fuga. Viance foge 

de um fado, uma convicção, uma prefiguração das grandes forças políticas, sociais e 

econômicas que, desde os princípios do século XX, discutiam o arranjo de sua entropia. Uma 

entropia que despejava suas sombras no horizonte raso de turva perspectiva dos cotidianos 

ficcionais de Viance e do povo espanhol, gerando uma atmosfera que, somente quase ao final 

do livro, Viance conseguiria discernir na breve certeza de que seu “[...] regreso a España, 

tiene un aspecto absolutamente nuevo e sombrío” (SENDER, 2006, p. 366). 

Acreditamos, dessa forma, que a essência da narrativa contida no romance trata do 

deslocamento que Viance realiza através dos espaços inscritos no livro, em uma fuga circular 

de Urbiés a Urbiés. Essa ótica apenas reafirma o tema do protagonismo do espaço. Viance 

foge de um destino materializado nos cotidianos ficcionais que vive. Porém, a concretude 

dessa matéria diária não lhe traz respostas satisfatórias o suficiente para que ele esclareça o 

espectro do infortúnio que o acompanha na alcunha de imán. 

O afago de uma resposta ao desconforto existencial de Viance não poderia ser 

encontrado na fisicalidade dos espaços cotidianos que ele frequentava porque, na verdade, 

esse desconforto parte de um incômodo dirigido à natureza do essencial. Esses espaços 

cotidianos apenas plasmam, de formas distintas, a mesma questão de fundo que é de caráter 

suprafísico. Não consegue ser elucidada no campo do físico já que a propriedade fundamental 

da matéria, a mudança, a aparência, apenas faz apresentar cenários distintos para uma mesma 

inquietação essencial. 

Na realidade, o que Viance empreende em sua fuga é uma desconstrução progressiva 

das fronteiras que enclausuravam cada espaço e cada cotidiano em sua lógica interna, de 

modo que ao final pudesse encontrar a essência comum a todas. O desvelamento dessa 

questão essencial somente encontraria viabilidade e visibilidade em um percurso no qual 

utilizando-se do físico se alcançasse o metafísico, para depois retornar ao físico. De Urbiés a 

Urbiés. Santiáñez aprofunda essa percepção comentando que: 
 

[…] En Imán hay un contraste entre una de las funciones narrativas de 

Viance y sus consecuencias en el nivel simbólico de la obra. Por una parte, 

Viance es el punto de unión entre los distintos espacios y lugares de la 

novela. Por otra, la condición de posibilidad de esa unión es precisamente la 

alineación espacial de Viance, puesto que dicha alienación permite el 

movimiento espacial del protagonista; y por lo tanto, la conexión entre los 

espacios donde transcurre la acción de la novela. (SANTIÁÑEZ, 2006, p. 

44). 
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Não por outro motivo, Annual e os fatos relacionados constituem um momento de 

superação do físico, um momento de des-escribir, que nem o pensamento consegue 

compreender e nem a linguagem consegue traduzir, oportunizando a Viance um espaço 

desarraigado das suas convicções, das suas certezas, da sua visão de mundo, acolhendo-o e 

ensinando-o a olhar para o mundo sem o filtro das idéias sobre o mundo, sem a rede 

organizadora de uma lógica sobre o mundo, sem a preconização das escalas de pré-conceitos, 

conforme atesta Santiáñez ao dizer que: 

 

[...] Annual, Monte Arruit, y Dar Drius son “huellas” de la matanza y, como 

tales, difieren el momento de significación plena. Paradójicamente, en ese 

aplazamiento de significado se halla el sentido, o por mejor decir, el 

sinsentido de la tragedia novelada en Imán, ya que la “ausencia” de Annual, 

aparte de suponer la imposibilidad de representar de manera fidedigna lo 

sucedido, no es otra cosa que la ausencia de sentido. (SANTIÁÑEZ, 2006, p. 

44). 

  

Uma nova percepção conferiria a Viance um olhar novo e machucado sobre o 

nonsense não só da guerra, mas de todo um mundo que se esfarinharia, pouco a pouco, tanto 

ali naquelas tristes areias do Marrocos como longe daquelas estâncias, longe mesmo de sua 

Espanha natal, em lonjuras, em latitudes do planeta no qual os gritos e prantos del Rif 

ecoariam como sementes das prenhes tragédias que sobreviriam. 

O olhar de Viance se revestiria de uma consciência que readequaria sua ação. Ele 

passaria a reagir como no episódio do oficial médico que o reincorporou ao serviço, mesmo 

ele não tendo condições. Ele reagiria ao oficial que lhe ordenara que fosse buscar uma mula 

extraviada, mesmo ele estando sob fogo cerrado do inimigo. Viance atiraria na mula para não 

ter que expor-se à fuzilaria. Contudo, esse olhar novo não lhe acarrearia redenção, já que a 

falta de sentido desse olhar passaria a espelhar só a desesperança, somente a falta de sentido, 

apenas a incapacidade de reconhecer um ser humano na figura de um homem. 

Imán é a história do protagonismo desse espaço do essencial, revelado pela desgraça 

vivida por um homem, em um espaço de existência subjacente aos espaços cotidianos 

atravessados. O espaço do desastre, onde o tempo é irrelevante, pois: 

 

[...] Viance ha sobrevivido, pero al igual que muchos supervivientes de 

guerras o campos de concentración, su experiencia lo ha transformado en un 

muerto en vida. Esta muerte en vida, anticipación del espacio vacío al que 

antes me referí, […] (SANTIÁÑEZ, 2006, p. 44). 
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A vida entre tantas possíveis acepções resulta fundamentalmente de um ato ou de um 

processo de animação. O tempo só encontra função se inscrito em algo ou alguém animado 

pela vida, onde funciona como registro relativo da influência mútua que se faz entre 

acontecimentos e a matéria animada, sobretudo através um aspecto seu fundamental: a 

vontade. 

A morte rompe com a funcionalidade do tempo, pois dessa dinâmica sobram apenas os 

acontecimentos incidindo sobre a matéria que, ainda que possa reagir na forma de respostas 

mais elementares, já não o faz pela vontade, mas pela lógica básica e previsível da química 

orgânica e inorgânica. 

É por essa razão que o tempo, em Imán, executa uma função secundária. Após Annual, 

Viance segue respirando, mas os acontecimentos passam por ele, despertando poucas vezes a 

sua vontade. O último espaço sobrevivente que ele poderia encontrar vida, a vitalidade 

investida de vontade, seria o espaço da memória que acaba submergido junto com sua Urbiés. 

Na maior parte do romance, o tempo, para Viance, enquanto um sobrevivente, já não 

possui função. O espaço, sim. Ele pode ser a medida cuja observação pode garantir-lhe a 

permanência na sobrevida até que encontre o percurso que o leve de volta à sua Urbiés. O 

reflexo dessa relação espaço-temporal é o de que: 

 

Imán es una forma espacial cuyo principio estructural básico es el espacio y 

no el tiempo. La discontinuidad del tiempo, la organización circular de la 

trama y la superposición de niveles temporales obligan al lector a aprehender 

la novela más como espacio que como secuencia cronológica lineal. 

(SANTIÁÑEZ, 2006, p. 35). 

 

E aqui voltamos à nossa premissa inicial de que a construção estrutural de Imán reflete 

propositalmente uma arquitetura tridimensional que convida o leitor a imiscuir-se no texto 

pela perspectiva de sua imersão, fazendo-o ser assaltado pela trama ao invés de sobrevoá-la, 

num simulacro do ponto de vista de alguém imerso na guerra. 

O uso da “[…] omnipresencia del espacio en detrimento de las indicaciones 

temporales, lugar común, por lo demás, de la literatura y autobiografias de guerra” 

(SANTIÁÑEZ, 2006, p. 35) parece nos confirmar que Sender pretendeu oferecer uma 

proposta de leitura através de uma estrutura textual que estimulasse o leitor a despertar sua 

sensibilidade para além das limitações das miradas compartilhadas com os personagens, 

solicitando-lhe não só a visão, mas todos os seus demais sentidos. 
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Por outro lado, a subordinação do tempo ao espaço, no esforço de composição da obra, 

não torna a questão da temporalidade menos relevante. Um efeito colateral da centralidade do 

espaço na estruturação do romance é justamente a sensação de dispersão do tempo nos 

labirintos textuais. Por essa razão, recuperar o alinhamento cronológico dos fatos ficcionais da 

vida de Viance, relacionando-os com seus estágios existenciais e evidenciando a 

correspondência da ficção com a ordem sócio-histórica, se converte em instrumento e 

contribuição valiosos para a compreensão da obra e para o bom encaminhamento desta 

dissertação. 

Para efeito dessa reconstituição, tomaremos como marco de referência histórico-

ficcional a incursão para meter el convoy en T., sem desconsiderar que o Desastre de Annual 

também pode ser considerado um marco temporal bastante identificável. Sobre T., Santiáñez 

nos informa que: 

 

[...] La posición T. parece ser una invocación literaria de la posición Tifaruin 

[…] El ejército español rompió el cerco 22 de agosto de 1923 con un 

complejo ataque conjunto de infantería, unidades mecanizadas, la artillería, 

la Armada y la aviación. En el capítulo catorce se relatan los combates 

librados para meter el convoy en T. (SANTIÁÑEZ, 2006, p. 331). 

 

 Levando em conta que há a possibilidade de Sender ter participado desse episódio, 

podemos nos lançar a costurar esta colcha de citações. Logo no capítulo I, durante o incidente 

entre Viance e o comandante Ansuago, portanto, situando-nos no campamento de onde se 

aguarda as ordens para a coluna dirigir-se a T., o narrador, sargento Antonio, informa que 

Viance, diante da advertência do cabo, “[...]. Se encoge de hombros. Veteranía, Cuatro años 

de mili – tiene un recargo por proceso – le dan ya alguna experiencia.”(SENDER, 2006,  

p. 99). Se esses fatos ocorreram em 1923, então é razoável supor que o ano de início efetivo 

do serviço militar de Viance foi 1920, pois, retroagindo quatro anos, chegaríamos ao ano de 

1920. 

 No capítulo XIII, retornando da analepse de onde é contada a experiência de Viance 

no Desastre de Annual, ou seja, de volta ao tempo presente do campamento, Viance informa 

ao sargento Antonio as consequências do seu recargo, explicando que “[...]. Me recargaron 

dos años. Debía licenciarme aquel invierno, seis meses después de la retirada de Annual.” 

(SENDER, 2006, p. 317). Ora, o Desastre de Annual, sucessão de derrotas seguidas de 

massacres empreendidos pelos mouros sobre os espanhóis, ocorreu entre 21 de julho e 9 de 

agosto de 1921 (SANTIÁÑEZ, 2006, p. 12).  
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Se Viance confessa que deveria licenciar-se seis meses após o desastre, isso implicaria 

que seu tempo regulamentar inicial deveria expirar entre janeiro e fevereiro de 1922, portanto, 

no inverno do hemisfério norte. Somando essa data aos dois anos de recargo mencionados, 

podemos supor que sua segunda data de licenciamento seria em 1924. O raciocínio procede 

porque, um pouco mais à frente no texto, o próprio Viance afirma: “[...] Cumplo ahora, para 

febrero próximo.” (SENDER, 2006, p. 317); e Antonio responde: “[...] Ya te queda poco.” 

(SENDER, 2006, p. 317), ou seja, o eventual segundo licenciamento seria em fevereiro de 

1924. 

 Viance sofre um novo processo por recargo. Durante o combate para meter el convoy 

en la posición T., ele leva às costas o corpo do comandante Ansuago, que fora abatido, mas 

não suportando mais carregá-lo, deixa-o no campo de batalha e, por isso, é punido com novo 

reengajamento. 

No barracón de transeúntes, espécie de local preparatório para o licenciamento, 

Antonio relata que Viance “[...] Luego cuenta que lo recargaron por lo de los fusiles y por 

haberse sacudido el fiambre de la espalda. Se empeñaban en que aún estaba vivo.” (SENDER, 

2006, p. 362). Complementando a observação sobre o soldado, comenta que “[…] desde 

aquellas confidencias ha pasado un año” (SENDER, 2006, p. 362). Supondo que as 

confidências a que Antonio se refere são aquelas feitas sobre Annual no campamento, então 

estamos no ano de 1925, o que nos permite calcular  que o segundo recargo foi de um ano. 

 O tempo de translado do Marrocos para a Espanha é praticamente desprezível. Um 

narrador onisciente no capítulo XVI nos certifica que foram “[...] cuatro dias y tres noches de 

viaje” (SENDER, 2006, p. 365). 

 Por essas citações, somos levados a crer que o tempo de serviço ativo de Viance no 

exército espanhol ocorreu no período entre 1920 e 1925, cálculo que coincide com a 

compreensão de Francisco Carrasquer Launed (1915-2012) sobre o tema, uma vez que em seu 

artigo, Algunas reflexiones en torno a la novela “Imán” de Ramón J. Sender, o autor admite 

que “[…] El ámbito temporal abarcado es el quinquenio entre 1920 y 1925.” 

(CARRASQUER LAUNED, 2011, p. 17). 

 Estipulada a faixa de tempo na qual transcorre a ação principal, devemos nos 

perguntar que idade teria Viance no momento do seu alistamento. Tanto Sender quanto 

Viance foram regidos pela mesma versão da legislação de recrutamento, la Ley de 

Reclutamiento y Reemplazo de 26 de febrero de 1912 (MOGA ROMERO, 2004, p. 24), o que 

permite que avaliemos os prazos do processo de recrutamento por uma mesma medida. 
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O período de tempo no qual se transcorria todo o processo de incorporação do jovem 

ao exército espanhol equivalia, aproximadamente, a um ano. Podemos presumir isso através 

de uma análise sumária das etapas vividas por Sender. A saber, sua hoja de filiación foi aberta 

em 5 de março de 1922 (MOGA ROMERO, 2004, p. 20) e, em 2 de fevereiro de 1923, “[...] 

Sender causa alta en la cuarta Compañía del tercer Batallón de Ceriñola” (MOGA ROMERO, 

2004, p. 29). 

Em seu livro, El soldado occidental: Ramón J. Sender en África (1923-1924), Vicente 

Moga Romero nos deixa o seguinte registro “[…] Mientras Sender trajea sus recientes 

veintiún años por las amoratadas calles oscenses, quedan registrados los primeros datos del 

mozo alistado en el reemplazo de 1922.” (MOGA ROMERO, 2004, p. 20). Assim sendo, 

podemos deduzir que o ano de referência para o alistamento de Sender é 1922 e que, nessa 

data, ele possuía 21 anos. Fazendo uma analogia com a situação de Viance, podemos concluir 

que se seu efetivo serviço começou em 1920, ele foi alistado no reemplazo referente ao ano de 

1919, data em que possuiria 21 anos. 

Se em 1919, Viance possuía 21 anos, o ano provável de seu nascimento seria 1898. 

Com base nessas inferências, acreditamos que podemos recuperar alguns marcos temporais da 

vida de Viance, ainda que o façamos por aproximação. No capítulo III, Viance confidencia 

que “[...] Yo tenía doce años y seguía un arado de sol a sol.” (SENDER, 2006, p. 128), 

portanto, devemos estar falando do ano de 1910. 

Um pouco mais a frente, o personagem conta-nos que: “[…] A los catorce años le dije 

a mi padre: ‘¿Por qué no nos vamos a Balbastro, que es una población con ferrocarril y con 

obispo?”’ (SENDER, 2006, p. 119). Podemos situar esse momento no ano de 1912. 

O texto nos informa que há uma recusa do pai e nos deixa uma dúvida se a ida a 

Barbastro dá-se de imediato. No capítulo I, o narrador, sargento Antonio, reporta sobre 

Viance que “Seis años encendiendo la fragua le habían dado, a vuelta de palos y hambres, una 

pericia indiscutible.” (SENDER, 2006, p. 89). Ora, se o ano de seu efetivo serviço no exército 

começa em 1920 e se Antonio nos informa que ele passou seis na frágua, as contas da 

mudança de Viance para Barbastro nos levam, efetivamente, ao ano de 1914. Assim sendo, 

somos levados a concluir que, entre a ideia inicial e o translado efetivo, há um período de dois 

anos de maturação da decisão. 

Um dado ao menos curioso pode ser o de que essa decisão de Viance ocorre no ano de 

início da Primeira Guerra Mundial, evento no qual a Espanha se manteve neutra e em que 

particularmente as províncias da Catalunha e de Aragão tiveram seus setores industriais e de 

metalurgia muito estimulados por conta das encomendas externas geradas pela guerra. 
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 Outra demarcação temporal a que podemos nos aventurar é a do ano de nascimento da 

irmã de Viance. Nas suas confidências, ele conta ao sargento Antonio que, naquele instante 

(lembremo-nos de que estamos no ano de 1923) a irmã “[...] tendría ahora veinte años” 

(SENDER, 2006, p. 119), o que enseja que apontemos o ano de 1903 como o provável para o 

seu nascimento. Quanto ao irmão, Viance comenta, dentro do mesmo momento, que “[...] Él 

ha debido cumplir dieciséis; [...]” (SENDER, 2006, p. 119), o que nos orienta a pensar que 

seu ano de nascença seria o de 1907. 

 Mais difíceis de identificar são os anos de falecimento de seus familiares. Em relação 

ao irmão, há uma indeterminação quanto à sua real situação. O texto sugere que Viance 

desconhece se seu irmão está vivo ou morto. A última informação que Viance parece possuir 

é a de que “[...] Mi hermanico se marchó cuando vió que no había pan y los civiles le hicieron 

volver” (SENDER, 2006, p. 128). Depois não há mais registros. Há uma anotação de 

Santiáñez sobre a suposição a respeito da idade do irmão, feita por Viance, que parece 

confirmar isso. A nota diz o seguinte: 

 

[...] 8. debido cumplir: esta locución verbal no implica aquí una obligación; 

sino una suposición; este uso de la construcción “deber + infinitivo” es 

frecuente en algunos escritores, y Sender la vuelve a emplear en otras 

pasajes de Imán. (SANTIÁÑEZ, 2006, p. 119). 

 

Quanto aos anos da morte da mãe e da irmã, podemos deduzir apenas por 

aproximação. Certo é que não ocorreu antes do segundo ano em Barbastro (1916). O romance 

conta-nos que, depois de um ano, Viance ganhava três duros mensais. A narrativa diz que 

“[...]. ultimamente ganaba doce, de los cuales enviaba diez” (SENDER, 2006, p. 120) e, logo 

em seguida, informa que “[...] Vinieron luego dos años que no se cogió ni la simiente, y 

entonces les enviaba los doce duros.” (SENDER, 2006, p. 120). 

Ora, se Viance passou a enviar los doce duros na época da seca, seguramente não foi 

no primeiro ano porque nesse ano ele ganhava apenas tres duros. Não se tem a exatidão nem 

de quando se deveria começar a contar os dois anos de estiagem. Se a partir de dois anos após 

a partida de Viance ou a partir de um momento não definido de quando ele começaria a 

ganhar doce duros. O provável é que os anos da morte da mãe e da irmã de Viance devam se 

situar ao menos depois de 1916 e que o falecimento da irmã tenha se dado aproximadamente 

três meses depois do regresso de Viance a Barbastro, depois do enterro da mãe. 
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Quanto ao desaparecimento do pai, o que a narrativa nos esclarece é que, ao final do 

capítulo III, Viance retira do bolso a última carta que recebeu na África, comunicando a morte 

do pai e o estado do irmão (SENDER, 2006, p. 128). Uma carta escrita três anos antes, ou 

seja, a morte paterna deve ter ocorrido por volta de 1920. Desse modo, concluímos a 

identificação dos principais marcos cronológicos ficcionais de Viance e sua família, 

contextualizando-os com as referências sócio-históricas. 

Sob o ponto de vista estrutural, reunimos, neste primeiro subcapítulo, as características 

e dados mais relevantes sobre os temas do espaço e do tempo presentes em Imán. A 

perspectiva de nossa investigação define os cotidianos ficcionais pelas marcas de hábitos, 

pensamentos, sentimentos e tensões que apresentam caráter de constância e propriedade de 

conformação nos ambientes e personagens. Nos temas do espaço e do tempo, reconhecemos, 

no romance, como fatores gerais de constância do espaço, as tensões da fuga e da busca e, nos 

fatores gerais de constância do tempo, as tensões da dispersão e da descontinuidade. Esses 

fatores, como uma presença espectral, projetam nos cotidianos ficcionais uma tendência 

conformadora aos entes ficcionais. 

Delineados os fatores de constância espaço-temporais, passaremos a observar os 

fatores de constância que se projetam a partir dos personagens de Imán imbuídos de 

densidade, alma e destino. 

 

 

 

1.1 OS PERSONAGENS DE IMÁN  

 

 

Observaremos os personagens de Imán em duas etapas. Primeiramente, trataremos do 

conjunto geral deles e, num segundo momento, nos deteremos no personagem Viance, 

analisando-o através de alguns dos seus aspectos que julgamos essenciais. 

A ponderação inicial que gostaríamos de trazer a esta abordagem sobre os personagens 

de Imán é a de que, no decorrer das análises em que apareçam seus aspectos de caráter, ação, 

função narrativa e implicações na trama, cuidemos de vê-los também como a expressão 

materializada desses fatores de constância, de existência em princípio espectral, encarnadas 

em hábitos, rotinas e, principalmente, na forma de tensões predominantes de um determinado 

cotidiano. 
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Admitimos cinco núcleos acolhedores dessas manifestações de constância nos 

personagens. Esses núcleos foram reunidos e agrupados segundo os ambientes 

compartilhados por uma mesma ordem de marcas de cotidianidade, seguindo o princípio visto 

no subcapítulo anterior que, ao evidenciar o espaço como princípio organizador da narrativa, 

também o qualificou como campo de ação acolhedor das forças conformadoras. 

Os cinco núcleos seriam os seguintes: o núcleo dos personagens em Urbiés; o núcleo 

dos personagens em Barbastro; o núcleo dos personagens que orbitam em torno do Desastre 

de Annual; o núcleo dos personagens inscritos no campamento em T, incluindo o combate; e o 

núcleo dos personagens presentes no licenciamento e regreso. 

No que tange ao núcleo de personagens de Urbiés, reconhecemos um grupo mais 

periférico, constituído pelo duque, o administrador e os vizinhos, e um grupo cuja coesão 

irradia a partir de uma aura vital ao redor do protagonista Viance, que seria constituído pelas 

figuras do pai, da mãe, do irmão e da irmã. 

A figura do duque é uma figura recorrente na obra senderiana. Nunca é demais acusar 

a sua presença em outros romances do autor como Réquiem por um campesino español (1960) 

e El rey y la reina (1948). 

Um ponto fundamental a ser compreendido é o de como a Urbiés de Viance, 

prototípica imagem da Aragão rural do primeiro terço do século XX, estabelece as relações 

entre a posse e o uso da terra e as relações sociais derivadas dela. A compreensão dessa 

dinâmica é fundamental para que entendamos a relação de subordinação e dependência entre 

um polo e o outro. 

Para destacar como a compreensão desta dinâmica é relevante, lembramos que Jesus 

Angel Redondo Cardeñoso, em seu artigo Una propuesta de estudio de la vida cotidiana del 

campesinado: la comarca castellana de tierra de campos durante la restauración  

(1875-1923), ressalta em sua proposta de investigação que, para um estudo da vida rural, é 

essencial: 

 

[…] el estudio de los dos marcos de desarrollo de la vida cotidiana de los 

individuos: el espacio y el tiempo; relacionándolos con el factor ambiental 

como elemento definidor de ambos aspectos en el mundo rural. (REDONDO 

CARDEÑOSO, 2007, p. 3). 

 

 É, portanto, a terra (o espaço), associada aos fatores do tempo e do ambiente, que 

imprime as características da vida cotidiana no campo, ou seja, a configuração de sua vida 

social. 
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 A figura do duque deriva da perpetuação, ainda na idade moderna, de um instituto 

feudal, Los bienes de señorío. Gregorio Colás Latorre define o regime senhorial como: 

 

[…] la organización social y económica que otorga, a una minoría, dotada de 

poderes jurisdiccionales para imponerla, y a veces, como propietaria de los 

medios de producción, la facultad de apropiarse, en forma de rentas, de una 

parte de la producción campesina. (COLÁS LATORRE, 1988, p. 9-10). 

 

 Para Colás Latorre, o señorío ainda compreende duas unidades socioeconômicas, a 

bem dizer, la explotación campesina y el concejo (COLÁS LATORRE, 1988, p.10). Para esta 

dissertação, o mais significativo desse instituto é que: 

 

Es en el señorío donde su titular además de gozar de una serie de derechos 

sobre los hombres detrae por diversos conceptos una parte de la producción 

campesina. Los derechos sobre los hombres y las rentas definen el prestigio 

social, el potencial económico y el poder político de los señores con 

independencia de su presencia en el gobierno. (COLÁS LATORRE, 1988,  

p. 10). 

 

Há duas observações importantes nessa citação. A primeira é a de que o señorío, a 

despeito de exercer seu poder sobre os direitos sobre a terra, possui uma clara projeção 

enquanto exercício do poder sobre os direitos dos homens. A outra é a de que a sua zona de 

influência se processa com independência do governo. Essas duas características guardam a 

propriedade de nos proporcionar a oportunidade de mensurar o tamanho do abandono e da 

impotência vividos pelos camponeses ora retratados ficcionalmente na típica aldeia de Urbiés. 

Podemos mesmo tomar essa desolação como um dos fatores de constância no cotidiano dessa 

aldeia. 

Por um lado, à sujeição econômica se soma uma sujeição social e política naquilo que 

contemporaneamente poderíamos reconhecer como supressão dos direitos inalienáveis de 

cidadania. Por outro lado, há um tipo de colaboração complexa entre o Estado e o senhor 

(duque) que gera o efeito de multiplicar o potencial de dominação, produzindo no camponês 

arrendatário uma anulação e um esvaziamento de cunho sociopolítico cujo alcance pode 

mesmo atingir uma anulação de ordem existencial. 

Em princípio, a autonomia do senhor seria antagônica à do Estado, caso 

entendêssemos que nos situamos nos fins do século XIX e princípios do século XX, quando a 

realidade do Estado moderno já era um estágio da história das nações bem assimilado e 
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disseminado. Seria natural que a independência jurisdicional do señorío, de certo modo, 

afrontasse a autonomia do Estado. 

Contudo, não podemos nos esquecer de que a Espanha desse período mantém, em seu 

arcabouço político-institucional, a monarquia, ainda que extremamente fragilizada. Vale 

lembrar, ainda, que o princípio sucessório que regia a monarquia, seja no plano dos direitos, 

seja no plano dos bens, se perpetuaria também no señorío, possuindo, portanto, ambos, um 

tipo de comunhão que poderíamos entender como uma comunhão por empatia doutrinária. 

No plano prático, o resultado dessa associação foi a geração de uma ação de 

preservação mútua entre as duas instituições, visando a sobrevivência do modelo político, mas 

que acabaria por duplicar as obrigações e deveres dos cidadãos. Isto porque monarquia e 

señorío, embora fossem solidários por princípios, mantinham interesses e necessidades 

próprios. 

Logicamente, o elemento mais vulnerável dentro da sociedade espanhola daquela 

época era aquele camponês arrendatário, como Viance e sua família, devedor do rei e devedor 

do duque, os quais atuavam de forma independente, na hora de cobrar os dividendos, e 

solidária, na hora de repartir os prejuízos. Era desse modo que a espoliação se justificava. Na 

hora da colheita, ao duque, e na hora do sorteo de quintas, ao rei. Ser espanhol era uma 

lembrança lançada aos pobres lavradores apenas para os tempos que, de tão ameaçadores, 

prometessem acabar com o modelo aristocrático da monarquia e do señorío. 

Essas considerações se devem ao fato de acreditarmos que, ao entrarmos no universo 

da prototípica Urbiés, deveríamos nos munir de uma contextualização mais consistente do 

mundo dos personagens que a habitavam para entendermos seus motivos e para que, quando 

olhássemos suas reações, soubéssemos medir o tamanho da desolação e da falta de 

perspectivas que eram suas companheiras, não nos restringindo apenas à sua face mais visível, 

a da sua debilidade e inoperância. 

Devemos ver neles também sua enorme resiliência e vontade. Quando observarmos 

em seus rostos a imagem irrefutável do fracasso, despertemos nossos olhos para ver também o 

vigor da alma humana. 

O pai de Viance se move por essa resiliência. “Estuvo cuarenta años arando las tierras 

del duque sin ver una cosecha decente.” (SENDER, 2006, p.118). Ainda que a vida fosse 

difícil, não há dúvidas de que era um pai amoroso, como confirma a singela cena que anuncia: 

“Cuando había fuego [...] Padre ponía las manos en las llamas y luego nos cogía las nuestras y 

las apretaba entre las suyas. Así nos dormíamos.” (SENDER, 2006, p. 120). A morte da filha 
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também registra esse amor paterno quando Viance comenta com Antonio: “-Ya ve usted: era 

la única satisfacción de mi padre” (SENDER, 2006, p. 123). 

Transparece, ainda, que era um homem devoto porque “siempre ha sido cumplidor con 

la Iglesia” (SENDER, 2006, p. 123), ainda que a morte da filha tenha lhe alquebrado a fé. 

Tinha como energia a esperança, uma vez que: “[...] decía siempre lo mismo: ‘Este año paice 

que la tierra está harta y el trigo apunta bien’” (SENDER, 2006, p. 119) e amealhava para 

herança a memória do afeto entregue a Viance quando de sua partida a Barbastro ao dizer: 

“Ve com Dios, hijo. Sé un hombre honrado y no nos olvides” (SENDER, 2006, p. 120). 

 A mãe de Viance se manifestava pela voz do silêncio e das poucas palavras. Diante 

dos sonhos gestados ao redor do fogo caseiro, ela “escuchaba a todos e no decía nada” 

(SENDER, 2006, p. 120). Viance era capaz de ouvir essas palavras de éter e suas mensagens 

o embalavam em uma crença. “Sentía que mi madre tenía fe en mí, y aunque no me lo decía 

esa fe me halagaba y me daba grandes bríos.” (SENDER, 2006, p. 119). 

Essa voz materna se faz ouvir apenas em dois momentos: quando chora pelas carestias 

e quando recomenda a Viance que não leve uma faca em sua viagem a Barbastro. Assim lhe 

diz: “Mientras seas pobre no lleves nunca armas encima [...] eso no aprovecha más que a los 

ricos.” (SENDER, 2006, p. 120). 

 Os pais de Viance são com sobras a imagem de um casal humilde, amoroso e 

completamente devotado aos filhos. São cúmplices nessa tarefa sublime levada a cabo em 

meio tão parco. Têm um cuidado um com o outro feito da vontade amorosa, sem o lastro 

efetivo dos bens materiais. Essa penúria sem respostas fazia a mãe chorar e o pai, em 

desespero, pedir aos filhos que não a fizessem chorar, num círculo da desgraça partilhada, 

desprovida do alento do socorro providencial (SENDER, 2006, p. 119). Era um casal capaz de 

qualquer coisa por seus filhos. 

Qualquer um que, nos dias de hoje, tenha acompanhado pelas distintas mídias as 

imagens do menino sírio Aylan, emigrante afogado em uma praia da Turquia após o fracasso 

na travessia do Mediterrâneo, saberá entender tanto o desespero do pai desse menino quanto 

aquele dos pais de Viance ao verem sombras sobre seus filhos, sobre o seu futuro, em 

montanhas de Aragão, na travessia cotidiana daqueles dias. A única tradução possível seria 

impotência, impotência, impotência. 

Com respeito ao irmão, a narrativa o identifica como um indivíduo acometido por 

alguma espécie de retardamento decorrente de uma meningite na infância (SENDER, 2006,  

p. 124). O texto sugere que o comprometimento mental não o impede de colaborar nos 

trabalhos da lavoura embora sofra limitações diante de alguma demanda que lhe exija mais do 
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raciocínio, já que Viance comenta que “Trabajar, trabaja. Pero, vamos, en cuanto quiere 

explicar algo se le va la idea y...” (SENDER, 2006, p. 119). Uma informação extremamente 

relevante sobre o irmão é comunicada pela narrativa quando, após a morte da irmã, o texto 

relata que: 

 

Viance, viendo al idiota reanudar despreocupado la vida de labranza, y 

comparándolo con su padre, y todavía enloquecido, se preguntaba si la única 

felicidad se encontraría en la total ausencia de sensibilidad, en la anulación 

de la inteligencia. (SENDER, 2006, p. 123). 

 

Tal comparação estabelece um paradigma pessoal para as futuras adversidades que 

Viance iria encontrar. Anos depois, muito do caráter que Antonio veria em Viance, tomando-o 

“por un ser desligado de la vida, de si mismo, sostenido en vilo con un gesto desencajado y 

laxo por un capricho de la naturaleza, [...]” (SENDER, 2006, p. 131), poderia ser explicado 

pela carga de sofrimento intolerável a que Viance havia sido submetido. É inevitável 

considerarmos que a força dessa imagem do irmão certamente o acompanharia como uma 

sugestão sombria, quase que o avisando que a única possibilidade viável para a felicidade 

seria a ausência completa de sensibilidade, a cessação total da inteligência. 

A presença da irmã no romance figura como a imagem da menina para a qual o amor 

de todos converge como símbolo da promessa de uma maternidade livre dos males das 

gerações pregressas. Ela era como a esperança encarnada da qual a família cuidaria como a 

materialização da feminilidade e da doçura feitas para um mundo que não existia ali, mas que 

poderia um dia concretizar-se. A pureza daquela alma infantil era reconhecível no gracioso 

desejo ao redor do fogo do lar, quando Viance contava que “Mi hermanica queria también 

gallinas, [...]” (SENDER, 2006, p. 120). As referências do texto sempre apontam para esse 

amor e esse cuidado que chegam ao extremo do despojamento e do sacrifício pessoais. 

A mãe, sem possibilidades de cura, se deixa morrer, antecipa sua morte bebendo água 

gelada e levantando-se nua (SENDER, 2006, p. 121) porque, segundo acreditava o pai: “Se 

vio sin remédio y no quiso que se gastaran en botica las pocas pesetas que con tantas 

privaciones habia ido juntando pa comprarle a tu hermana alguna ropica decente.” (SENDER, 

2006, p. 121). 

O texto informa que, na mesma linha de reação, diante do desaparecimento da filha, 

“[…] la soledad del padre, en la miséria, se hizo más profunda y trágica. [...]. Se fueron en la 

enfermedad y el entierro los ahorros de madre. Era ya la ‘querencia’ de cementerio donde 

tenía mejor vida’” (SENDER, 206, p. 123). 
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Já o personagem do administrador, assim como denota sua função, possui tom e 

aparições burocráticos, assinalando exatamente o seu predicado principal, ser o cobrador do 

duque, aquele que exerce a dominação em nome de. É outro personagem que tem recorrência 

na obra senderiana, quando se pensa no Don Valeriano, de Réquiem por un campesino 

español. Suas participações são contadas sempre de forma indireta em 3ª pessoa: “Cada cinco 

o seis años se cogía lo preciso para ir sosteniendo las iras del administrador, que no atiende a 

razones.” (SENDER, 2006, p. 118) e “El administrador lo vio (el padre) tan aniquilado que le 

quiso quitar las tierras.” (SENDER, 2006, p. 124). 

Por sua vez, é curiosa a situação ficcional dos vizinhos. Que tipo de envolvimento 

teriam com uma família tão necessitada? Há duas informações importantes sobre os vizinhos 

constantes na última carta que Viance havia recebido na África. A primeira nos deixa a par de 

que, com a morte do pai, o irmão “[...] duerme en los pajares, porque, acordándose de la 

honradez de la família, nadie le niega ‘el techo de su casa’”  (SENDER, 2006, p. 127-128). A 

segunda nos comunica que: 

 

Una tarde encontraron a mi padre muerto en la linde del campo. Me 

escribieron que de un mal al corazón; pero fue de hambre. No me lo decían, 

porque se tiene por vergüenza para un pueblo dejar que un vecino se muera 

así. (SENDER, 2006, p. 128). 

 

 Essas duas informações nos fornecem uma perspectiva interessante. Deduz-se que a 

família era bem vista e admirada, sua honradez era no mínimo respeitada a ponto de inspirar 

apreço e solidariedade. Evidencia-se também que a comunidade circundante se imbuía de 

forma espontânea de um senso ético e humanitário e que via a relação entre seus componentes 

como inclusiva e de autoproteção. A dúvida que poderia haver é: Por que com vizinhos assim 

ninguém correu em auxílio à família de Viance? A hipótese mais robusta que podemos pensar 

é a de que talvez estivessem em situação igual ou mais precária. 

Lembremo-nos de que o señorío exercia seus direitos sobre as terras e sobre os 

homens. Os vizinhos talvez quisessem, mas não podiam. A miséria privada provavelmente era 

também comunitária e a vergonha social apareceria como afronta moral à comunidade da 

mesma forma que a incapacidade de proteger os filhos apareceria como afronta moral ao 

senso de família e aos direitos que deveriam amparar toda paternidade. 

 O núcleo dos personagens de Barbastro apresenta um perfil mais plural que singular. 

Como ente ficcional coletivo, reconhecemos os ferreiros e, como individualidades, 

distinguimos o patrão, a namorada de Viance, una muchacha rubia y dulce, e o rival amoroso, 
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el teniente Díaz Ureña. A namorada e o tenente se movimentam, sobretudo, como 

representações dos vetores envolvidos na realização ou não das potencialidades de Viance. 

Reconhecemos como elementos de constância e, portanto, definidores da 

cotidianidade desses personagens, a atmosfera do trabalho e a atividade do recrutamento. A 

Barbastro representada respira a dinãmica gerada por essas duas tensões. 

O patrão, de breves aparições, possui uma importância capital na construção de um 

dos argumentos fundamentais da novela: a ideia de um fado, um destino e uma fatalidade. É o 

patrão que identifica Viance como imán. 

Tenhamos atenção para o fato de que essa identificação não tem uma força de batismo. 

Ele não nomeia e desse modo define. A anunciação que o patrão faz é Rediós, paíces de 

piedra de imán (SENDER, 2006, p. 124). Em nenhum momento o texto o coloca chamando a 

Viance de imán. O seu anúncio tem um caráter mais demiúrgico que batismal. Ele não cria, 

apenas organiza e impulsiona forças que estavam ali diante dele. O batismo como imán, na 

verdade, se realiza pelo coro dos ferreiros, como se deduz do seguinte trecho: 

 

Saltaba una brizna de hierro y le daba en las narices. Se enfadaba el amo, el 

hijo del amo, y le volaba el martillo a las piernas. Cuando el jefe decía la 

frase sacramental para que acudieran todos a sostenerle una viga –“¡zarpas 

aquí!” – llegaba el último; pero llegaba a tiempo de recibir un trastazo de 

alguien. En broma, comenzaron a llamarle “imán”. (SENDER, 2006, p. 104). 

 

Talvez, sem a alcunha, os acidentes frequentes que ocorriam com Viance nunca 

passassem de acidentes frequentes. A palavra designa e entre a palavra e os fatos insere-se 

uma convicção em Viance. É uma convicção que, mesmo exposta ao livre arbítrio, acaba por 

legitimar a relação entre o vaticínio do nome e o período de graves infelicidades pessoais que 

o ferreiro aragonês enfrentaria, passando a emprestar uma aura de gravidade e 

irreversibilidade aos acontecimentos futuros. 

 A relação entre Viance e seu patrão, ainda que brusca e rude, inspira, no ferreiro, um 

sentimento de gratidão. Assim confirma Antonio ao reportar que: 

 

[...] él (Viance) se obstina en recordar sus tiempos de operario herrero. Me 

enseña lo menos seis cicatrices con un orgullo silencioso. ¿Tiros? No, 

señales del arduo trabajo de la fragua. Dos se las hizo el patrón; pero habla 

de él sin rencor, como se habla de quién le ha enseñado a uno a trabajar y a 

ganarse el pan. (SENDER, 2006, p. 118). 
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 A namorada e o teniente Díaz Ureña mantêm uma importância igual à do patrão. 

Constituem, na verdade, dois polos de um só tema. A relação com o Outro e a realização do 

Eu. 

Se, para Viance, “El amor era lo que daba categoría humana, y sin él todo resultaba 

artificioso y falso.” (SENDER, 2006, p. 125), o amor pela muchacha rubia y dulce ocupava, 

em Viance, a dimensão capaz de retirar sua existência do cotidiano de uma operosidade 

animal que havia enfrentado até ali. Existência infrutífera enquanto lavrador e bem-sucedida 

enquanto ferreiro, mas ambas estéreis do afeto e do calor das rodas ao redor do fogo da casa, 

do qual ele não havia se esquecido. “Cuando había fuego [...] Padre ponía las manos en las 

llamas y luego nos cogía las nuestras y las apretaba entre las suyas. Así nos dormíamos.” 

(SENDER, 2006, p. 120). 

A impossibilidade do amor, agravada pela convocação pelo exército, logicamente faria 

com que o teniente Díaz Ureña se convertesse na força antagônica que impediria que Viance 

alcançasse a realização humana. Viance não tinha dúvidas desse ódio. “Odiaba al teniente con 

ímpetus homicidas.” (SENDER, 2006, p. 126). Tanto a namorada quanto o tenente 

representavam, para Viance, o Outro, a possibilidade de plenitude ou de ocaso para o Eu, o 

potencial qualificador das suas ações ou a dessignificação de todas elas. Matizes distintos. 

Amor e ódio. 

Curiosamente, o personagem da namorada não leva um nome e o do tenente ostenta 

um, o que talvez, enquanto leitores, nos sinalize, na gangorra da memória inscrita na 

narrativa, aquele que se constituiria como o mais relevante. 

O núcleo dos personagens do Desastre de Annual se constitui de uma infinidade de 

tipos, mas, para efeito de uma melhor visualização, vamos estruturá-los através alguns grupos. 

Notadamente, há o grupo dos mouros, o dos militares e há alguns personagens que se 

inserem com um propósito específico na trama, sem traços coletivos muito marcados. 

Os mouros raramente são visualizados. Devemos assinalar que existem distinções 

entre eles. São mencionados três grupos na narrativa: aqueles que seguiam o mando de 

Muhammad Ibn 'Abd el-Karim El-Khattabi, líder rifeño e comandante das forças 

oposicionistas aos espanhóis; os que constituíam a Mehala, corpo do exército regular do 

Marrocos, subordinadas ao sultão; e, finalmente, os batalhões de regulares, corpo do exército 

espanhol formado por marroquinos. 

Durante o Desastre de Annual, notaremos que surge uma unidade denominada polícia 

indígena. São nada mais que as forças de regulares que, na época do Desastre de Annual, se 
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chamavam polícia indígena. Devemos nos lembrar de que os fatos narrados em Annual se 

passam dois anos antes daqueles narrados no  campamento. 

Durante o assédio à la posición R., a presença dos mouros normalmente é identificada 

de modo indireto, através dos efeitos da destruição e do caos que progressivamente vai 

tomando conta do interior de la posición. O prenúncio do assalto final é marcado pelos 

inúmeros cadáveres de mouros enredados na alambrada (SENDER, 2006, p. 195). Os 

assaltantes são identificados por suas roupas típicas, as chilabas (SENDER, 2006, p. 201), 

como no momento em que: “Al volverse Viance para recoger otra granada, ve cerca una 

chilaba con las cortas mangas abiertas en cruz [...]” (SENDER, 2006, p. 86). A promessa da 

crueldade por parte dos mouros é uma certeza. O narrador-testemunha reflete que: “Si fuera 

una lucha entre ejércitos, se entregarían y pasarían a la situación de prisioneros, pero aquí, 

después de lo que todos han visto – el martirio del oficial aviador – no hay esperanza 

ninguna.” (SENDER, 2006, p. 200). 

Após a queda de la posición R., Viance empreende sua fuga, na qual apresenta 

evidentes limitações visuais decorrentes de sua condição de fugitivo. Os mouros, não raro, 

aparecem pela presença de suas projeções. “Se oyen voces árabes cerca, […]” (SENDER, 

2006, p. 222); “Vuelven a oírse tiros próximos en sucesivas descargas. Son los moros, pero 

nadie les contesta.” (SENDER, 2006, p.231); “La llanura amenaza por todas partes. Una 

polvareda no muy lejana denuncia la presencia de más jinetes.” (SENDER, 2006, p. 240). 

Fazem-se anunciar como vultos quando: 

 

Viance se incorpora en silencio y dispara sobre unas masas que se mueven 

hacia el terraplén. Ahora se ve mejor, Se distinguen las sombras que van y 

vienen sobre esta otra sombra, mucho menos densa, de la Tierra. (SENDER, 

2006, p. 282). 

 

 Os cadáveres insepultos e destroçados dos soldados espanhóis confirmam a presença 

dos marroquinos. O soldado de Alcántara atesta que: “Desde más allá de las montañas todo 

está sembrao de hombres con las cabezas rotas, con las tripas al aire” (SENDER, 2006,  

p. 228) e Viance “se queda vacío e inánime ante la llanura, poblada de cadáveres” (SENDER, 

2006, p. 223). 

O elemento de constância prefigurado pelos mouros no cotidiano do Desastre de 

Annual é o do perigo e o da ameaça do extermínio. Contudo, essa constância é permeada por 

uma intangibilidade. Poucas vezes a narrativa tem a oportunidade de acusar relatos do tipo: 

“Los moros se hacen claramente visibles, van poblando la llanura.” (SENDER, 2006, p. 222). 
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Essa frequência registra certa invisibilidade. Essa intangibilidade agrega uma 

dimensão sobrenatural e de castigo a essa tensão ameaçadora, rompida poucas vezes pela 

materialidade de uma face moura ou pela observação concreta de um rosto marroquino 

associado a uma voz, como a que ocorre na fábrica de harinas, onde um mouro ameaça os 

prisioneiros que o miram, com escárnio, dizendo: “¿Veníais de allá, de Annual? Pues otra vez 

iréis allá, y más lejos, por cabila rifeña – dice por fin, con un corte de manga.” (SENDER, 

2006, p. 291). 

Um registro esporádico dos mouros durante o Desastre de Annual é o que se manifesta 

na forma dos elementos que acompanham as tropas mouras. São velhas e crianças que 

mutilam os soldados espanhóis mortos ou feridos em busca de despojos que possam ser 

comercializados. O texto informa que: 

 

[…] una bandada de viejas caía sobre los cadáveres y los desnudaban con 

una celeridad de maestría, sin romper un botón, manchando lo menos posible 

de sangre las ropas. Después arrimaban una linterna a la boca del herido o 

del muerto, y si llevaba oro en los dientes comenzaban ágilmente su trabajo, 

quebrándoselos con piedras. (SENDER, 2006, p. 280). 

 

No grupo dos militares, devemos apontar primeiramente para uma multidão de 

anônimos, inscritos em episódios ou menções curtas que objetivam retratar a diversidade de 

situações que ocorrem em um combate, espelhando a complexidade de que se reveste a 

dinâmica da guerra. De certa forma, esses personagens conduzem o olhar do leitor a uma 

perspectiva espacial, dispersora e multidirecional. São personagens e estórias que, com 

certeza, prestam abrigo aos inúmeros relatos que Sender deve ter escutado e selecionado para 

compor Imán. 

Exemplos desse tipo de registro se mostram a todo o momento. Há aquele em que: 

“Pasa un soldado de las compañías salientes, cargado como una acémila, un saco de paja en la 

cabeza, tres macutos colgados de un brazo, tres fusiles.” (SENDER, 2006, p. 149); há o ferido 

que “[…] se incorpora y quiere, en vano, seguir a sus compañeros (SENDER, 2006, p. 157) 

em meio ao atropelo da coluna substituída que tenta chegar a Annual. Há a atenção 

surpreendida de quando “[...] un soldado en cuclillas desmenuzaba estiércol de caballo y 

separaba cuidadosamente los granos de cebada sin digerir” (SENDER, 2006, p. 274). 

Todos esses inumeráveis personagens espalhados ao longo do livro e, de forma mais 

profusa, no Desastre de Annual, se repartem no cotidiano multifacetado do desamparo e da 

escassez próprios de um genocídio de escala ampla e intensa. 
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No grupo relativo aos soldados, destacamos aqueles que Viance designa pelo nome ou 

por uma característica que lhe chama a atenção. A relevância desse grupo se destaca enquanto 

ilustração gentílica da presença de espanhóis de todas as regiões da Espanha, bem como pelo 

fato de serem provenientes de um mesmo nicho social. 

Nessa galeria de tipos, encontramos o vizcaíno Otazu, cuja barbárie feita de uma 

ingenuidade feroz, “no tiene sentido de las jerarquias ni de las conveniencias sociales” 

(SENDER, 2006, p. 149) e o asturiano prudente que recomenda: “Hay que saber siempre por 

donde escapar.” (SENDER, 2006, p. 161). Há um soldado de nome Piqueras, dado a ironia e 

piadas (SENDER, 2006, p. 161-162), e um riojano, de nome Martín (SENDER, 2006, p. 

176), que critica essa disposição sarcástica de Piqueras com comentários do tipo: “-¡Este 

jodido Piqueras siempre habla con chiste!” (SENDER, 2006, p. 162). 

A injustiça do sistema de recrutamento que envia profissionais qualificados à frente de 

guerra, apenas pela sua procedência humilde, é exposta no personagem do “alicantino aquél, 

oficial zapatero que se sacaba en el pueblo, según decía, quince y dieciocho pesetas de jornal” 

(SENDER, 2006, p. 176), remontando a uma situação que soa tão similar à do oficial herrero 

que havia sido Viance. 

Dentro desse mesmo grupo, curiosa é a representação da presença galega marcada por 

três características: o sentido gregário e coletivo, a discriminação pela naturalidade e a 

melancolia. A primeira aparece nesta sequência: 

 

Un corro de gallegos calla y escucha. Alguien saca una flauta de caña y 

comienza a tocar aires de la tierra. Salgado, el furriel […] se levanta y 

comienza a bailar. En seguida sale otro. Con una gran seriedad, los brazos 

apenas separados del cuerpo, las cabezas bajas, avanzan, retroceden, trenzan 

y destrenzan, siguiendo el estribillo monótono. (SENDER, 2006, p. 162). 

 

 A segunda característica desponta dos comentários feitos por Piqueras ao ironizar o 

baile dos galegos e da resposta de Salgado. 

 

- Hasta en el baile se ve vuestra tontera. Alzáis un pie y luego el otro, como 

si os pisaran un callo, y eso es to. 

- Calla, que tú no eres gallego. – responde Salgado - , pero tuvieron que 

llamar a ocho bandas de música pa que aprendieras a coger el paso. 

- ¡El que me diga que los gallegos son españoles, yo le digo que miente! 

(SENDER, 2006, p. 162) 
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A terceira característica vem no bojo da narrativa que, ao registrar quantos daqueles 

que eram da companhia de Viance já haviam morrido, acaba encontrando no meio da lista a 

referência a “[...] un gallego, el más melancólico de la compañia, siempre preguntando:  

- ‘¿Cuándo hay que apuntarse para ir a casa con permiso?’” (SENDER, 2006, p. 175). 

Vale ressaltar que, dentro desse recorte a que pertence esse galego, é possível 

identificar que as relações de Viance com alguns desses soldados era de amizade e 

camaradagem. Esse dado se faz importante, pois revela, em Viance, a possibilidade fértil de 

uma dimensão humana nas arestas de relacionamentos tão áridos, vividos em um cotidiano 

tão estéril. Assim nos informa o narrador ao dizer que: 

 

Han caído vários amigos de Viance; aquel que queria pasar a regulares 

porque cobran 2,50 diárias y llevan um fajín azul. El asturiano que daba los 

consejos para los momentos de la fuga, el andaluz que se acordaba 

constantemente de un escaparate de comestibles que vio en Melilla […] Y 

también el artillero del aguilucho y dos mozos taciturnos que nunca hablaban 

con nadie ni pedían pitillos y llevaban algún periódico siempre en las 

cartucheras. (SENDER, 2006, p. 174-175). 

 

 É possível distinguir também o grupo dos personagens representativos dos oficiais, os 

quais inspiram sentimentos contraditórios tanto em Viance como nos demais soldados. 

Sinteticamente, esses sentimentos se repartem entre impressões de admiração, raiva ou 

desprezo. A admiração advém genericamente das atitudes de valentia por parte dos oficiais. A 

raiva e o desprezo irradiam de comportamentos de covardia ou corrupção por parte da 

oficialidade. 

 É plenamente reconhecível o sentimento de uma crítica incisiva quando, ao processar-

se o relevo, o narrador, ao referir-se à tropa que sai, comenta que: “Se siente en algunos 

oficiales desengañados – los malos oficiales – la tristeza de confesarse que mueren por un 

poco de dinero mensual y la envidia de la muerte desinteresada y romántica del soldado.” 

(SENDER, 2006, p. 154). 

Essa inclinação crítica migra para um desprezo profundo quando a falta de convicção 

dos oficiais se transforma em covardia. Um exemplo da repulsa a esse tipo de tibieza 

encontra-se no episódio em que Viance, em sua fuga após abandonar a la posición R., dá-se 

conta de que Annual também caíra e se depara com um militar sentado e ferido que “[...] tiene 

la traza de soldado” (SENDER, 2006, p. 218). 
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O suposto soldado é, na verdade, um oficial. Suas roupas o traem. “Lleva una guerrera 

de soldado, sucia y descolorida a trechos, pero el pantalón es de corte irreprochable.” 

(SENDER, 2006, p. 218). Viance se põe às suas ordens quando ele se identifica como oficial. 

O oficial, desolado, o libera de obrigações. Ele se oferece para carregá-lo. O oficial não aceita 

porque reconhece que Viance também está ferido. Ainda que as atitudes do oficial denotem 

uma prostração e total isenção de suas responsabilidades, nada disso impede que Viance o 

reconheça à altura das atribuições que se esperaria de alguém em sua função. O que o leva ao 

menosprezo e ojeriza é o fato de o oficial indicar a direção errada de Drius. 

De fato, e simbolicamente, no crisol cotidiano das relações entre soldados e oficiais, o 

que se espera de um superior é que ele dê a direção correta, seja das rotas, seja dos 

procedimentos, seja das atitudes. O desleixo e a negligência do oficial parecem só tornar-se 

reconhecíveis e incontornáveis quando este se exime da sua função precípua de orientar. 

É por esse motivo que Viance o tutea e ele, ao perceber-se sendo tuteado, chora. Em 

parte pelo desespero, em parte por constatar que, diante da tragédia comum, todas deferências 

e qualidades que alguma vez o haviam distinguido dos demais, haviam sido soterradas. 

“Viance, repuesto por la cerveza, se indigna: -¿Un oficial? ¿Tú un oficial? ¡Una mierda eres! 

Te has quitao la guerrera pa que no te vean las insignias. ¡Confiésalo, hombre!” (SENDER, 

2006, p. 219), e desse modo o aragonês se livra de seu profundo desprezo. 

A corrupção, por sua vez, é também capaz de semear escuros juízos nas estimas sobre 

certo naipe de oficiais, ainda que esse desvio não fosse monopólio da oficialidade, estando 

disseminada também por outras graduações. Na fábrica de harinas, o sargento ya ve comenta: 

“Y yo sé, ya ve; a mí me costa, ya ve, que má de un ofisiá de intendensia ha venío con er culo 

tapao con er Telegrama del Rif, y ahora tiene tres casas que le rentan un Perú.” (SENDER, 

2006, p. 277). 

Já a raiva que os soldados partilham, de modo quase unânime, ao conviverem com os 

oficiais, surge a partir de grãos de prepotência, indiferença, injustiça e arrogância cultivadas e 

distribuídas por señoritos e ordenancistas, na forma de um ódio que fermentaria 

cotidianamente na alma dos soldados. 

O Desastre de Annual descobre vários desses oficiais. São militares como os três 

oficiais que seguem em um automóvel no deserto. Mesmo num momento em que o carro 

possuía um lugar disponível, um deles acerta os dedos de Viance com a culatra de sua pistola, 

impedindo-o de tomar assento, ainda que isso não implicasse nenhum perigo ou prejuízo para 

a fuga deles (SENDER, 2006, p. 219-220). 
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São militares como o oficial de la posición R. que, diante de um soldado sobrevivente 

do relevo fracassado, fica indiferente àquele ferido, que da base do alambrado suplicava para 

que lhe abrissem as portas, para que ele se salvasse. O oficial se restringe a ordenar que o 

soldado lançasse, por sobre o alambrado, os ferrolhos correspondentes aos três fuzis que o 

soldado trazia consigo. 

Essa ordem, dada à guisa de evitar uma invasão repentina por parte dos mouros, 

equivale a uma sentença de morte para o soldado que teria que expor-se. Viance questiona 

consigo a ordem dada e justifica-se: 

 

[...] farfulla amenazas sin sentido contra la mala sangre del oficial. “¿Qué 

hay una emboscá y al salir nos tiran? Con la cerrazón de la noche no es fácil 

que hagan mucha carne, y si la hacen, estando la alambrá ya abierta, se 

puede entrar en la posición de nuevo.” (SENDER, 2006, p. 166). 

 

O portão, contudo, permaneceu fechado e o destino esperado para o soldado se 

cumpriu. Soldados, para esse tipo de oficial, eram só meros números descartáveis ou 

plaquetas, como a jogada pelo ferido antes de morrer, número “T/7241” (SENDER, 2006,  

p. 167). 

Inspirações próprias a um caldo de ódio também são o capitán Arnau que, ao 

recepcionar Viance em Melilla após a sua fuga, constrange-o com a liturgia da cortesia militar 

ao invés de oferecer-lhe o abrigo devido a um sobrevivente (SENDER, 2006, p. 301), bem 

como o oficial médico que, a mando do coronel, classifica Viance apto para o serviço ativo, 

desconsiderando seus ferimentos e sua extrema debilidade (SENDER, 2006, p. 314-315). 

Contudo, há a oficialidade que goza de um olhar mais ameno e uma opinião mais 

branda, às vezes até bem impressionada por parte dos subalternos ou das vozes narrativas. Há 

o caso do tenente-coronel que, solicitado a permitir um tiro de misericórdia em Viance, que se 

encontrava ferido durante uma retirada, ordena: “Cuando no haya otro recurso, está aún mi 

caballo. Que lo traigan aqui.” (SENDER, 2006, p. 157). 

Outro caso é o ocorrido durante o assédio mouro à la posición R, quando o narrador, 

acompanhando a movimentação de Viance, registra que: “Los oficiales de su companhia y, 

sobre todo, Ruiz, se baten muy bien. Cada vez que el médico se asoma al parapeto dispara al 

tuntún un par de cargadores.” (SENDER, 2006, p. 179). No assalto mouro final, diante do 

comandante que dispara sua pistola despreocupadamente, apoiado nos sacos de terra, o 

narrador surpreende um Viance que, ao ver o oficial, “[...], siente un estorbo en el pecho, una 

ternura extraña. Una voz, desde lo más hondo, le infunde ánimo, llenándole de una confianza 
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nueva” (SENDER, 2006, p. 200). Dentro dessa mesma linha de inspirações, podemos agregar 

o relato do cavaleiro do Regimiento de Caballería Alcántara nº 14 que dá o testemunho sobre 

seu comandante confessando a Viance que: 

 

Mi teniente-coronel, pa salvar la buena fama de los oficiales que se arrancan 

las insignias y salen corriendo, está con el escuadrón por ahí día y noche, 

cazando a los moros a sablazos, y chorreando sangre. (SENDER, 2006,  

p. 229). 

 

 Basicamente, essa linha de apreço se constrói por dois vértices: a coragem que inspira 

confiança e a relativização da persona em favor de revelação da face. Os dois vértices 

estabelecem uma empatia entre lugares hierárquicos distintos, tanto a partir do 

reconhecimento da predisposição e da disponibilidade, comuns no enfrentamento de uma 

tragédia coletiva, como pela identificação de uma pulsão humana reconhecível em homens de 

qualquer natureza social. 

 Uma imagem de reconhecimento da coragem pode-se ver no oficial de máquinas que, 

na falta absoluta de água, em meio ao forte ataque, recolhe a urina dos soldados com um 

cubo, a fim de refrigerar los cañones de repuesto de las metralhadoras. Nesse episódio, 

“Viance observa al oficial. ‘¡Ah, qué hombre más distinto! Cómo ven ahora en el soldado, no 

solo un igual, sino un superior en sobriedad y despego de la vida.’’’ (SENDER, 2006, p. 179). 

Já o retrato de uma desconstrução imagética de um lugar hierárquico podemos 

encontrar no episódio em que um soldado cai, alvejado por tiros de metralhadora no pescoço. 

Ao tombar, “[...] dice que le han dado una pedrada, y muere creyendo que cae por haber 

tropezado” (SENDER, 2006, p. 179). Os oficiais sabem o que se passou e reagem com uma 

calada admiração. 

Entretanto, a narrativa informa que Viance considera que esse respeito é tardio já que, 

durante tanto tempo, os mesmos oficiais cuidaram de humilhar, menosprezar e constranger a 

todos os soldados. Porém, ele cai em si, percebendo que aquele sentimento dos oficiais 

denuncia nada mais do que o sentimento igualador que a morte impõe a todos. Destino que 

Viance lamenta neles na medida em que pressente que possa ser o seu também. “‘¡Ah la 

Virgen, ‘cuando los oficiales están así!’ Ya lo decía un veterano. Se amansan a la hora de 

morir.” (SENDER, 2006, p. 179). 

Vale ressaltar a atuação dos cabos e sargentos. Mantêm, na maior parte da narrativa, a 

função de organização e controle. São frequentes as situações em que encontramos um 

sargento ordenando: “-En pie.” (SENDER, 2006, p. 150); “¡En pie! Quitarse los macutos. 
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¡Número!” (SENDER, 2006, p. 152); ou orientando: “Pero el sargento le dice que esté alerta, 

que podrá ser que repitieran el asalto.” (SENDER, 2006, p. 192); ou repreendendo: “-¿Quién 

os ha dicho que os quitarais los macutos? ¿Se ha mandao romper filas o qué?” (SENDER, 

2006, p. 151). 

Quanto aos cabos, cumprem tanto funções de ligação entre as unidades como algumas 

funções específicas, por exemplo, as de banderín (SENDER, 2006, p. 154), cabo de cuarto 

(SENDER, 2006, p. 165) e cabo telegrafista (SENDER, 2006, p. 151). Durante as retiradas, 

quando há um ferido que não consegue seguir, “[...] un cabo se le acerca, le desata el cinto, le 

arranca el correaje, recoge el fusil y se incorpora a la guerrilla” (SENDER, 2006, p. 157). Os 

cabos se encarregam também da reposição da munição: “Llega el cabo y le deja en el suelo, 

alineadas, una docena de granadas.” (SENDER, 2006, p. 152). 

A narrativa do Desastre de Annual é pontilhada por uma galeria de personagens, 

alguns nomeados, outros não. Entre os não nomeados, destacamos dois que, pelas suas 

aparições, constroem um interessante recurso de intensificação gradual da dramaticidade de 

um episódio-chave: a tomada de la posición R. pelos mouros. 

Um é o cabo telegrafista. Sua primeira aparição ocorre no capítulo V. Ele é chamado 

pelo comandante das tropas substitutas da guarnição que está preparada para sair rumo a 

Annual. Cortado o telefone, o telegrafista envia mensagens para Annual por um heliógrafo. O 

texto registra a mensagem, “taca, tac, tac, taca” (SENDER, 2006, p. 151 -152), bem como a 

tensão que se forma em torno dela: “Los soldados miran unánimemente a la raya de Annual, 

que se dibuja a lo lejos sobre el parapeto.” (SENDER, 2006, p. 151-152). 

A narrativa informa que “el comandante le manda que escriba los dos despachos –

pregunta y respuesta – y que se los dé. Hay ya una decisión formal.” (SENDER, 2006,  

p. 151-152). A tropa substituída deveria partir. Contudo, antes da ordem do comandante, há 

uma imagem importante: “el telegrafista guarda el heliógrafo” (SENDER, 2006, p. 151-152). 

Em um momento posterior, no capítulo VII, em que la posición R. está prestes a cair, o 

telegrafista é novamente chamado: “El sol da en el espejo y el telegrafista gradúa. Comienza a 

hacer la llamada y Annual contesta.” (SENDER, 2006, p. 198). A mensagem que parte de la 

posición é: “Imposible resistir. Cuando oigáis el cañonazo número doce, disparad sobre la 

posición.” (SENDER, 2006, p. 198). 

O telegrafista faz menção de guardar o heliógrafo e o comandante lhe indaga, ¿Para 

qué? Desde aí, o telegrafista toma consciência da real situação. Diante da curiosidade dos 

demais soldados, ele se sente inclinado a contar qual será o destino de todos. O comandante 

alisa a culatra da pistola, em sinal de advertência ao cabo para que ele não conte a verdade, e 
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lhe sugere uma mentira que ele repete. Em meio às ações que se vão anunciando, o texto 

informa movimentos do telegrafista que vão sugerindo uma tensão crescente. Ele distribui 

todos os cigarros aos demais soldados e, num ato de desapego final, atira-se ao chão e conta 

os canhonaços que lhe indicam o tempo que lhe resta de vida; quebram-lhe um braço e, com o 

outro, ele segue atirando até o último canhonaço, quando apoia o fuzil abaixo do queixo e 

aperta o gatilho (SENDER, 2006, p. 198-201). Toda essa sequência de relatos instala um 

dégradé crescente da dramaticidade do evento através de um personagem anônimo. 

Através de um efeito análogo, no mesmo episódio, figura um soldado ao lado de 

Viance. Em sua primeira aparição, ele segura o braço de Viance e lhe avisa: “¡Compañero! 

Aqui há pasado algo, acuérdate que te lo digo yo. Aqui ha pasado algo.” (SENDER, 2006,  

p. 178). 

Sua segunda aparição é no capítulo VI, quando ele é identificado como El de al lado. 

Ele é interpelado por Viance que busca saber seu conceito de pátria. E ele responde de forma 

desinteressada dizendo que “el sargento nos lo dijo de quintos; pero yo no me acuerdo” 

(SENDER, 2006, p. 181). Viance lhe responde e, um pouco mais adiante no texto, é feita uma 

detalhada descrição física desse soldado, culminando o relato com a troca de informações 

sobre o tempo restante de serviço dos dois (SENDER, 2006, p. 182). 

Na terceira inserção, Viance lhe responde: “Tiés razón; aqui há passado algo. [...]” 

(SENDER, 2006, p. 183). Na quarta aparição, o companheiro de Viance comenta: “Entrarán 

se quieren. ¿Tú has visto la alambrá tumbada por casi toda esta parte? ¿No la has visto? A pie 

llano se puede entrar.” (SENDER, 2006, p. 185). E na quinta, “Viance ve al compañero salir 

cojeando. ¡Un tiro de suerte!” (SENDER, 2006, p. 187). Na sexta e última, “Vuelve el amigo 

de la expresión ‘lastimosa’ cojeando: 

 

-¿Y eso? 

 - El médico nos pone “servicio” a todos los heridos que se pueden tener en 

pie 

¿Ya no hay tiros de suerte? 

 ¡Sí, aquellos! – y señala el rincón de los muertos.” (SENDER, 2006,  

p. 192). 

 

Novamente através da sequência dos fatos que ocorrem com um personagem, 

materializada em ocorrências curtas e dispersas ao longo do texto, Sender usa a dinâmica 

progressiva da ação como recurso de composição narrativa, afinado com a estética de um 

cenário ficcional caótico e não linear. 
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Outros personagens são dignos de nota dentro do vasto elenco. Os comandantes são 

designados por iniciais B. X. e S. (SENDER, 2006, p. 145-146). Há o cabo Fidel “[...] que 

por la noche tiene la manía de ‘la serena’' y se arrolla una toalla al cuello y a la cabeza” 

(SENDER, 2006, p. 165) e que acabaria morto justamente pela toalha que o denunciaria ao 

inimigo. O cabo Mohatar, da polícia indígena, que em meio ao assalto a la posición R. 

demonstra bom ânimo, ao contrário dos demais indígenas (SENDER, 2006, p. 173). 

Mencionamos também o cantinero de Drius que, vestido de árabe, foge levando em uma 

bolsa suas economias (SENDER, 2006, p. 234). 

Um personagem de grande importância e ao qual nos dedicaremos com mais 

profundidade em outra ocasião é o velho soldado espanhol, desertor da Guerra de Tetuán 

(1859-1860), conflito entre Espanha e Marrocos em meados do século XIX. Vestido e 

vivendo como árabe, ele recolhe ferraduras de cavalos mortos para trocá-las nas feiras mouras 

(zocos). Seu encontro com Viance gerará uma série de reflexões críticas sobre a guerra e a 

condição humana (SENDER, 2006, p. 245-253). 

Significativo também é o soldado Rivero, da mesma companhia de Viance e que, 

estando lotado em Annual, encontra Viance em meio à fuga generalizada. Ainda que ferido, 

ele assegura que Viance consiga continuar escapando (SENDER, 2006, p. 258-262). 

Registramos, ainda, o encontro de Viance com dois soldados fugitivos e um cavaleiro 

agonizante (SENDER, 2006, p. 267-271). Na fábrica de harinas, destacamos o sargento ya ve 

e o guarda civil carreirista que, em meio ao imenso perigo, só se importa com o desejo de 

promoção (SENDER, 2006, p. 275-277). 

Um tipo curioso é o louco de cabelos brancos. Ele tem uma primeira aparição no 

capítulo VIII (SENDER, 2006, p. 216-217) e uma segunda intervenção que acaba se tornando 

essencial para a sobrevivência de Viance. Nessa segunda oportunidade, Viance está prestes a 

ser descoberto, mas o surgimento do louco o livra do perigo porque os marroquinos, por 

acreditarem que os loucos possuem “[...] una ventana abierta a la superstición del más allá” 

(SENDER, 2006, p. 244), afastam-se do local. 

A população civil marroquina aparece nas figuras dos caçadores de despojos, 

representados por uma velha e um menino (SENDER, 2006, p. 204) e, no episódio de Rivero, 

aparecem um menino, duas velhas e um velho. (SENDER, 2006, p. 259-260). A população 

civil espanhola figura no capítulo IX (SENDER, 2006, p. 237-239) quando se comenta a 

matança e destruição marroquina na localidade espanhola de San Juan de las Minas, detentora 

de uma intensa atividade mineira de ferro, bem como também é mencionada na Melilla sitiada 

à qual Viance chega. 
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Sobretudo, relevante é o esforço de alguns personagens em garantir a memória do 

nome. Nesse rol se inscrevem o soldado ferido, que durante a queda da la posición R., entrega 

a Viance uma carta em cujo envelope “[...] las iniciales tenían unos extraños adornos y una 

flor dibujada encima (SENDER, 2006, p. 201); o soldado do esquadrão de Alcântara que faz 

questão de pedir a Viance que, caso ele se salvasse, levasse à sua aldeia a notícia de seu fim e 

de seu nome, Benito de Torres de Guadiana (SENDER, 2006, p. 228). Recordamos também o 

velho senhor civil, refugiado na fábrica de harinas que, antes de morrer, deixa escrito na 

parede: “Aquí ha muerto Juan García Soler, vinatero de Alicante, después de ver asesinar 

bilmente en sus propios ojos a toda su família.” (SENDER, 2006, p. 284). Figura nessa galeria 

a inscrição incompleta de um nome em um móvel de madeira, completada pela voz de um 

soldado que conhecera o autor: Ramiro Icelsa González (SENDER, 2006, p. 289). A ânsia de 

uma lápide reclama a importância que toda a existência vivida deveria ter. 

O núcleo dos personagens do campamento e do combate para meter el convoy en T. 

também acolhe um grande número de personagens anônimos, identificadores de 

circunstâncias e rotinas de um aquartelamento, como el cornetín de ordenes del cuartel 

general (SENDER, 2006, p. 83), o cabo indígena Alí, (SENDER, 2006, p. 91) o soldado 

originário da mesma província de onde vem o sargento Antonio que, às vésperas do combate, 

traz aguardente para beberem (echar el arranque) (SENDER, 2006, p. 121). 

Um dos personagens desse núcleo que possui uma identidade mais consolidada na 

trama é o dono da cantina, um almeriense coxo de quem “no se sabe a punto fijo si es padre, 

esposo o empresário de la Blanca” (SENDER, 2006, p. 91-92). Blanca, por sua vez, é a 

cantineira (SENDER, 2006, p. 96). Caracol é um legionário que baila flamenco com o dono 

da cantina em um momento antológico de descontração soldadesca (SENDER, 2006, p. 95). 

O boticário é um soldado de cuota. Cuotas eram aqueles que, mediante pagamento, 

logravam obter uma redução no tempo de serviço militar efetivo. Logicamente, era um 

recurso destinado aos filhos dos mais abastados, aqueles que vinham “con buen rosco y buen 

billetaje” (SENDER, 2006, p. 88 e 96). O boticário ainda figura em duas outras intervenções. 

Ainda na primeira parte do livro, no capítulo III, a narrativa o descreve como um “mozo 

macilento, con gafas” e é ele que advoga que “comerse una rata o tragarse un par de moscas 

no tiene importancia para la salud. [...] Todo es química. Nada tiene ningún bicho que no lo 

tengamos ya nosotros en los tejidos, en los huesos.” (SENDER, 2006, p. 116). Na terceira 

parte do livro, no capítulo XIV, ele reaparece “con sus barbas y sus gafas de concha, tapada la 

boca con un pañuelo mugriento” (SENDER, 2006, p. 353), advertindo os demais de que as 
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próprias baterias espanholas haviam disparado gases químicos (iperita) que os atingiriam 

também. 

Integra esse elenco o sargento Iriarte que, atingido por uma bala na cabeça, apresenta 

como sequela dificuldades de coordenação e um sono intranquilo povoado por sonhos que 

alguns, por vezes, acreditam que sejam premonitórios. (SENDER, 2006, p. 109-110 e 125). 

Há também o personagem de um padre que concede extrema-unção aos mortos espanhóis. 

Auxiliados por um soldado, os dois proporcionam um interessante diálogo de onde 

transbordam as incongruências nas relações entre Deus, os reis e os homens (SENDER, 2006, 

p. 112-114). Outro personagem importante é o soldado que padece de paludismo cuja situação 

desperta comentários críticos tanto em Viance quanto no sargento Antonio (SENDER, 2006, 

p. 121-123). 

Os loucos também acusam seu registro no campamento. Há um que é “un loco 

razonador, que se levanta a medianoche y sale gritando incongruencias” (SENDER, 2006,  

p. 132). Cumpre função crítica no contexto ficcional, pois “[...] encarna el espírito de justicia 

del campamento” (SENDER, 2006, p. 133). Um segundo louco “está todo el día haciendo la 

instrucción a lo largo de la enfermería, […]” e há um terceiro que é “silencioso, recogido y 

tímido, no molesta a nadie, […] (SENDER, 2006, p. 134). 

Não podemos deixar de mencionar o comandante Ansuago, oficial que, uma vez 

enquadrado por Viance quando este estava em seu quarto de sentinela, pune o soldado com a 

duplicação do seu quarto de serviço, resolvendo o constrangimento sofrido com um castigo. 

(SENDER, 2006, p. 97-100). Esse comandante aparecerá morto no combate em T. e Viance 

carregará o cadáver nas costas ao compadecer-se do ser humano que vivia atrás do oficial. 

(SENDER, 2006, p. 356-357) 

Personagem já mencionado e significativo enquanto referência é o teniente Díaz 

Ureña, aquele que se envolvera com a namorada de Viance e que se convertera no objeto de 

ódio do aragonês. Ele aparece morto na barraca de cadáveres, destituindo Viance do último 

sentimento que lhe animava a vida: o ódio (SENDER, 2006, p. 140). 

A população marroquina, na forma de mercadores, é representada em uma feira local 

(zoco) que revela as relações predatórias dos espanhóis para com os nativos (SENDER, 2006, 

p. 319-320). 

A imagem da infância ultrajada surge em uma menina que tem entre 11 e 12 anos. 

Ferida no pé, o sargento Antonio trata-lhe o ferimento. A revelação feita por outro sargento 

surpreende Antonio: a menina também sofria de sífilis (SENDER, 2006, p. 320-321). Esse é 
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um retrato da exploração e da subjugação econômica que levavam compulsoriamente crianças 

à prostituição. 

Currito e seu sobrinho homônimo ilustram a corrupção reinante (SENDER, 2006,  

p. 321-323). Os regulares mouros são mostrados dentro de um momento de descontração no 

qual rezam, bailam, cantam e dançam, enfatizando-se um deles chamado Blacksen. A 

narrativa ainda se detém na figura de um suboficial recém-chegado que é recebido pelo 

sargento Antonio. A eles se junta o sargento Lucas que informa pela primeira vez a missão 

que está a eles destinada, meter el convoy en T. (SENDER, 2006, p. 331). 

O momento seguinte acolhe um episódio de pretensões burlescas. O sargento Antonio, 

juntamente com um amigo, o sargento Delgrás, protagoniza uma cena de ciúme ao redor de 

Rosita, uma prostituta que se revezava amorosamente com os dois porque “desde hace tres 

meses su batallón y el nuestro se relevan cada treinta dias en el servicio de posiciones y 

blocaos de este sector, [...]” (SENDER, 2006, p. 332). A cena de ciúme é, na verdade, uma 

farsa. Além de espargir um pouco de diversão em um cotidiano tão árido, teria por objetivo 

dedicar uma atenção elogiosa à moça na medida em que ela veria sua beleza ser merecedora 

de uma disputa (SENDER, 2006, p. 331-335). 

No combate propriamente dito para meter el convoy en T., há uma rica e detalhada 

narração da movimentação bélica que considera os personagens mais pelo seu caráter 

coletivo: os sapadores, a infantaria, os regulares, os legionários, el. Tercio, etc. Retornam 

alguns elementos já mencionados como o boticário, o sargento Iriarte e o comandante 

Ansuago. O soldado do arranque morre no conflito (SENDER, 2006, p. 356). O personagem 

peculiar do evento é o cabo banderín que, em meio à intensa batalha, se infiltra em uma 

trincheira situada em uma caverna para fazer um curativo em um velho árabe. Uma atitude 

inesperada para um cenário de ódio encarniçado. 

O cotidiano ao redor do campamento, conforme veremos no capítulo II de forma mais 

detalhada, se desenha por uma rotina de hábitos e procedimentos que guardam em si certa 

previsibilidade. Ainda que sujeita aos intercursos do cenário de uma guerra, ela sugere certa 

cotidianidade, um planejamento corriqueiro das ações dos personagens. 

Já o Desastre de Annual e o combate para meter el convoy en T. se mostram como dois 

momentos que ensejam uma suspensão de qualquer cotidianidade. O acaso é a regra. De 

forma absoluta no desastre e de forma relativa no combate em T., já que neste segundo 

momento os espanhóis possuem um controle das ações, um conhecimento do terreno, uma 

avaliação mais apurada do inimigo e uma estratégia mais bem definida para os seus 

movimentos. 
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Se formos pensar quais seriam os elementos de constância que estariam expostos nos 

dois cotidianos ficcionais, dialogando com os personagens dos combatentes espanhóis na 

forma de uma tensão diária permanente, poderíamos eleger a expectativa da competência e o 

horror. 

Sob o ponto de vista da expectativa da competência que é balizadora do paradigma do 

êxito, suporte da lógica da ação cotidiana, Annual é o retrato fiel da sua completa falta, 

enquanto o combate em T. reverbera a sua presença ainda que não seja plenamente confiável. 

É nesse diapasão que oscilam diariamente as relações entre os personagens dos soldados e os 

dos oficiais no decorrer dos dois momentos, autorizando ou não os lugares hierárquicos 

distintos, na medida em que os lugares de comando cumprem as expectativas que são 

esperadas deles em termos de eficácia, caracterizando uma cotidianidade da desconfiança e da 

insegurança. 

O horror e o terror também impõem sua presença como um elemento de constância 

que dialoga constantemente com a pertinência dos comandos, com a propriedade das 

escolhas, com o equilíbrio mental e físico dos personagens e, sobretudo, com seus limites 

internos para com o humano e para com o não humano. Significativa é a discussão 

desenvolvida no capítulo XIII sobre o mouro desenterrado cujo cadáver fora jogado no meio 

da estrada de forma que os caminhões fossem obrigados a passar por cima dele repetidas 

vezes. Além disso, enquanto alguns soldados protestam: “Luego nos quejamos de lo que 

hacen con nosotros y los llamamos salvajes.” (SENDER, 2006, p. 325); outro argumenta: 

“¿Por qué se ha de tener compasión de un cadáver y no de un hombre vivo? Si ese desgraciao 

se levantara con vida serías tú el primero en atizarle.” (SENDER, 2006, p. 325). É a 

cotidianidade do assombro que, ao acometer a alma humana, esta não consegue contê-lo. 

Entretanto, na camada mais profunda desses elementos de constância, reconhecemos 

uma tensão que sobrepuja as demais em termos de essencialidade. Seria a tensão originada 

pela busca incessante do sentido de colocar-se em risco naquela guerra e, em termos mais 

amplos, o sentido mesmo das guerras e de tanto sofrimento. Essa interrogação diária, 

colidente com os fatos, encontra-se materializada em duas manifestações distintas, mas iguais 

em conteúdo, que expressam uma dolorida certeza: uma no Desastre de Annual, outra no 

combate em T. 

Abrigado na fabrica de harinas, Viance dialoga com um cabo da seguinte forma: 

“¡Cabo, somos fuertes e tenemos buenas armas! ¿Por qué nos han de poder esos piojosos? Yo 

sí que lo sé. Porque ellos tienen la razón y eso pesa mucho.” (SENDER, 2006, p. 280). 
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No combate em T., o sargento Antonio surpreende o cabo banderín no fundo de uma 

trincheira onde está um velho mouro ferido pela batalha. 

 

El cabo, de espaldas, está curando con su paquete individual al viejo árabe. 

Después de verterle el yodo en las dos heridas le envuelve cuidadosamente 

la garganta con gasa. Luego le da una palmada en el hombro y le dice 

gritando epilépticamente: - ¡Vosotros tenéis razón! (SENDER, 2006, p. 352) 

 

A frase dita pelo cabo surpreende o sargento e o cabo, percebendo que é observado 

pelo militar, se justifica, temeroso da frase traidora cometida, dizendo que: “Un hombre que 

va a morir tiene derecho a que le den la razón. ¿No es verdad? Y lo ha agradecido. ¿Ha visto 

usted cómo lloraba, sargento?” (SENDER, 2006, p. 352). 

A certeza daqueles personagens de que lutavam uma guerra que não era deles tinha a 

força de uma confissão muda com poder de redobrar nas consciências a triste certeza de que 

cada gesto, cada ato, cada palavra, carecia de uma razão genuína, de uma validação 

fundamentada, de uma justificativa honesta. De que noção de êxito esses personagens 

poderiam se valer para a homologação das consequências de seus atos cotidianos? 

Da representação de um coletivo de homens que deveria estar lutando por causas 

coletivas sobrariam apenas noções de êxito individuais como o êxito no esforço em continuar 

vivo ou o êxito advindo de motivações espúrias, por exemplo, a de auferir dinheiro corrupto 

ou subir graus na carreira militar. Essa interrogação constante, soando mesmo na palavra e na 

ação mais mecânica e pragmática possível, traria apenas uma possibilidade de eco para 

aquelas criaturas ficcionais: Vosotros tenéis razón. 

A razão de a pulsão dessa certeza transbordar mesmo das convenções textuais próprias 

à classe dos entes ficcionais militares deve-se ao fato de que ela possui uma força de verdade 

capaz de colidir com essas convenções, ainda que possa implicar no risco do julgamento dos 

pares por infidelidade. 

É por isso que, na continuação do diálogo entre Viance e o cabo, Viance, ciente do 

lado justo, sugere ao cabo: “Si nos pusiéramos todos de parte de ellos y fuéramos a 

Melilla...”. E é prontamente repreendido pelo cabo que lhe grita: “-Estás loco. Yo no puedo 

tolerar que un solda...”. E a censura emudece no corpo já sem vida do cabo, assim como o 

argumento de sua ira (SENDER, 2006, p. 280). 

É por conta dessa certeza que, em um rasgo de concordância cúmplice, o sargento 

Antonio confessa a si: “Yo querría abrazar al cabo, pero sus mismas disculpas me lo inpiden.” 

E logo depois, altercando o tom, numa prudente recondução à segurança da disciplina, 
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responde ao cabo banderín: “- No lloraba de gratitud–le digo sin la menor sequedad–sino del 

escozor del yodo en la garganta.” (SENDER, 2006, p. 352). 

O último núcleo de personagens se radica nos episódios do licenciamento e do retorno 

de Viance à sua aldeia, Urbiés. O local do licenciamento é o quartel de Cabrerizas Altas em 

Melilla. A narrativa é conduzida pelo sargento Antonio que faz menções rápidas a soldados 

em seus afazeres triviais e se detém no “soldado alucinado de siempre” (SENDER, 2006, p. 

359-360) que fora prisioneiro dos mouros durante 18 meses. Logo depois aponta para um tipo 

que anda sempre cercado por seis cachorros e que aguarda julgamento, pois tem um ferimento 

que não se sabe se foi produzido por conta do ofício ou de modo intencional em busca de uma 

eventual baixa. No restante do capítulo, o texto cuida dos personagens de Viance e Antonio. 

O elemento de constância que parece dialogar com os personagens é difuso. Para os 

soldados que permanecem, a constância é a da rotina burocrática. Aqueles que se licenciam 

dialogam com a expectativa da alegria da desobrigação. Contudo, para os personagens do 

calibre de Viance e do soldado alucinado, parece haver só um horizonte de expectativas com 

que dialogar: um profundo e grande vácuo; um mundo sem conceitos que definam, sem 

nomes reconhecíveis; um mundo que não comporta sequer uma lógica capaz de animar a alma 

a orientar-se a alguma direção. O vácuo. 

O último capítulo, que trata do retorno de Viance, nos oferece um trio de personagens: 

um lavrador, sua mulher e um trabalhador diarista. Apenas o primeiro, o lavrador, ganha um 

desenvolvimento maior na narrativa ao acomodar-se ao lado de Viance no trem. Os demais 

sofrem curtas considerações. Há também uma rápida menção a duas mulheres na plataforma 

do trem que fazem pilhéria de Viance. Em seu caminho rumo a Urbiés, Viance cruza com um 

homem que, a despeito de sua baixa condição social, lhe nega com desdém um cigarro. De 

igual forma, um motorista de carro não lhe cede assento, receoso da possibilidade de vir a 

conduzir alguém com piolhos. 

Depois de constatar que Urbiés se encontrava agora debaixo de um pântano, os 

personagens com que Viance dialoga são predominantemente operários. Assim permanece até 

o final quando, na cena derradeira, ele, menosprezado e humilhado pelos trabalhadores, 

sentado em um café cantante, mira no palco um misto de dançarina e cantora que, em meio à 

música, ostenta no seio esquerdo uma medalha, perdida por ele ao entrar no café. A narrativa 

termina com a cantora entoando o refrão “¡Viva España!”. 

Há um diálogo entre Viance e os demais personagens e outro entre os elementos de 

constância que se projetam sobre eles. Enquanto os demais personagens evidenciam estarem 

imersos em um cotidiano de progresso e desenvolvimento que remete ao tempo presente da 
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Espanha, Viance vivencia o cotidiano apresentado por esses personagens através de duas 

constâncias: a memória da infância e a memória do Marrocos. 

Os dois naipes ocupam o mesmo cotidiano, mas de formas distintas. Na verdade, não 

há um diálogo, mas sim uma justaposição de universos de referência que se atritam pela 

ocupação do mesmo espaço, do mesmo cotidiano, e não pela dinâmica participativa de um no 

outro, sugerindo uma atmosfera metafísica, tão insólita e não crível quanto fora o Desastre de 

Annual e fazendo-nos recordar uma frase vaticinadora dita por Viance no licenciamento: “No 

se licencia ninguno de los que vienen acá. Ni yo.” (SENDER, 2006, p. 362). Viance havia se 

convertido em um prisioneiro do tempo. Prisioneiro do cotidiano do desastre e de sua insólita 

permanência, elementos que passariam a acompanhá-lo, qualquer que fosse o cotidiano. 

 

 

1.2 AS VOZES NARRATIVAS EM IMÁN; A RELAÇÃO ANTONIO-VIANCE E 

VIANCE: O SER FORJANTE E O SER FORJADO 

 

 

Elencados os personagens, clarificaremos a posição das vozes narrativas, delineando a 

relação entre os dois personagens principais do romance, Antonio e Viance, e por fim, 

empreenderemos uma análise mais acurada da ambivalência presente em Viance, enquanto 

um ser potente e enquanto um ser subjugado. Para efeito da análise das vozes, tomaremos 

como referência a apresentada por Nil Santiáñez em sua introdução da edição de 2006 de 

Imán. 

Para Santiáñez, o prólogo de Imán, assinado por R. J. S., não traduz uma autenticação 

literal da assinatura do autor Ramón J. Sender, mas constitui-se mesmo em uma voz narrativa 

híbrida do ficcional com o histórico. Ele identifica no uso das iniciais uma estratégia de 

construção de uma voz narrativa que se apoia na referencialidade histórica e testemunhal sem 

abrir mão do potencial de amplificação ficcional. Dessa forma, Santiáñez é levado a 

considerar o prólogo “una instancia narrativa metaficcional, como una indicación de las reglas 

del juego que sustentan la escritura de guerra tal como la practicó Sender en Imán” 

(SANTIÁÑEZ, 2006, p. 24). 

Essas regras de composição escritural através do uso de iniciais são confirmadas pelo 

texto ao encontramos na nomeação de personagens, unidades e lugares uma reprodução desse 

recurso. Assim ocorre com os nomes do general S. (Silvestre.), do escuadrón A (Alcántara) e 
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de la posición T. (Tifaruin), o que gera “un espacio ambiguo de indeterminación en el que lo 

real y lo ficticio se juntan y dan la mano” (SANTIÁÑEZ, 2006, p. 23). 

Segundo Santiáñez, R. J. S., o autor das notas que servem ao livro, cede a palavra a 

outros narradores, dentre os quais o mais significativo é o sargento Antonio, alter ego de 

Sender, cujo terceiro nome é Antonio. Contudo, antes dele nos deteremos em dois outros. 

Um deles é o narrador-testemunha que acompanha Viance no relevo, asedio y asalto a 

la posición R. cuja aparição se caracteriza pelo uso da primeira pessoa do plural e cujo 

primeiro registro encontramos no capítulo VI na sentença: “Hace diez o doce dias que 

estamos sitiados [...]” (SENDER, 2006, p. 172). A possibilidade de esse nós constituir, a 

partir de Viance, uma segunda presença parece improvável, uma vez que vários dos registros 

versam justamente sobre Viance. Portanto, acaba se evidenciando a existência de um narrador 

que observa a Viance. Um exemplo dessa presença encontramos no fragmento que relata: 

“Viance más demacrado que nunca, con una barba sucia [...] Otazu blasfema con la mano 

metida dentro del pecho, incorporado entre los que descansan, y añade, mirándonos de reojo.” 

(SANTIÁÑEZ, 2006, p. 30). Esse narrador-testemunha, por conseguinte, está numa posição 

próxima a Viance, participando do mesmo conjunto de ações a que o aragonês é submetido. A 

participação dessa voz narrativa se encerra com a queda de la posición R. A partir daí até o 

final do romance, há a predominância de um narrador onisciente em terceira pessoa com um 

hiato entre os capítulos XIII e XV. 

Quanto à outra voz narrativa, o sargento Antonio, na conversa com um subtenente no 

capítulo XIII, ele comenta que nasceu em Almería (SENDER, 2006. p. 329). No capítulo III, 

ele informa que foi soldado com Viance na mesma companhia (SENDER, 2006, p. 117), o 

que equivale a dizer que ambos tinham a mesma idade. 

O capítulo IV nos põe a par de que Antonio, antes do exército, tinha por ofício o 

jornalismo e que possuía curso superior (SENDER, 2006, p. 135-136). O sargento é a voz 

narrativa predominante do capítulo I ao IV e do capítulo XIII ao XV. A despeito de todos 

esses dados, talvez a face mais interessante do personagem resulte da sua interação com o 

personagem de Viance. Este, por sua vez, possui evidentes limitações expressivas. Em um 

episódio, Antonio comenta que: 

 

“Un rutina que soy”. “No te quedan aún que comer pocos trompitos”. 

“Respeta a tu abuelo”. “Mala suerte”. Ocho o diez frases así constituyen su 

bagaje, y lleva cuatro años repitiéndolas, según los casos, con su extraña risa 

sin objeto. (SENDER, 2006, p. 131-132). 
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Em vista dessa restrita escassez de recursos verbais, Santiáñez tece um comentário que 

revela, de forma precisa, a dinâmica de forças que rege a relação entre Antonio e Viance. 

Comenta o escritor que o sargento, interessado em conhecer a saga de Viance em Annual, o 

insta a contar-lhe o sucedido e este o faz, mas, como era de se esperar, de forma precária, o 

que oportuniza que Antonio: 

 

[...] en vez de reproducir su relato entero, prefiere en ocasiones resumirlo. 

Esta usurpación parcial de la voz de Viance será total en los capítulos cinco-

doce. Con la excepción de la llegada a R., no es Viance quien narra sus 

peripecias en julio 1921. (SANTIÁÑEZ, 2006, p. 27). 

 

Essa contenção da voz de Viance gera um problema na raiz da construção desse 

personagem. Santiáñez, usando conceito de Antonio Gramsci (1891-1937), insere Viance na 

categoria de personagens do tipo subalterno, dando-lhe uma representação ficcional, na qual 

sua capacidade discursiva vê-se comprometida pela falta de educação formal. O problema que 

o escritor nos coloca é o de que: 

 

La novela, al hacer de Viance su protagonista, asume una tarea compleja, 

cuando no imposible: representar la voz y la conciencia de Viance con un 

lenguaje y un concepto de subjetividad distintos de los pertenecientes a los 

grupos hegemónicos que regulan la producción del discurso. (SANTIÁÑEZ, 

2006, p. 28). 

 

De pronto, podemos constatar duas consequências com implicações nas relações entre 

Viance e Antonio e na relação entre seus discursos. A primeira é a de que nos defrontamos 

com uma grande área cinzenta narrativa, em que a indefinição impera naquilo que é 

efetivamente pensamento e sensação de Viance e o que é a sua interpretação. 

A segunda se concentra no fato de que o discurso de Antonio é o discurso que recebe 

autorização para representar a voz de Viance em grande parte de sua essencialidade. Ainda 

que o discurso tenha força de denúncia, isso não suprime o fato de que a dominância histórica, 

econômica e social, objeto da denúncia, possa se reproduzir através do elemento autorizado a 

fazê-la, Antonio, juntamente com a possibilidade de eventuais contaminações conceituais 

inerentes a ele. 

Antes de ser uma contradição comprometedora, esse paradoxo se converte em atrativo 

na composição dos dois personagens porque confere consistência e verossimilhança a eles na 

medida em que reproduz dinâmicas efetivamente existentes nas práticas discursivas sociais e 
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políticas. No entanto, essa assimetria provoca repercussões no cotidiano ficcional 

compartilhado pelos dois. 

 Antonio é um alter ego de Sender. Assim como o autor, era um jornalista. No  

capítulo III, ele conta que: 

 

Yo fui soldado con Viance en la misma compañía. Luego, a mí me 

ascendieron y me trataba ya con cierto recelo, a pesar de que le decía que 

siguiera tuteándome como antes. La preocupación de los galones desvía y 

entorpece su confianza. (SENDER, 2006, p. 117). 

 

O sargento, em seu relato, revela uma origem de incorporação comum e um 

afastamento posterior, ocasionado provavelmente pela sua condição de escolaridade, já que 

tinha um título acadêmico. 

Na fala em que Antonio revela a origem comum de incorporação com Viance, ele 

passa uma impressão de que o distanciamento dele em relação a Viance se produzia apenas 

por um receio do soldado, mas vejamos, então. 

No capítulo IV, o sargento confessa que evita encontrar-se com o comandante porque 

este “[...] se precia de demócrata hablando conmigo a la vista de los demás y que pone en sus 

palabras un regodeo de generosidad que me molesta” (SENDER, 2006, p. 135). Ora, por que 

Antonio se sentiria incomodado? A hipótese mais veemente seria a de um gosto pela 

observância da disciplina. Isso a confirmar daria outro crédito à suposta desconfiança de 

Viance. 

 Que vínculo teria Antonio com Viance? No capítulo XIV, ele confessa: “Me molesta 

pensar que lo que siento por Viance es un gran respeto; pero un respeto unido al desprecio que 

su falta de carácter, su aspecto físico, aniquilado por cinco años de atonía de espíritu, 

suscitan.” (SENDER, 2006, p. 337). Decididamente não é um vínculo de amizade. 

 Que qualidades Antonio apreciaria para formar amizade? Os indícios nos levam ao 

sargento Delgrás. No capítulo XIII, Antonio refere-se a Delgrás da seguinte forma: 

 

Somos verdaderos amigos, coincidimos en las cosas fundamentales y si 

discutimos las accesorias es casi siempre por aburrimiento. Tiene un criterio 

claro y maduro sobre las cosas. Es culto y la mili la lleva como un accidente 

pesado, pero transitorio.” (SENDER, 2006, p. 332).  

 

Podemos ver que Antonio, por temperamento, não admite discordâncias com 

facilidade e, muito menos, oscilações. Aprecia um caráter pragmático e considera como 

elemento fundamental o nível intelectual e cultural. 
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 Por outro lado, as indefinições de Viance incomodam Antonio. De certa forma, por 

força do vivido e experimentado, Viance é um ser fragilizado que, com sua fragilidade, suscita 

incerteza e, sobretudo, estimula reflexões, estímulos que incomodam Antonio. 

 Há um momento em que Viance tece considerações sobre seu futuro junto a Antonio: 

“Nadie me espera allá; aunque me esperaran no me conocerían, y aunque me conocieran no 

me entenderían, ni yo a ellos.” (SENDER, 2006, p. 317). E, prosseguindo, acrescenta: 

 

Fuerzas no me quedan para manejarme en mi oficio; si he de coger otro 

tengo que comenzar por aprender. Podía haber alcanzao los galones de 

sargento; pero tengo la cabeza muy tonta, y luego la mala suerte.” 

(SENDER, 2006, p. 317). 

 

A reação de Antonio é a seguinte: 

 

Está uno desmoralizado, con una opinión distinta de las cosas que sólo 

sirven para inquietarnos, para dificultar ya la marcha. No hay que detenerse 

mucho a reflexionar. Soy un sargento, he de ascender a suboficial; no hay 

que recoger impresiones negativas de este jaez. (SENDER, 2006, p. 317). 

 

 Depreende-se da posição de Antonio que ele enxerga a reflexão de Viance como 

fraqueza moral. Apesar de conhecer toda a história de Viance, ele não consegue validar a 

força moral que aquele soldado teve que nutrir para sobreviver e seguir sobrevivendo. Não 

consegue colocar-se no lugar do soldado com seus traumas e infortúnios, embora o 

conhecimento que Viance possui por conta de sua experiência lhe infunda certo respeito. No 

entanto, esse respeito não é o bastante para frear sua aversão aos questionamentos que podem 

desestabilizar seu mundo pragmático, o mundo de sua cultura acadêmica, ao qual, de certo 

modo, se acomodou, amparado pela previsibilidade da disciplina militar e do senso 

organizacional presente no exército. 

Há uma arrogância natural de Antonio para com Viance. Frente a isso, qual seria o 

interesse do sargento pelo soldado? Em verdade, em princípio é uma curiosidade. “Yo quiero 

que me cuente algunas de las cosas que él podría contar. Quiero averiguar el secreto de su 

actual impersonalidad fría y endeble que le hace parecer tan lejano de si mismo.” (SENDER, 

2006, p.118). 

Contudo, é um pouco mais que isso. Viance foi testado de verdade na inconsistência e 

no horror da guerra. Ele a conheceu de uma forma que Antonio jamais a conhecerá, ainda que 

seja este o pior dos conhecimentos. Conheceu suas razões na carne, sua falta de lógica na 
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alma. Antonio, de alguma forma, quer conhecer o que a segurança de seu diploma e de seu 

posto jamais lhe dará, mas isso, felizmente ou infelizmente, será impossível. 

Antonio é alguém muito próximo daquele jovem Sender de miradas patrióticas, de 

anseios heroicos e de manifestos enaltecedores da força de La raza. É um sargento que 

ascenderá a suboficial assim como Sender o fez. Não por bravuras incontestáveis, mas por 

burocráticas provas de ascensão. Antonio representa a “Civilización de Occidente, trenes 

mineros, sociología de piedad cristiana y, detrás, el ejército, la vida joven y poderosa con tres 

palabras vacilantes: Patria, heroísmo, sacrificio.” (SENDER, 2006, p. 238). 

Não é um radical obstinado. Possui sensibilidade bastante para, em meio a um 

combate intenso, comover-se com o gesto caridoso do cabo banderín, conforme vimos 

anteriormente (SENDER, 2006, p. 353). Nutre uma compaixão comedida por Viance e, no 

momento do licenciamento do soldado, o faz dar sua “‘dirección de paisano’, ‘por si algún 

día te puedo ayudar’” (SENDER, 2006, p. 363). Entretanto, é também uma alma ingênua, 

envolta num arroubo nacionalista e africanista da Melilla de 1923. Ambos, Antonio e Viance, 

por razões distintas e de modos diferentes, são prisioneiros de uma mesma situação. 

 Quanto a Viance, o protagonista de Imán, salientamos que algumas de suas 

caraterísticas principais, bem como alguns dos contextos fundamentais que o envolvem, 

embora já tenham sido apresentados aqui, ainda consumirão muito de nossa atenção no 

decorrer desta dissertação. 

 Por essa razão, gostaríamos de dedicar, na finalização deste subcapítulo, um espaço a 

esse personagem pelo aspecto do simbolismo que reside em um marco de referência essencial 

da sua vida ficcional: a sua atividade como ferreiro. 

O ponto fulcral dessas considerações se estabelece em dois cotidianos vividos por 

Viance: Barbastro e Annual. Ambos mantêm uma relação solidária e dinâmica no plano 

pessoal do personagem enquanto lugares de sua memória. São vivências que se manifestam 

como objetos da recordação do personagem no relato que ele faz ao sargento Antonio. A 

despeito das interações ficcionais e das contextualizações sócio-históricas entre os dois 

eventos, a dimensão que nos interessa enfocar agora é a dimensão mítica que reina nesse 

trajeto. 

Todo o ocorrido em Annual nos leva à percepção de um esgotamento dos sentidos de 

Viance, da sua capacidade de sentir, perceber e pensar por qualquer parâmetro advindo desse 

mundo e do esgotamento do próprio tempo e do espaço em que esse sentir, perceber e pensar 

se achavam inseridos. 
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No episódio ocorre, inclusive, uma dissolução do registro geográfico das coordenadas 

espaço-temporais daquele mundo, como no momento em que a narrativa nos informa que 

“[...] la posición forma parte ya de un mundo de recuerdos, […] (SENDER, 2006, p. 200); ou 

quando Viance, ao falar com um soldado do Regimiento de Infanteria San Fernando, recebe 

deste a seguinte notícia: “[...] ¡Ah, rediós! Annual ya no está en ningún sitio.” (SENDER, 

2006, p. 211); e mesmo, ainda, quando, ao meditar sobre a paisagem, Viance chega à 

conclusão de que: “La llanura pertenece a un planeta que no es el nuestro. [...] Silencio y 

muerte infinitos, sin horizontes, prolongados en el tiempo y en el espacio hasta el origen y el 

fin más remotos.” (SENDER, 2006, p. 215). 

Por sua vez, a dissolução física desse mundo lhe abre as portas a uma dissolução 

psicológica que leva sua psique a transitar na frequência da substância, do elementar. Uma 

dimensão onde ele “ahora tiene una libertad bárbara e implacable, más dura que la peor 

disciplina, una libertad de cosa inorgánica, de piedra y de árbol, enorme e inútil” (SENDER, 

2006, p. 239). 

Essa liberdade é enorme e inútil porque ela não é funcional para o mundo emocional, 

tampouco para o da razão. Essa conversão exime os sentidos de Viance da orientação pelos 

conceitos porque ele passa a atuar pelos registros do instinto e esse novo regime perceptivo e 

atitudinal o insere em um mundo governado por forças, o mundo mítico. Grande parte da 

questão essencial do romance ganha a possibilidade de uma leitura e de uma compreensão 

ampliadas, se realizadas no campo mítico convivente com os campos histórico e ficcional. 

Para adentrar nesse universo nos valeremos das informações contidas na Teogonia, 

poema de autoria do poeta da antiguidade grega Hesíodo (750 a.C.-650 a.C.), utilizando a 

tradução realizada pelo professor Jaa Torrano. O primeiro dado relevante é o de que na 

concepção mítica da Grécia antiga: 

 

Não há, nas diversas partes do cosmo, essa homogeneidade sob os 

fenômenos, nem essas diversas partes se regulam por leis intrínsecas, 

constantes e universais. Essa imagem do mundo é um produto da nossa 

ciência moderna e não extrapola as nossas modernas crenças científicas. 

(TORRANO, 1995, p. 42). 

 

Torrano considera, ainda, que, na nossa concepção ocidental contemporânea, todos os 

fenômenos se baseiam em um pensamento dicotômico, no qual “ou são conteúdos de uma 

interioridade psicológica, ou uma realidade exterior e objetiva” (TORRANO, 1995, p. 40). 

Segundo o professor, a mediação entre essas duas possibilidades é feita pela vontade pessoal. 
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A questão apontada por Torrano é a de que, no pensamento ocidental, há uma 

hierarquização entre os campos do subjetivo e do objetivo que faz com que o primeiro seja 

percebido como um grau inferior de realidade enquanto o segundo, em oposição, seja 

compreendido como uma realidade absoluta, forte e boa (TORRANO, 1995, p. 40). 

Annual, enquanto um desastre que escapa ao traduzível, rompe justo com essa lógica 

dual e se desloca para essa dimensão mítica na qual os deuses representam forças que se 

regulam pelo conflito. É nesta concepção de jogo de forças que vemos a possibilidade de uma 

leitura mítica de Annual, considerando que: 

 

O Panteão grego se configura nessa recíproca oposição de domínios, de 

timaí divinas, que não são senão presenças numinosas; é um jogo de Forças 

que neste mútuo confronto se determinam a si mesmas, estruturam-se e 

encontram sua própria expressão. (TORRANO, 1995, p. 42). 

 

 Acreditamos que o Viance em sua forja em Barbastro e o Viance sob a forja do 

deserto em Annual pertencem à dimensão mítica tanto quanto pertencem à dimensão ficcional 

e à sócio-histórica. Acreditamos, inclusive, que, para compreendermos o personagem Viance 

com a profundidade e amplitude que ele merece, não há como deixar de incluir uma leitura 

mítica. 

 Nil Santiáñez explica da seguinte forma a opção de Sender pelo ficcional no trato dos 

eventos narrados em Imán: 

 

La falta de correspondencia entre la realidad de la guerra y los discursos que 

la explican y/o justifican conlleva un deslizamiento de la experiencia vivida 

al universo de la ficción. La tropa se convierte en tropo. Dado que el desastre 

“des-escribe” la escritura, y habida cuenta de que el lenguaje mimético y 

denotativo no parece captar la realidad de la vivencia bélica, es legítimo 

conjeturar que el lenguaje de la ficción está mejor capacitado para transmitir 

la verdad de la guerra y, por extensión, de toda experiencia del desastre. 

(SANTIÁÑEZ, 2006, p. 54). 

 

 O que ocorre com o personagem de Viance, particularmente no episódio de Annual, 

parece-nos ser que, nesse caso, mesmo a ficção esbarrou em limites representacionais que 

acabaram por favorecer a infiltração de áreas textuais híbridas, nas quais a ficção passou a 

compartilhar um espaço comum com o mito em busca da expressão da verdade contida no 

relato. 
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 Um dado que certamente contribuirá para a explicitação de nossa perspectiva reside na 

concepção assumida para a verdade na mítica grega arcaica. Sobre esse tema, Torrano nos 

informa que: 

 

Como desocultação é que os gregos antigos tiveram a experiência 

fundamental da verdade. A palavra grega alétheia, que a nomeia, indica-a 

como não-esquecimento, no sentido em que eles experimentaram o 

esquecimento não como um fato psicológico, mas como uma força numinosa 

de ocultação, de encobrimento. (TORRANO, 1995, p. 19-20). 

 

 Em sua análise da Teogonia de Hesíodo, Torrano avança ainda um pouco mais em 

suas considerações, explicitando a relação entre verdade e mentira para este universo dos 

mitos: 

 

[...] devemos evitar a mera contraposição de verdade e mentira e ainda mais 

evitar entender a verdade e mentira como adequação (ou não) do intelecto a 

coisa ou como a confirmação (ou não) que a verificação empírica traz ao que 

a palavra afirma. As revelações que as musas, se querem, sabem dar a ouvir 

são des-velações, o retirar-se seres e fatos do reino noturno (i.e., me-ôntico) 

do Esquecimento e fundá-los como manifestação e presença. (TORRANO, 

1995, p. 20). 

 

 Portanto, deduzimos que a verdade nesse contexto equivale à revelação e essa 

revelação presentifica a manifestação daquilo que havia estado oculto, daquilo que estava 

ausente. É por este viés que o professor afirma que: 

 

Para a percepção mítica arcaica, o que na presença se dá como presente 

opõe-se, ao passado e ao futuro, os quais, enquanto ausência, estão excluídos 

da presença. Assim, passado e futuro, equivalentes na indiferença da 

exclusão, pertencem do mesmo modo ao reino noturno do Esquecimento até 

que a memória de lá os recolha e faça-os presentes pelas vozes das musas. 

(TORRANO, 1995, p. 21). 

 

 É dentro desse conjunto de reflexões que resgatamos o dado curioso de que o Viance 

da forja em Barbastro e o Viance da forja do deserto ocupam lugares recolhidos à memória, 

ao esquecimento e que são convocados a se fazerem presentes, manifestos pela narrativa, 

porque há uma verdade oculta. Não por outro motivo, Antonio confessa a si sobre Viance: 

“Yo quiero que me cuente algunas de las cosas que él podría contar. Quiero averiguar el 

secreto de su actual personalidad fría y endeble que le hace parecer tan lejano de sí mismo.” 

(SENDER, 2006, p. 119). 
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 Talvez a repercussão mais instigante do sofrido relato de Viance apareça pelo 

contraste com o comentário de Torrano que nos reporta que: “O poeta, portanto, pelo mesmo 

dom das Musas, é o profeta de fatos passados e de fatos futuros.” (TORRANO, 1995, p. 21). 

Seria possível considerarmos que a verdade revelada poderia manifestar-se desde suas 

sementes do passado, mas também projetar-se sobre as colheitas do futuro. A narrativa de um 

soldado no meio do deserto do Marrocos, instigado pela curiosidade de um sargento em uma 

pausa do duro cotidiano do acampamento, certamente teria ganas de vaticínio e de aromas 

futuros nos sabores de uma ceia pretérita. 

Desse modo nos parece admissível que, ao olharmos esses dois cotidianos, estejamos 

atentos às eventuais emanações míticas que os atravessem. Ao olharmos para Barbastro, 

devemos nos ater ao fato de que lá reside o cotidiano no qual efetivamente a rotina ofereceu a 

Viance a aliança pragmática e a consequência afortunada entre o esforço e o êxito. Nela o 

rosto de Viance acolhia doze, quatorze horas diárias de labor. Dele escorriam gotas de suor 

mescladas a veios de potência, a substância oculta revelada pela transpiração. 

O francês Gaston Bachelard (1884-1962) faz uma associação na qual o trabalho 

manual sobre a matéria dura estabelece relações com o caráter e a potência do indíviduo. 

Vamos nos valer de suas digressões inscritas no livro A Terra e os devaneios da vontade 

(1948), considerando que, em Annual, o sonho nos parece ser o portal pelo qual Viance se 

desgarra do mundo tridimensional para adentrar no espaço mítico. 

Grande parte da narrativa de Annual se faz em uma atmosfera contaminada pelo 

devaneio. O próprio narrador parece nos autorizar a isso quando afirma: “¡Qué dulce ver 

hechos materia viva los sueños!” (SENDER, 2006, p. 221). Da mesma maneira, o mundo 

compreendido pelas forças míticas que se entreveram entre si guarda alguma sintonia com as 

forças que colidem na matriz imagética de Bachelard, ambas em busca de um momento 

propício à sua manifestação. 

Feita essa pequena ressalva e voltando às observações feitas por Bachelard sobre as 

relações entre o trabalho, o caráter e a potência do indivíduo, assinalamos que o filósofo 

comenta que: 

 

No trabalho, o homem satisfaz uma potência de criação que se multiplica por 

numerosas metáforas. Quando uma matéria sempre nova em sua resistência 

impede-o de tornar-se maquinal, o trabalho de nossas mãos restitui a nosso 

corpo, a nossas energias, a nossas expressões, as próprias palavras de nossa 

linguagem, forças originais. Através do trabalho da matéria, nosso caráter 

adere de novo a nosso temperamento. (BACHELARD, 2001, p. 24). 
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 Pois é no malho diário da forja que Viance constrói seu caráter e extrai sua potência. A 

resistência do ferro lhe rompe a feição maquinal que se poderia arbitrar como natural à 

repetição cotidiana. 

Bachelard vislumbra, na ação de transformação da matéria, um efeito de 

transformação do indivíduo na medida em que o trabalho atua contra a matéria na mesma 

proporção em que o caráter atua contra a sociedade e a vontade de poder inerente a ela, 

devolvendo o indivíduo às suas potências transformadoras, à sua função de transformação 

material (BACHELARD, 2001, p. 23-24). 

O filósofo francês considera que “o trabalho põe o trabalhador no centro do universo e 

não no centro de uma sociedade” (BACHELARD, 2001, p. 25). No caso do trabalho na forja, 

compreendemos que isso ocorre porque nesse centro não há mediações. A intimidade da 

matéria dialoga diretamente com a intimidade do ferreiro numa dinâmica franca e viva que se 

apresenta e se surpreende em verdadeira grandeza, sujeitando-se mutuamente e reconhecendo, 

no jogo de forças do microcosmo da forja, o macroscópico jogo de forças que, em mútuo 

confronto, busca sua própria expressão no universo. 

Na forja se encontram o universal e o local, o eterno e o transitório, uma vez que “o 

instante do ferreiro é a um só tempo muito isolado e ampliado. Promove o trabalhador ao 

domínio do tempo, mediante a violência de um instante” (BACHELARD, 2001, 113). É 

concomitantemente gênese e revelação de uma potência porque “tudo é grande na forja: o 

martelo, as tenazes e o fole. Tudo inspira, mesmo em repouso, a potência. ” (BACHELARD, 

2001, p. 113). 

 Portanto, no Viance de Barbastro está patente o mito do ferreiro demiúrgico 

martelando sua vontade sobre o ferro e modelando sua potência. Contudo, há um dado a que 

devemos estar atentos: “Da clava que mata ao malho que forja, há todo o trajeto dos instintos 

para a maior moralidade.” (BACHELARD, 2001, p. 107). Barbastro e Annual modulam o 

martelo que Viance alça e desce no ar. No plano mítico, a potência daqueles que manejam o 

ferro e o fogo sempre aparece associada com a queda, o que nos adverte para uma dimensão 

moral da ação. 

 Na Teogonia de Hesíodo, por exemplo, os ciclopes que iriam trabalhar na forja de 

Hefesto são reconhecidos como filhos de Urano e Gaia. O poema assegura a eles o signo da 

potência quando canta: “Pariu ainda os Ciclopes de soberbo coração: / Trovão, Relâmpago e 

Arges de violento ânimo / que a Zeus, deram o trovão e forjaram o raio. / Eles no mais eram 

comparáveis aos Deuses.” (HESÍODO, 1995, p. 92). Entretanto, em seguida, o poema noticia 

a sua defenestração rumo às profundezas da Terra: “Quantos da Terra e do Céu nasceram, / 
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filhos os mais temíveis, detestava-os o pai / desde o começo: tão logo cada um deles nascia / a 

todos ocultava, à luz não os permitindo, / na cova da Terra. [...]” (HESÍODO, 1995, p. 92). 

 Hefesto, o Deus ferreiro, tem o nascimento igualmente acompanhado de dons e de 

poder: “Hera por raiva e por desafio a seu esposo / não unida em amor gerou o ínclito  

Hefesto / nas artes, brilho à parte de toda a raça do Céu.” (HESÍODO, 1995, p. 116). De igual 

forma ao que se sucedera aos ciclopes, Hefesto é lançado do Olimpo, segundo alguns pela 

mãe, em uma queda de nove dias e nove noites; segundo outros, pelo pai Zeus, em uma queda 

que durou um dia. 

Prometeu, por sua vez, não é propriamente um trabalhador da forja, mas salvaguarda o 

fogo que é o centro dela. Essa relação pode ser comprovada por um comentário de Bachelard 

sobre um texto de Hélene Metzger (1889-1944), no qual o ferro aparece associado ao planeta 

Marte e, sobretudo, ao fígado (BACHELARD, 1995, p. 215), o que nos remete ao mito de 

Prometeu associado às artes do ferro. 

Prometeu nasce com a potência da astúcia: “Jápeto desposou Clímene de belos 

tornozelos / virgem Oceanina e entraram no mesmo leito / Ela gerou o filho Atlas de violento 

ânimo / pariu o sobreglorioso Menécio e Prometeu / astuto de iriado pensar [...]” (HESÍODO, 

1995, p. 103). 

O herói rouba o fogo e Zeus teme que os homens possam igualar-se aos deuses – “a 

Zeus tonítruo e enraivou seu coração / ver entre homens o brilho longevisível do fogo” – 

(HESÍODO, 1995, p. 105), o que faz com que Zeus castigue Prometeu, amarrando-o a um 

rochedo com correntes feitas por Hefesto. Ali preso, uma águia vinha-lhe comer o fígado 

durante o dia e durante a noite o fígado se regenerava, submetendo Prometeu a um suplício 

interminável (HESÍODO, 1995, p. 104). 

Portanto, potência e queda estão intimamente relacionadas no obrar do ferreiro, uma 

vez que ele detém a possibilidade do domínio dos elementos e da transformação das 

naturezas, algo próprio aos deuses e à tentação de ser deus. O ferreiro guarda o dom de 

transformar o metal concreto no plasma líquido, reconvertendo-o ao sólido que guarda as 

propriedades dos dois estados. Esse poder, em si, ameaça a Moira, a fatalidade. No campo 

mítico arcaico: 

 

A Fatalidade se deu à visão grega como uma partilha ou lote; sua coerção 

sobre os entes se deu como a impossibilidade de cada ente (divino ou 

humano) ultrapassar a esfera que lhe era própria sem que com isso 

transgredisse a esfera que constituía os privilégios (timé) de outro Deus. A 

força dessa Fatalidade é a da facticidade da partilha. (TORRANO, 1995,  

p. 43). 
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Desse modo, a partilha e os lotes dos dons não constituem um sistema rígido e 

definido, mas “repousam sobre o equilíbrio que, instável e suscetível de rupturas e irrupções,” 

(TORRANO, 1995, p. 43) sofre o controle e a vigilância de Zeus. 

Sendo assim, a fatalidade é fruto de um atributo inalienável, porém não incontornável, 

já que seus limites podem ser ultrapassados, só que nesse caso implicam em uma 

transgressão. Por isso, é razoável admitir que a potência imersa na forja possa desejar 

transgredir sua fatalidade em direção à autonomia, quando não à onipotência. 

Não por outro motivo, a narrativa registra a escalada do desejo de potência em Viance 

quando ele passa a estimar que: “Vendrían un par de años buenos, sería ya innecesario su 

auxilio y guardaría el dinero para comprar herramientas y establecerse.” (SENDER, 2006,  

p. 124). A trajetória da ascensão de potencialidades prossegue no ferreiro enquanto ele 

exercita seu vigor florescente sobre o mundo ao redor, vergando-o, moldando-o, aparando-o, 

de modo que: 

 

La impresión radiante de los primeros días, que le hizo creer en una nueva 

vida más diáfana, de registros más hondos y firmes, le deslumbró. La 

enérgica serenidad anterior se afianzó más. Los compañeros de trabajo se le 

sometían, le pedían consejos en cosas profesionales. Fue él quien consiguió 

un aumento de jornal, venciendo la dura obstinación del patrón, […] 

(SENDER, 2006, p. 125-126). 

 

 Essa ascensão, essa realização crescente de potência confirma o que Bachelard afirma 

ao escrever que: “Um ser tão envolvido na lenda, um herói do trabalho como é o ferreiro, é de 

certo modo um chefe natural.” (BACHELARD, 2001, p. 135). 

 Em Urbiés, enquanto lavrador, Viance era servo dos elementos. O camponês vivia sua 

potência subordinado à mercê da terra, da água, do sol e dos ventos. Já o ferreiro de Barbastro 

os recolhia na mão como cavalos ungidos por rédeas, domando neles o tempo e a intensidade. 

O filósofo francês não economiza em dizer que: “Do ponto de vista da imaginação dos 

elementos, o ofício do ferreiro se mostra como um ofício completo. Implica devaneios 

relacionados ao metal, ao fogo, à água e ao ar.” (BACHELARD, 2001, p. 136). 

No crisol da forja convivem os quatro elementos. O ferro é o elemento sobre o qual 

incidem os demais elementos, acrescido da ação humana representada pela mão e sua 

consequente extensão: o martelo. Seguindo o pensamento do filósofo francês, no ferro, assim 

como nas demais matérias duras, a resistência inerente a tais materiais apresenta um convite 

para sua manipulação que expressa a “[...] a substancialidade imaginária do contra” 

(BACHELARD, 2001, p. 17). 
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Entre o ferro e a mão, há o martelo. “Com o martelo nasce uma arte do choque, toda 

uma destreza das forças rápidas, uma consciência da vontade exata.” (BACHELARD, 2001, 

p. 108); e o mais importante: “É a propósito destas forças, no arrebatamento psíquico geral 

dessas forças aplicadas com perícia, que o ser se realiza como imaginação dinâmica” 

(BACHELARD, 2001, p. 27), ou seja, como devir. 

O fogo incidindo sobre o ferro confere ao homem uma capacidade demiúrgica. 

 

Quando surgem as artes do fogo, a fundição do minério e a moldagem, a 

fenomenologia do contra complica-se estranhamente. Com efeito, pelo fogo, 

o mundo resistente é de algum modo vencido pelo interior. É o homem que 

oferece agora ao metal vencido a solidez das formas. (BACHELARD, 2001, 

p. 35) 

 

 Entretanto, essa ação do fogo sobre o ferro encontra seu fim realizador e princípio 

manifesto na obtenção da têmpera perfeita. Tecnicamente, ela se traduz pelos atributos da 

elasticidade e da dureza (BACHELARD, 2001, p. 117). O fato é que não a obtemos sem o 

concurso dos outros dois elementos: o ar e a água. Bachelard percebe da seguinte forma a 

dinâmica da atuação do ar: 

 

A lenta e profunda respiração do fole da forja não oferece o esquema motor 

do exercício respiratório? Não é possível tirar daí o modelo de uma 

respiração introvertida e extrovertida ao mesmo tempo? Pois aí está uma 

respiração que trabalha, que ativa o fogo, uma respiração que traz algo à 

matéria inflamada. Quando um alquimista soprava o seu fogo, leva-lhe o 

princípio de uma secura, o meio de lutar contra insidiosas fraquezas líquidas. 

(BACHELARD, 2001, p. 114). 

 

Com respeito ao enlace entre o ferro e a água, o pensador francês devaneia, nessa 

relação, o desejo em manter no ferro, enriquecido pelas potências do fogo, a perpetuação das 

virtudes da chama e do calor, bloqueados pela água gelada na substância (BACHELARD, 

2001, p. 121). O filósofo ainda diagnostica um propósito prático na busca da têmpera, mas 

dentro desta ação resgata a dimensão mítica simbólica que orienta as duas forças. 

 

[...] não acentuamos as virtudes da têmpera excitando a rivalidade dos dois 

elementos: o ferro e a água? Elevando ao branco resplandecente a cor do 

ferro vermelho e gelando, em compensação, a água fresca? Colocando na 

gamela essa água fria, superfria, saída da fonte profunda, da fonte descrita 

nos contos e nos mitos e que encontramos sempre, procurando bem, na 

sombra da floresta próxima? Coloquemos então deuses em toda parte, na 

chama e na água, e compreenderemos que a têmpera é um combate dos 

deuses. (BACHELARD, 2001, p. 116) 
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A relação entre o fogo e a água é uma relação do campo da sutileza porque o ferreiro 

sabe que a água estando em demasia, o seu excesso afogaria o fogo (BACHELARD, 2001,  

p. 120). 

O fato é que, em Barbastro, Viance, na alquimia laborativa da forja, descobre e 

amadurece em si a insuspeitada promessa de potência. Admite e permite-se transmutar-se em 

um ser forjante, capaz de moldar a substância do ferro na roda dos quatro elementos, tanto 

quanto se torna capaz de moldar a si mesmo, para com o martelo de sua vontade moldar a 

realidade circunvizinha, uma vez que “a realidade provinda de seus signos humanos 

indispensáveis é feita dos objetos duros devidamente aparados, vergados, endireitados, 

demoradamente forjados” (BACHELARD, 2001, p. 128). 

Contudo, há uma inflexão na curva ascensional da potência em Viance. A mulher que 

lhe daria categoria humana o trairia com o teniente Díaz Ureña. No plano mítico, a relação 

do ferreiro com a figura feminina parece estar associada à infidelidade e à má fortuna. 

Zeus oferece Afrodite em casamento a Hefesto e ela o trai com Aries. O casal de 

amantes aprisionado é levado por Hefesto ao Olimpo para que sofram o escárnio e a desonra, 

mas o que aparece para razão de sarcasmo é a condição de traído de Hefesto. Em outra 

passagem, na Teogonia de Hesíodo, Zeus para punir a humanidade que recebera o fogo de 

Prometeu, ordena a Hefesto que molde Pandora – “E criou já, ao invés do fogo, um mal aos 

homens: / plasmou-o da terra o ínclito Pés-tortos [...] Dela descende a geração das femininas 

mulheres. / Dela é a funesta geração e grei das mulheres, / grande pena que habita entre 

homens mortais” – (HESÍODO, 1995, p. 105). 

Em outra obra de Hesíodo, denominada Trabalhos e Dias, o autor registra que 

Pandora retira a tampa de uma jarra de onde saem todas as misérias do mundo, restando 

apenas no fundo a esperança (HESÍODO, 2010, p. 68-69). 

Há uma discussão sobre qual valor teria uma esperança (elpis) surpreendida no 

conjunto de todos os males. Positivo ou negativo? No âmbito do mundo grego antigo, a elpis 

parece estar mais associada a uma estimação racional, ou paixão perigosa ou fantasia 

enganadora, ou seja, um valor negativo. O conceito positivo de infusão de ânimo parece mais 

próprio da teologia cristã. Uma opinião que nos parece bem ponderada é a que a situa como 

um atributo essencialmente humano. Expectar é algo útil apenas para os homens que não 

possuem a pré-ciência de Zeus. De igual forma é inútil aos demais deuses, porque esses já são 

imortais, e aos animais que ignoram, porque são mortais (LAFER apud FALCHETI 

PEIXOTO, 2013, não paginado). A elpis no fundo da caixa de pandora talvez equivalha a um 
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mal somente no que diz respeito ao reflexo da fragilidade e precariedade humanas que, 

desprovidas da onisciência, ensaiam pequenos e vacilantes saltos dedutivos, na ânsia de 

equilibrar ou restituir o bom ânimo a uma reticente ignorância sobre o porvir. 

O que de certo observamos é que o Viance de Barbastro é um homem cioso de sua 

potência, “[...] ninguna contrariedad deprimia su animo hasta destruir por completo la 

esperanza” (SENDER, 2006, p. 124), enquanto que ao Viance potente, porém desprovido da 

possibilidade de amar, assomava uma letargia em que ele “sentíase cada día más desligado de 

lo que vagamente entendia que iba ser la vida” (SENDER, 2006, p. 126). Aquele que fora um 

ser forjante domando a matéria, agora se constituía como matéria para um ser forjado. 

Identificamos, no desastre em que se converte Annual, fundamentalmente a pintura de 

uma queda delineada pelos movimentos internos e externos de Viance. Através dessa queda, o 

romance busca alcançar uma verdade e uma justiça, entendendo-se essa verdade como a 

revelação do que está oculto e compreendendo-se essa justiça como o reconhecimento do 

lugar justo das coisas e dos seres. 

A queda se constrói simbolicamente com atos ficcionais reiterativos. Durante a fuga 

de la posición R., o texto registra que o aragonês “Cae. Se levanta. Vuelve a caer.” Em outro 

trecho, ele “procura no caer, [...]” porque “se cae, no se levantará más” (SENDER, 2006,  

p. 202) A ponto de desfalecer, o narrador informa que “Viance se sintiera caer muellemente 

en las sombras” e que esta queda se projeta em direção ao fogo da forja viva dos 

acontecimentos, já que “también el abismo donde cae va siendo rojo” (SENDER, 2006,  

p. 183). 

Viance em Annual é um ser que foge para salvar a vida. Durante todo o episódio, o 

significado de salvar a vida percorre uma escala diversa em que o sentido do que necessita ser 

salvo situa-se desde a fisicalidade da vida até a natureza daquilo que a faz viva. 

Pelo recorte deste subcapítulo, essa fuga se dá, em sua grande parte, num espaço 

simbólico, entre o Céu e a Terra. Perpassa, durante todo o episódio, a noção de que há uma 

transgressão, da qual se desconhece o conteúdo mas pressente-se suas consequências. 

Não por acaso, o massacre da tropa substituída atemoriza Viance e o “[...] hace pensar 

en un gran error y en un gran responsable. ¿Donde? ¿Quién?” (SENDER, 2006, p. 164). O 

soldado do Regimento Alcántara pede-lhe: “-Si te salvas buscas a quien tenga la culpa y 

sacúdele.” (SENDER, 2006, p. 227). Viance teme a morte, a sede, o inimigo. Olha-os como 

castigo do qual ignora a sentença. Desconhece o juiz dessa execução sobrenatural. Os céus 

parecem puni-lo. O caminho de Drius expõe um receio real e um medo suprareal. 
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Un débil relámpago lo ilumina todo, y recibe la impresión de haber quedado 

ciego. […] El miedo es ya un miedo metafísico, bajo el cual desaparece el 

hambre, la sed, el dolor físico de las heridas, y caldea el cráneo y lo llena de 

vagas luces de alarma, de ruidos incomprensibles. […] Viance teme a los 

relámpagos, se cree descubierto y aceleradamente retrocede, […] (SENDER, 

2006, p. 230) 

 

 O fogo dos relâmpagos nos céus parece projetar-se também na chão onde “[...] la tierra 

hierve en grandes burbujas bajo la artillería” (SENDER, 2006, p. 156).  

 A grande forja do deserto encontra quatro elementos bailando com Viance enquanto a 

queda não encontra seu fundo. Há uma cosmogonia exterior desses elementos dançando ao 

redor do aragonês e outra interna que, com os mesmos elementos, move-se dentro do próprio 

Viance. 

No bailado externo de metal, fogo, ar e água, o metal figura nas balas, granadas, fuzis, 

carros de combate e demais utensílios militares, seja nas imagens de casquillos vacios, 

(SENDER, 2006, p. 177), seja nos cuatro cascos de artillería de montaña que, na falta de las 

granadas de los barcos, molduram as sepulturas dos militares mortos em la posición R.  

Há imagens mescladas do metal em plena conjunção com os demais elementos durante 

a atividade incessante da forja. Ele se irmana ao fogo quando o companheiro de trincheira de 

Viance mostra “[...] el fusil, que coge de la correa para no quemarse” ou quando o mesmo 

soldado observa que: “- A este passo el cañon se derretirá como sebo.” (SENDER, 2006,  

p. 178). Há encontros entre o metal e a água quando “una lluvia de granadas precede el 

asalto” (SENDER, 2006, p. 200) ou na imagem em que “una gota ha hecho un ruído metálico 

contra una lata (SENDER, 2006, p. 230). Metal e ar se enlaçam no momento em que: 

“Nuevas granadas hacen jirones las nubecillas anteriores.” (SENDER, 2006, p. 156). 

O elemento fogo, em sua capa externa, se alimenta principalmente das forças do sol 

esmagador do poente em que “el color blanco de las lomas lejanas va dorándose” (SENDER, 

2006, p. 154), e no qual “la luz de la tarde se debilita y las explosiones permiten ver ya el 

fuego blanco, más blanco que el humo, como si las granadas estuvieran henchidas de plata o 

de pedazos de espejo” (SENDER, 2006, p. 156), remetendo às imagens vistas por Bachelard 

no poema Tess d’Urberville, no qual o poeta Thomas Hardy (1840-1920) admira “o sol baixar 

sobre o horizonte, igual a uma grande forja nos céus” (HARDY apud BACHELAR, 2006,  

p. 125). 

Contudo, o sol também é a águia inclemente que volta todo dia com a mesma volúpia 

intensa no espaço do dia pleno onde “el sol quema ya y el silencio del campo bajo los cânones 

es um silencio de camposanto” (SENDER, 2006, p. 207). É o sol que fere com a sede, mas 
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também com a luz, expondo com fidelidade o tamanho do desastre. “¡Qué odioso este sol de 

media mañana, tan claro, tan luminoso […]! La indiferencia del sol convierte la tragedia en 

una cosa tonta y vulgar, sin sentido.” (SENDER, 2006, p. 207). O sol é o fiel da revelação. 

As forças do ar são sufocantes: “El aire es tan denso que nos asfixiará cuando menos 

lo esperemos.” (SENDER, 2006, p. 188). Frequentemente se manifestam pelo sopro do cierzo 

(vento setentrional): “Hay un angustia de osario en este silencio bajo el cierzo mortal que se 

oye en lo alto, […]” (SENDER, 2006, p. 208), muitas vezes traduzindo o som da morte,  

“[...] y en el aire se ventea, con las orejas, ese cierzo tan frío de las balas perdidas” (SENDER, 

2006, p. 222). 

Finalmente, dentro dessa cosmogonia externa dos elementos, a água é uma força que 

se torna presente pela sua ausência ou raridade, como acontece no advento de uma 

tempestade: “[...] la tormenta, tan aparatosa al principio, cede, aumenta el calor y la lluvia 

desaparece cuando comenzaba a hacer sentir su caricia lujuriosa.” (SENDER, 2006, p. 232). 

Esses quatro elementos convergem sobre Viance, agente convertido em substância. 

Bachelard nos auxilia a pensar essa alternância do locus do protagonista quando reflete que: 

“Um caráter de boa têmpera só pode sê-lo numa adversidade explícita e múltipla, 

compreendendo-se bem que a têmpera é uma luta, que triunfa num combate de elementos, no 

próprio fundo das substâncias.” (BACHELARD, 2001, p. 122). 

O oculto teria que ser extraído do próprio Viance, de forma semelhante com que a 

partir do ferro o aço se mostra, através da ação insidiosa dos elementos para obter a qualidade 

da boa têmpera, que torna reconhecível o bom aço, assim como é reconhecível a verdade. 

No crisol da alma de Viance combateriam as quatro forças no campo de seu corpo. O 

ritmo do martelo de ferreiros demiúrgicos se manifesta no “martillear de la muerte sobre la 

imaginación” (SENDER, 2006, p. 249). O metal se alojaria em suas feridas, uma bala na mão 

e outra no joelho. “[…] herido en una mano, no puede sacar el fusil con la otra de un extraño 

revoltijo de arpillera, […]” (SENDER. 2006, p. 202). Quanto ao joelho, “mucha sangre, pero 

el balín no ha profundizado y la articulación funciona” (SENDER, 2006, p. 204). Antes, 

durante a defesa de la posición R., pelo intenso esforço repetitivo, “en el cuello cerca de la 

espalda parece que le han clavado un gancho de acero” (SENDER, 2006, p. 190). 

A força do fogo se verifica pelo seu efeito: a sede persistente. “La sed la siente ahora 

en los labios, en la boca, en las sienes, en la mugrienta piel.” (SENDER, 2006, p. 205). A 

temperatura da forja demonstra que “a medida que se bebía se sudaba, de modo que no quedó 

una gota en el estómago” (SENDER, 2006, p. 171). Seu corpo arde: “La fiebre golpea en sus 
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sienes y va volviendo a sentir dentro del cráneo un zumbido de hilos de telégrafo, la cabeza 

vacía y caldeada.” (SENDER, 2006, p. 223). 

A energia do ar percorre sua tensa e desesperada respiração, uma vez que “el pecho 

jadea como un fuelle viejo y los latidos producen un ruidillo acelerado al chocar el metal de 

una trincha rota con un botón de la guerrera” (SENDER, 2006, p. 207), alimentando o fogo de 

suas energias ignoradas, já que as conhecidas já teriam se ido. Nesse fôlego pulsa uma aflição, 

“[...], le palpita bajo el correaje el corazón con una angustia de asfixia,” (SENDER, 2006,  

p. 210), na qual gesta-se um desocultamento, conforme assinala Bachelard ao dizer que: 

“Criar é desatar uma angústia. Deixamos de respirar quando somos convidados a um esforço 

novo.” (BACHELARD, 2001, p. 114). 

A água, a força líquida, é borrifada em parcimoniosas rações e seu registro se faz 

majoritariamente pela falta, pela perda ou por uma presença etérea. Quatro porções dessa 

força lhe são fornecidas. A primeira quando “alguien le da una cantimplora y hasta que la ha 

agotado no se entera de que son también orines” (SENDER, 2006, p. 211). A segunda quando 

um oficial desertor “le alarga una cantimplora casi llena de un líquido ocre que Viance apura 

con delicia” (SENDER, 2006, p. 218). O líquido era cerveja. Ele é contemplado pela terceira 

vez quando “la llanura, con su honda y dilatada lobreguez, se deja penetrar por la lluvia, y 

Viance chupa las piedras mojadas, […] (SENDER, 2006, p. 235). A quarta vez ocorre na 

cabana do velho desertor espanhol que possui um recipiente com água. “Viance lo agarra con 

avidez epiléptica y se lo lleva a los labios. Bebe sin respirar el agua fresca, dulce, y se 

atraganta, tose sin dejar de beber.” (SENDER, 2006, p. 251). 

Perdas líquidas materializam-se quando se sabe que Viance “ha perdido tanta sangre, 

que no podrá ya curarse nunca esta anemia, […]” (SENDER, 2006, p. 222). Em decorrência 

do excesso de água dada pelo velho desertor espanhol, o aragonês também seca: “[…] 

Vomita, sigue sudando y vuelve a vomitar.” (SENDER, 2006, p. 254). 

Para Bachelard, a relação entre o ferro e a água conduz ao sonho da forja, “encerrar 

por meio da água fria o fogo no ferro, de encerrar o animal selvagem que é o fogo na prisão 

de aço” (BACHELARD, 2001, p. 122), através desse processo de tirar e repor água. Dessa 

forma, Viance adquire a têmpera involuntária que lhe permitirá conhecer o que estava oculto, 

embora esse conhecimento não o habilite a conviver com o conhecido. 

A revelação da verdade se consumará no episódio do encontro de Viance com um 

desertor do exército espanhol, oriundo da Guerra de Tetuán (1859-1860), guerra travada 

também entre marroquinos e espanhóis. Há que se avaliar com cuidado esse personagem no 

que diz respeito aos limites em que ele se configura. 
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O primeiro dado decorre das condições de Viance no momento desse encontro. Tendo 

tomado o ventre de um cavalo abatido como esconderijo providencial às buscas das tropas 

mouras, Viance passaria por uma experiência que podemos localizar entre o mítico e o 

devaneio. 

A narrativa, dentro de um universo de sensações, essencialmente nos relata que: 

“Viance, que no puede hacerse estas reflexiones, intuye, sin embargo, la razón por la cual el 

contacto con el caballo muerto no le produce asco. Se siente momentáneamente reconciliado 

con la matéria.” (SENDER, 2006, p. 243) em uma espécie de unificação cósmica que lhe dá 

uma percepção de onisciência. 

Vejamos o desertor. Em sua aparição inicial, ele está recolhendo ferraduras e cravos de 

cavalos mortos, ou seja, elementos de ferro. Ao ver-se ameaçado pelo ataque impulsivo de 

Viance, ele explica a razão de sua presença: 

 

-¡Ah, muchacho! Cálmate. Vengo a arrancar las herraduras de los caballos 

para venderlas en el zoco. Pienso sacar cuarenta céntimos, que son los que 

me faltan para comprar unos dientes nuevos de laya. Como soy viejo ya no 

puedo manejar la azada; pero la laya sí, porque no hay que doblar los 

riñones. (SENDER, 2006, p. 245). 

 

A motivação do ancião é comprar dentes novos para um ancinho porque a enxada já 

não lhe convém, uma vez que o força a vergar o tronco, comprimindo-lhe os rins. O ancinho é 

feito de ferro. A apresentação do personagem é cercada pelos signos do ferro, a mesma 

matéria simbólica de Viance. 

O desertor havia sido soldado, como era Viance naquele instante. Estava vestido como 

árabe. Em um ponto mais à frente da narrativa, ao querer saber notícias da Espanha, comenta 

com Viance que: “Hace cincuenta años que no la veo.” (SENDER, 2006, p. 249). Se as 

incorporações às filas se faziam aos 20 anos e há 50 anos ele não via a Espanha, a provável 

idade do personagem se situaria na casa aproximada dos 70 anos, uma idade possível, porém 

pouco verossímil, considerando-se as circunstâncias permanentes de guerra, os rigores do 

clima, as pestes e mesmo a sua condição de estrangeiro indesejado. Esse conjunto de dados, 

por si só, estabelece ao mesmo tempo uma sinergia de identidade e a ambiguidade dos 

domínios a que pertencem os discursos dos dois personagens. 

Um ponto que reforça a nossa sugestão de leitura mítica é o fato de o velho desertor 

apresentar-se como uma memória histórica que comparece ao presente. Lembremo-nos de que 

a revelação se manifesta miticamente pela sua força em ser capaz de trazer o que está oculto 

ao presente, retirando-o do passado ou do futuro. Portanto, acreditamos que seja viável 
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consideramos o domínio mítico como uma hipótese factível de leitura do episódio. Em um 

determinado ponto do diálogo, Viance inquire o velho em um chamamento à solução do 

enigma: 

 

-¿Qué há sido esto, viejo? ¿Usted sabe que ha sido esto? Dos días y dos 

noches huyendo y tropezando con muertos por todas partes. Es lo que yo 

digo, aquí ha pasado algo y alguien tiene la culpa. (SENDER, 2006, p. 247). 

 

A resposta contém três faixas de leitura. A primeira é relativizadora, a segunda é 

acusatória e a terceira é consequencial. De certa forma, remete à estrutura de aspectos do 

idioma grego antigo: imperfectivo (ação como processo); aoristo (ação pura e simples) e 

perfectivo (resultado de um processo acabado), os quais correspondem aos aspectos durativo, 

momentâneo ou pontual e resultativo (RIBEIRO JÚNIOR, 1999, não paginado). 

 Na primeira faixa de leitura, o velho responde do seguinte modo: 

 

- No tiene la culpa nadie ni ha pasado nada.-y añade con los ojos perdidos en 

el horizonte- La humanidad ha sido siempre así… ¿Sabes por qué? Yo soy 

muy viejo. Vine el año 60 a la otra parte de la morería, a Tetuán… Pero por 

eso… vacila como se convenciera de lo ocioso de sus palabras, […] 

(SENDER, 2006, p. 248). 

 

 Notemos que a anterioridade evocada pela velhice conta com o suporte do horizonte, a 

fronteira que não tem fim e nem começo, o que indica por qual perspectiva se dão aquelas 

palavras iniciais e de que lugar elas provêm. Do lugar que indica o processo, o somatório de 

todos os tempos. Reparemos também que a fala é interrompida porque o pronunciamento 

exige a materialização do tempo presente, capaz de conferir concretude ao oculto e, 

consequentemente, revelá-lo. A fala do velho segue, portanto, desta forma: 

 

Vosotros los jóvenes, sois los únicos que aún no estáis envilecidos, que 

tenéis la conciencia sana y creéis en la justicia, en el bien; Dios os ha 

señalado la obligación de decir la verdad y de meterla, si es preciso a golpes, 

en la sesera de los viejos. La verdad es la vuestra, no la de ellos. La cabeza 

de los viejos que mandan allá y aquí y en todo el mundo, no tiene más que 

vanidad y miedo. Ni una idea humanitaria, ni un sentimiento puro. Y los 

intereses sembrados alrededor, que son barrotes de una cárcel. Los jóvenes 

podíais haber evitado esto defendiendo a su tiempo las ideas que solo 

vosotros sentís sinceramente y que son la verdad del mundo aunque nadie 

quiera verlo. (SENDER, 2006, p. 248). 
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Nessa segunda faixa de leitura, podemos destacar vários elementos importantes. O 

velho assegura que os jovens, entre os quais Viance se encontra, são os únicos que possuem o 

dom de crer na justiça, ou seja, que têm a capacidade de recolocar as coisas e os seres no lugar 

justo, o lugar que confere harmonia e que, portanto, restitui o sentido ao universo em 

desarranjo que Viance não consegue explicar (¿Qué há sido esto, viejo?). 

Em sequência à revelação do dom, o velho revela a fatalidade, a Moira, o valor 

confiado à Viance na repartição dos atributos. Viance assim como os de sua geração têm a 

obrigação de dizer a verdade, impô-la aos homens e ao mundo, ainda que à força. Ainda 

segundo o ancião, os jovens têm a ideia humanitária e o sentimento puro de uma consciência 

sã que os capacita a ver com lucidez o que a vaidade, o medo e os interesses espúrios 

impedem os velhos de enxergar. O ancião autentica a revelação, la verdad es la vuestra. 

A terceira faixa de leitura expõe a consequência da revelação, o resultado do processo. 

O fato de a verdade ser a que Viance e os jovens conhecem não os exime da responsabilidade 

pela tragédia. Muito pelo contrário, lança-os como culpados por ela, pois eles incorrem na 

transgressão de não dizê-la. A questão que a pergunta originária de Viance suscita é milenar e 

faz parte da própria ontogênese humana. No entanto, seu encaminhamento se faz no presente 

(defendiendo a su tiempo […]) de cada geração. 

O trecho final da digressão do ancião é o seguinte: “Pero habéis preferido someterlo 

todo a esta maldad y a esa vileza, y el cielo, que no perdona tan facilmente como dicen, os 

castiga y aún os castigará más.” (SENDER, 2006, p. 248). 

Annual é o resultado, a materialidade da verdade, o castigo. A deidade reguladora e 

organizadora das forças do universo (Deus, Zeus, etc.) castiga Viance e os demais com o 

desastre. Como a revelação traz ao presente não só a memória, mas também o futuro, a frase 

final resgata para a atualidade de Viance uma predição (aún os castigará más). 

Esse vaticínio, em um momento posterior àquele, será complementado. Junto à cama 

do ancião, Viance descobre um crânio. É o crânio daquela que fora sua esposa. Estendida a 

conversa, em dado momento, Viance intui que foi o próprio ancião que a matou. A explicação 

do ancião é tão curiosa quanto tenebrosa: 

 
[...] la vida es lucha, todo es lucha, el amor es un combate. Uno sucumbe 

siempre para que el otro viva. [...] Si no hubiera muerto me habría matado 

ella a mí más despacio, con una agonía de cuarenta años. La quería 

demasiado. […] –Todo en el mundo es lucha. En cambio, yo inventé un 

pacto que nos hizo a los dos felices. Ése es el único pacto que en la vida se 

puede hacer con los demás. No lo olvides. Con las mujeres, con los hombres, 

con las sociedades. Rendirlos, destruirlos, aniquilarlos, cuando se tiene la 

suficiente voluntad para serles después fieles toda la vida. (SENDER, 

2006, p. 253). 
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Recordemos que a figura da mulher na relação com o deus ferreiro, não raro, está 

associada à infidelidade ou à má fortuna e que, antes da incorporação de Viance ao exército, 

suas aspirações maiores de dignidade são desfeitas pela traição da namorada. Notemos que a 

questão do tipo de fidelidade sugerida pelo ancião é colocada não somente para o caso 

específico de sua esposa, mas ampliada para as relações com os demais homens, mulheres e, 

curiosamente, também para as sociedades. 

Seria a mulher uma metáfora para a Espanha? O assassinato de uma Espanha 

corrompida seria a forma de ser-lhe fiel, fiel à verdadeira Espanha? Lembremos que a 

corrupção lenta e gradual do corpo e degradadora da vitalidade é o argumento de que o ancião 

se vale para justificar o homicídio da esposa. Parece-nos que há uma possibilidade de 

correlação da figura da esposa com a da Espanha sob o ponto de vista da relação de fidelidade 

e de verdade. 

Após despedir-se do ancião em um ponto mais avançado na narrativa, Viance, no 

prosseguimento de sua saga pela sobrevivência, encontra-se de novo em um estado de 

estupor. É sujeito a um novo devaneio. Nele aparece Deus vestido com uma chilaba (traje 

mouro), dizendo que havia se contrabandeado aos mouros sob a justificativa de que “Dios está 

siempre del lado del que puede más” (SENDER, 2006, p. 266). Viance contesta: “¡Mientes! 

¡Eso no es cierto! (SENDER, 2006, p. 266). Segue-se, então, o seguinte diálogo: 

 
-¡A mi no me habla com esse desenfado! Te digo que me he pasado a los 

moros. ¿Quieres hacer un pacto? 

-¿Cual? ¿El que decía el viejo de las herraduras? 

-Naturalmente. Si no tienes papel de oficio, no importa; yo traigo de todo. 

-¿En qué condiciones? 

- Tú tienes que morir forzosamente. Ahora bien: España te será fiel. Te 

incorporará a la legión de los soldados muertos en cumplimiento de su deber. 

(SENDER, 2006, p. 266). 

 

Atentemos para o fato de que uma das frases do ancião das ferraduras é a de que o 

amor é um combate no qual um sempre sucumbe para que o outro viva. Entre Viance e 

Espanha havia esse combate. Morrer significaria ser-lhe fiel? E o contrário? Render, destruir, 

aniquilar as sociedades... destruir a Espanha? Seria ser-lhe fiel? É forçoso registrar que, no 

momento desse devaneio, Viance já sabe que ele é também culpado. 

 
Si le entregaron aquel cartucho para “el que tenga la culpa”, no hay que 

discurrir demasiado. Viance tiene la culpa, como Rivero y como Otazu y 

Piqueras. Todos son culpables, porque un hombre es igual a otro hombre, y 

si uno dice que sí el otro puede decir que no. ¿Y qué? El caso es que todos 

han dicho que sí, sin saber lo que decían, y ahora van pidiendo un tiro en la 

cabeza, que no les sirvió a su tiempo para hablar palabras razonables. 

(SENDER, 2006, p. 262) 
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A verdade já foi revelada e ele tem a obrigação de dizer a verdade. Ser fiel passara a 

significar ser fiel a essa verdade. E a consumação dessa fidelidade, a explicitação dessa 

verdade somente se faria pela palavra no. 

De fato, isso só ocorrerá no episódio em que Viance, tendo chegado finalmente a 

Melilla, é submetido ao exame médico que avaliará suas condições físicas. Mesmo ferido e 

visivelmente debilitado, sem condições mínimas de combate, o oficial médico o considerará 

apto para o serviço. Um pouco antes, Viance dormira um sono reparador engendrado entre 

duas casas do Polígono, região do quartel de Melilla. Havia sido um sono de cara às estrelas 

após todos negarem-lhe um colchão. “Cuando el sol le da de lleno, reacciona, se levanta y 

emprende con desgana la ascensión hacia el cuartel.” (SENDER, 2006, p. 312), como se fora 

o ferro animado pelo fogo. Diante da decisão do oficial médico, as coisas se sucedem assim: 

 

-Según usted ¿estoy sano? [...] 

[...] Viance insiste con la voz temblorosa de cólera. 

-Tendrás que oírme antes mi teniente, Yo no puedo tenerme en pie, estoy 

herido…  

-¿Qué dices idiota? ¿Qué palabras son éstas? [...] 

-Soy un soldao y usté un capitán; pero antes que nada yo represento un 

hombre y usté un médico. Falta usté a su obligación si…  

-¡Vamos, vamos! ¡No sabes lo que dices! ¡Largo de aquí! 

-Digo sólo lo que quiero decir, y usté no cumple con su deber. Sabe bien que 

yo no estoy para hacer servicio. 

El médico alza la mano, se contiene rojo de ira. Viance ha retrocedido y le 

ha tirado un frasco a la cabeza rugiendo: 

-No me toque que le parto el alma. Usted es como los demás, como el 

cobarde del…  

Le arrastran, le tapan la boca. (SENDER, 2006, p. 314-315). 

 

Independente das consequências, que acabariam lhe sendo funestas, Viance havia dito 

a verdade, havia cumprido com sua obrigação, havia sido fiel à sua consciência sã de jovem, 

havia dito no. 

Detido na prevención, seria reincorporado à força aos contingentes que partiriam em 

breve para novos combates. Reengajariam-no por mais dois anos como punição. De dentro do 

corpo da guarda, ele espera saber o que farão com ele, contudo, o aragonês “siente, con la 

satisfacción de haber dicho la verdad y de haber alzado un grito de justicia, cierta 

responsabilidad confusa que no le importa en el fondo” (SENDER, 2006, p. 315). 

 Quando partem rumo à nova missão, um suboficial lhe interpela em tom afetuoso, 

querendo saber o que havia ocorrido. Pondera que vão puni-lo e que isso pode levar um 

homem a se perder. Viance, impotente, aceita seu fado, sua Moira. O fogo da forja se apagara 
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logo depois de haver logrado extrair o melhor aço, o caráter resistente, a têmpera perfeita e 

Viance responde: “¡Bah, suboficial, “¡Yo me he perdido ya!” (SENDER, 2006, p. 316). 

 Durante toda a fuga, a narrativa informa que Viance sofre uma dor intensa descrita da 

seguinte forma: “De vez en cuando parten del occipucio dos ráfagas luminosas y, cada una 

por su lado, dan la vuelta a los sesos, bajo ir a reunirse en la frente de la nariz.” (SENDER, 

2006, p. 209). Essa dor constante dá a Viance “la seguridad de que si llegasen a establecer 

contacto entre las cejas caería muerto […]” (SENDER, 2006, p. 209). A natureza dessas 

varetas invisíveis é magnética, pois, no capítulo X, o narrador atesta que “[...] ya no teme caer 

fulminado por el contacto de esas dos corrientes magnéticas bajo el entrecejo” (SENDER, 

2006, p. 267). Ora, o magnetismo voltado para o centro da testa ratifica que a substância 

íntima de Viance é o ferro. 

 Bachelard afirma que: “Nenhum dos três reinos escapa aos ritmos de toda vida. O 

animal é a vida cotidiana. O vegetal, a vida anual. O mineral, a vida secular, a vida que se 

conta por milênios.” (BACHELARD, 2001, p. 192-193). A ficção é capaz de dar conta do 

cotidiano do Viance animal e do vegetal, mas o cotidiano do Viance mineral, de vida secular, 

tem que ser amparado pelo mito. Na ficção, Annual dialoga com os elementos de constância: 

expectativa de competência, terror, horror, desconfiança, insegurança e ausência de sentido. 

No mito, Annual dialoga com o elemento de constância da culpa. 

Viance, ao enfrentar o desastre, enfrenta o humanamente indescritível e o 

insuportavelmente vivível. Parece-nos que Sender, ao situar a narrativa no domínio ambíguo 

da ficção e do mito, constrói um recurso estilístico no esforço de abrigar o inexplicável e o 

incompreensível. 

 A trajetória que percorre o homem Viance até a sua substância ferro sugere uma 

metalurgia que busca entender o drama do aragonês por meio do percurso que enxerga sua 

atividade através dos cotidianos ficcionais pela ótica de uma tragédia milenar, observando 

nela o itinerário do ferro e da alma forjados no mito e devolvidos à rasa condição de nossa 

frágil vida cotidiana. 

 

 



 

 

2 BASES PARA UMA LEITURA DOS COTIDIANOS FICCIONAIS DE IMÁN A 

PARTIR DA TEORIA DA VIDA COTIDIANA DE AGNES HELLER  

 

Qué palabras nos llenan entonces de hermosura. 

Qué vieja ciencia sabe desvanecer las brumas. 

Cuántos instantes muestran su evidencia desnuda. 

Cómo se encierran todas las verdades en una. 

         (HIERRO, 2009, p. 265) 

 

Uma preocupação de nossa pesquisa é investigar através de quais contornos 

poderíamos desenhar a nossa observação de um cotidiano ficcional. Elegemos como matriz 

teórica o conjunto de ideias formuladas pela filósofa húngara Agnes Heller (1929-), discípula 

de Georg Lukács (1885-1971), integrante da chamada Escola de Budapeste e que, entre seus 

diversos estudos, se ocupou também em problematizar alguns princípios que regem e 

configuram a atividade e o pensamento cotidiano. 

 A abordagem de Agnes Heller não parte de uma perspectiva literária. Isso não 

significa que ela não considere a atividade literária, enquanto manifestação artística, como 

uma objetivação humana dotada de projeção e função dentro da vida cotidiana. 

Nossa pesquisa se serve da teoria Helleriana sobre a vida cotidiana, sobretudo naquilo 

que ela, ao definir como sendo próprio do cotidiano, acaba por evidenciar o não cotidiano, 

sugerindo a possibilidade da existência de implicações éticas nas decisões humanas que se 

dão entre essas duas qualidades distintas de ação humana.  

 O cotidiano é compreendido comumente como as “[...] ações, que dizem respeito à 

nossa rotina. Tudo que se realiza empiricamente, repetidamente. É o viver o dia a dia de uma 

forma quase que banal.” (DURO GUIMARÃES, 2002, p. 11), conforme atesta a própria 

origem de sua referência latina, cotidie ou cotidianus.  

Essa primeira concepção, que a princípio sugere um panorama limitado para um 

campo de observação, abriga na verdade uma série de características que, no seu entrelaçar, 

acabam por apresentar o cotidiano como um horizonte atraente e rico da diversidade humana. 

Portanto, inicialmente nos parece adequado nos inteirarmos das propriedades e princípios que 

regem a fisiologia do cotidiano. 
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Como havíamos dito antes, o cotidiano se ergue da argamassa das ações humanas, 

ações estas que resultam de um esforço de objetivação que, conforme comenta Gleny Duro 

Guimarães, pode traduzir-se como o esforço empreendido pelo homem sobre o objeto no 

intuito de usá-lo em seu proveito (DURO GUIMARÃES, 2002, p. 12). Nesse sentido, a 

mesma autora exemplifica que adquirir a linguagem materna ou transformar a palha em 

utensílios corresponde a objetivações. Objetivar, nesse sentido, pode equivaler a dotar a 

matéria da possibilidade de sua transformação e consequente manipulação, visando a 

sobrevivência humana. 

No âmago da gênese das ações cotidianas, podemos enxergar uma dimensão de 

causalidade, ou seja, uma situação-problema que exige e justifica o esforço sugerido e uma 

dimensão de finalidade que se condensa no cumprimento do fim a que se destina essa ação 

com a obtenção da solução desejada. 

O objetivo da ação cotidiana enquanto mediadora das relações entre causa e finalidade 

pode ser identificado pelo princípio da aquisição do êxito. É importante sublinhar esse 

objetivo, uma vez que o cotidiano se alicerça não só pela questão do comportamento 

cotidiano, mas se orienta também por um tipo de pensamento peculiar.  

Um primeiro ponto derivado da perspectiva de êxito de que se reveste a ação cotidiana 

é o “[...] caráter de doxa que é próprio do saber cotidiano” (HELLER, 1970, p. 45). O caráter 

de doxa do saber cotidiano se constrói com base em juízos provisórios que se formam a partir 

do êxito que determinada ação cotidiana obtém e que termina por referendar esse saber. A 

consequência imediata da correlação entre saber e esforço exitoso é o que Heller denomina de 

unidade imediata de pensamento e ação. O que é correto é o que é exitoso e o que é exitoso é 

o verdadeiro, daí o caráter de doxa do saber cotidiano. Nas palavras da filósofa: “[...] O que 

revela ser correto, útil, o que oferece ao homem uma base de orientação e de ação no mundo, 

o que conduz ao êxito, é também ‘verdadeiro’.” (HELLER, 1970, p. 45). 

Essa lógica nos leva à questão da verdade cotidiana como uma verdade fundamentada 

na experiência e no empírico, operando através da repetição e da generalização. A condição 

de êxito da ação bem-sucedida estimula a associação da sua eficácia a toda situação que reúna 

circunstâncias e motivações semelhantes às que induziram a ação primeira, até que ocorra um 

eventual fracasso. O fracasso ou insucesso é um elemento previsível, uma vez que: 

 

[...] A rigidez das formas de pensamento e comportamento cotidianos é 

apenas relativa, ou seja, pode se modificar lentamente na atividade 

permanente e, com efeito, geralmente se modifica. Toda ultrageneralização é 

um juízo provisório ou uma regra provisória de comportamento: provisória 

porque se antecipa à atividade possível e nem sempre, muito pelo contrário, 

encontra confirmação no infinito processo de prática. (HELLER, 1970,  

p. 44). 
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 Portanto, dessa forma se torna visível o caráter momentâneo dos efeitos e a natureza 

efêmera das motivações cotidianas na construção de um saber e de uma verdade que tem 

como signo a transitoriedade e o pragmatismo e de onde toda generalização traz embutida a 

certeza de que “[...] se generalizarmos incorretamente, a própria atividade nos corrigirá” 

(HELLER, 1970, p. 46).  

Entretanto, em que pese essa provável eventualidade, o conjunto de unidade de 

pensamento e ação, repetição e generalização oferece à nossa vida cotidiana um mecanismo 

imprescindível sem o qual não lograríamos atender minimamente à imensa quantidade de 

decisões individuais a que estamos sujeitos no nosso dia a dia. Esse mecanismo seleciona, 

ordena, hierarquiza e reproduz uma infinidade de escolhas que passamos a exercer por uma 

avaliação probabilística, estimativa e antecipatória. 

 Contudo, devemos cuidar que há uma alteração no nível de problematização da vida 

cotidiana quando colocamos o olhar da relação do homem com a natureza ao lado do olhar da 

relação do homem com os outros homens, o social. 

Heller, ao dizer que “[...] Na natureza a legalidade é ontológica” (HELLER, 1970,  

p. 2), não faz mais que observar que na natureza as causas podem gerar qualquer ação 

permissível (legal), contanto que seu fim, que em última instância é a sobrevivência, seja 

cumprido. Desse modo, satisfeito esse fim, a relação entre causa e fim se esgotaria em si 

própria. 

Entretanto, com respeito às relações humanas, Heller passa a distinguir que aos 

homens é dada a faculdade de imporem-se fins, o que sugere que, para esse caso, a relação 

entre o campo causal e os atos teleológicos nem sempre responde às razões objetivas das 

circunstâncias, já que, no domínio do social, todas as objetivações podem desencadear 

igualmente novas séries causais e, portanto, novos fins distintos dos originais (HELLER, 

1970, p. 1). 

Isso nos leva a considerar que, em relação às ações humanas, as objetivações são de 

ordem extremamente mais complexa, pois se colocam como produtos sociais que, ainda que 

atendam a fins pragmáticos, se conformam através de estruturas que se alongam tanto na 

direção da extensão do tecido social quanto no seu campo temporal, ou seja, a história. Heller 

chega mesmo a identificar tais objetivações com a própria história humana na medida em que, 

sendo a história a substância da sociedade, são os homens que realizam a objetividade social, 

tanto no aspecto da sua construção como no aspecto da sua propagação através das épocas 

(HELLER, 1970, p. 2). 
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No cerne da questão da influência da esfera social no conjunto da vida cotidiana está a 

questão da qualidade do poder de escolha do indivíduo. A filósofa húngara considera que, 

dentro do campo social, o homem é apresentado a um quadro situacional mais complexo. No 

âmbito do seu horizonte de ação, além dos fatores naturais, passam a coabitar, no conjunto da 

sua experiência cotidiana, as normas, os estereótipos (ultrageneralizações) e os vínculos da 

sua integração primária (classe, camada, nação). 

Esse quadro ampliado de fatores e agentes condicionantes passa a exigir do homem, 

em sua tomada de decisão cotidiana, um senso de avaliação mais sofisticado a fim de que a 

sua ação se mantenha com eficácia. Dito em outras palavras, no cálculo da ação cotidiana, o 

êxito passa a exigir mais habilidades e mais flexibilidade do poder de escolha do indivíduo 

porque o império da sua necessidade passa a movimentar-se num espaço limitado por novas 

exigências. Na verdade, a assimilação das normas e suas exigências é, na maior parte dos 

casos, a garantia da continuidade do êxito na ação cotidiana. Heller, inclusive, reafirma essa 

posição quando considera que todo homem, em alguma medida, necessita de alguma 

conformidade (HELLER, 1970, p. 46). 

O problema para a filósofa surge quando a conformidade se transforma em 

conformismo. Para ela, o conformismo faz com que se fragmente a relação dinâmica entre 

vida e ação cotidiana, passando a vigorar na ação cotidiana a perda da sua capacidade de 

atualização e a consequente ausência de verdade, deixando-se, por isso, de reconhecer nos 

juízos provisórios e no saber cotidiano o topo de doxa.  

Se, por esse lado, o conformismo é danoso à vida cotidiana, por outro, também causa 

prejuízo à vida não cotidiana. Se o indivíduo não aproveita as possibilidades legítimas de 

manifestação de sua individualidade objetivamente presentes na sua vida cotidiana, a 

influência da norma social ascende desproporcionalmente sobre as formas não cotidianas de 

atividade, sobretudo nas decisões morais e políticas, passando a destituí-las parcial ou 

totalmente do seu caráter de decisões individuais (HELLER, 1970, p. 46). 

Através do tema do poder de escolha individual, o problema a que a questão do 

conformismo nos impele é o do lugar do menor esforço no campo de nossas ações. Por um 

lado, o postulado do menor esforço na atividade laboral nos é muito desejável. Por outro lado, 

no que diz respeito à atividade social, o menor esforço deve ser olhado com cuidado, uma vez 

que a integração social mediada pelo comodismo de nossa individualidade pode equivaler a 

“[...] poupar pensamento individual e decisão individual inclusive em campos nos quais essa 

individualidade é não apenas possível, mas necessária” (HELLER, 1970, p. 46). 
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É, portanto, no tema do indivíduo e suas escolhas que enxergamos a melhor 

oportunidade para aclararmos as intenções da proposta de leitura desta dissertação. Como foi 

exposto, indicamos para a nossa pesquisa três filtros de observação para a obra que 

escolhemos investigar, ou seja, Imán, de Ramón J. Sender. São eles: o cotidiano, o não 

cotidiano e a emergência ética que deriva do atrito entre cotidiano e não cotidiano.  

Nesta breve inflexão esperamos que se evidenciem a forma pela qual essas três 

instâncias se relacionam e oferecem uma fresta de onde podemos medir a gravidade e os 

dilemas das decisões encarnadas no universo ficcional de Viance, Antonio e dos demais 

personagens de Imán, bem como eventuais consequências da falta delas. 

A guerra, embora seja a suspensão do cotidiano, possui seu cotidiano (DURO 

GUIMARÃES, 2002, p. 30). É uma cotidianidade com caracterização distinta e com níveis de 

decisão condicionados a graus diferentes de conflito. 

Em Imán, o cotidiano da guerra é configurado, em parte, pelos pequenos hábitos, 

códigos de conduta e códigos de linguagem, procedimentos de segurança e padrões de 

atuação, pactuações pragmáticas, perigos frequentes e incidentes costumeiros que buscam se 

inscrever no esforço de disciplina e ordenamento administrativo e burocrático das funções do 

aquartelamento através de uma rotina. 

O lado complementar dessa cotidianidade que ocorre no acampamento revela-se nos 

ataques do inimigo, tiros, nas admoestações, mortes e ordens que incorrem no cotidiano. São 

ações que possuem uma previsibilidade, uma frequência, mas se dão dentro de uma 

aleatoriedade regulada pela dinâmica da própria guerra e não obedecem a uma repetição 

temporal rotineira, embora os procedimentos que as envolvam possam ser ou não rotineiros. 

O episódio Annual, la catástrofe, sem dúvida, é um transcurso marcado pelo 

imprevisto onde cada página destila o inesperado de cada segundo da fuga de Viance através 

do deserto marroquino. É uma sucessão ininterrupta de eventos cuja ocorrência foge a 

qualquer parâmetro. Realmente não é possível divisar, nesse evento, um cotidiano 

identificado por um padrão de usos e práticas que se repetem diariamente, ainda que haja 

algumas ações de autoproteção que sejam recorrentes. 

Contudo, se vemos no episódio da fuga de Annual o acento da atmosfera constante que 

cobre a retirada de Viance, debaixo de uma tensão solitária, intensa e ininterrupta, vivida no 

dia a dia dos dez dias de sua luta pela própria vida, identificamos, nesse trajeto, o transcurso 

de uma rotina feita não de usos e práticas, mas da presença da tensão cotidiana do horror. De 

certa forma, ainda que de modo distinto, essa tensão permanente também se manifesta na 

incursão a T. 
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Nosso trabalho consiste, em grande parte, em identificar, em cada um destes 

cotidianos ficcionais, alguns de seus hábitos e ações rotineiras. Po exemplo, quando o 

corneteiro soa o toque diário de retreta, convocando a tropa a recolher-se aos seus 

alojamentos: “[...] Viance dice, como todos los días desde hace cuatro años: - Un día menos y 

un día más.” (SENDER, 2006, p. 101). 

A rotina no campamento também se caracteriza fortemente pelas atividades de 

vigilância e limpeza. Desta última, o sargento Antonio nos informa que “[…] Las obsesiones 

son tenaces en los campamentos […] A Viance le toca barrer mañana.” (SENDER, 2006,  

p. 86). Há todo um conjunto de atividades e ações que cumprem uma liturgia da vida 

aquartelada e que vêm acompanhadas, não raro, por palavras como: sempre, todo, 

geralmente... É a marca presente de um eterno retorno. O comentário do boticário exemplifica 

bem essa retórica da repetição, ao dizer que “[...] Todos los días, al tomar el café, llegan dos o 

tres moscas y se ponen pelmas revoloteando dentro del plato.” (SENDER, 2006, p. 116).  

Pelo lado da infância e adolescência de Viance, o texto também nos oferece uma 

pintura das tensões cotidianas que modulam o dia a dia camponês dos hábitos de sua família e 

que condiciona sua visão do mundo desde criança como aquela que nos informa que “[...] Su 

padre estuvo cuarenta años arando las tierras del duque sin ver una cosecha decente.” 

(SENDER, 2006, p. 118). 

Viver quatro anos querendo, no fundo, que o primeiro dia nunca houvesse começado. 

Dedicar-se a varrer um espaço que a areia e o pó recobrirão tão logo a vassoura cumpra seu 

trajeto. Comer moscas diariamente de forma resignada. Arar infrutiferamente uma terra que 

não é sua por quarenta anos. Que classe de êxito poderia conceber um juízo provisório, que 

dia a dia, ano a ano, motivasse de modo continuado essas ações? Que causas, que fins, que 

necessidades seriam atendidas por esses cotidianos? 

Obviamente, essas ações não atendem às necessidades naturais de quem as pratica, 

portanto, devem atender a outra ordem de necessidades, ou seja, necessidades sociais e 

políticas. Essas ações não possuem categoria de verdade, de doxa, porque não confirmam a 

lógica do êxito. Portanto, elas se inscrevem dentro do campo do cotidiano pelo seu caráter de 

frequência, não pela dinâmica de sua lógica. Os juízos provisórios que emanam delas não se 

atualizam porque há algum tipo de força coercitiva da esfera política e social que transfere a 

noção de êxito da esfera das decisões individuais para a esfera das imposições institucionais. 

Essa noção de êxito emanada das esferas institucionais ainda poderia reencontrar um 

ponto de reinserção e justificativa, enquanto um saber e uma verdade cotidiana, se a supressão 

do poder de decisão individual correspondesse à exigência imperativa de uma causa que 
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apelasse às razões maiores da humanidade, tais como espécie, classe ou grupo. Isso, contudo, 

de fato não acontece porque atuam, nesse contexto, uma Igreja Católica Romana, um exército 

e uma monarquia, corroídos por interesses exclusivamente particulares. 

Nesses retratos cotidianos, nítido é o sentido de aviltamento das objetivações 

cotidianas. As ações não atendem ou atendem de forma ineficaz às necessidades de 

sobrevivência de seus agentes. Caminha, ao lado das ações rotineiras do acampamento militar 

no Marrocos e da infância e adolescência de Viance, um cotidiano que não é o da plenitude da 

relação justa e satisfatória entre esforço e resultado. Aos praticantes dessas ações, seguem o 

cotidiano da frustração e da corrupção da boa-fé. O cotidiano do deambular da descrença, o 

cotidiano da indiferença pelo outro. 

Contudo, são nesses cotidianos expropriados de sua lógica, de seu saber e de sua 

verdade, onde Viance auxilia um soldado palúdico e moribundo, a quem não dão baixa, 

amparando-o pelo braço e levando-o à tenda (SENDER, 2006, p. 103). É na esterilidade desse 

cotidiano, que conclama à ação estéril ou à inação, que Viance confessa a si que, dos socos 

dados pelo sargento nos soldados, “[...] sentia deveras no haber recibido los que cayeron sobre 

el palúdico” (SENDER, 2006, p. 104). É no cotidiano da ação diária, de ano após ano sem 

colher êxito da terra que o pai de Viance “[...] decía siempre lo mismo: este año paice que la 

tierra está harta y el trigo apunta bien (SENDER, 2006, p. 119) ” e, semeando o campo com 

os grãos do seu próprio sentido, nutria a terra com suas próprias razões, no cabo do arado que 

seguia suas mãos. 

Nesses cotidianos ficcionais de Imán, não mais regidos pela lógica simples do êxito, 

essas ações afloram como as que já não respondem mais à simples lógica das demandas 

naturais, sociais e políticas. Afinal, com que fim pragmático alguém amparará um moribundo, 

com as forças que já não possui, ou persistirá em lavrar uma terra, de onde se colherá apenas a 

seca e a estafa? 

Por conta da total falta de sentido que as rodeia, essas ações cotidianas só encontram 

sentido se puderem ser entendidas como cartas dirigidas à espécie humana, ao humano 

genérico, ao não cotidiano. Dessa emergência surge uma questão ética que podemos 

descortinar naquele ponto onde as ações do homem passam a traduzir o sentido amplo de 

humanidade através das suas ações individuais. 

O cotidiano configura o painel de uma verdade e de um saber próprios que organiza e 

hierarquiza esforços no intuito de viabilizar a perpetuação da espécie. Toda rotina se repete 

até que um dia passa a revelar uma peculiaridade, algo inaudito que permanecera incrustado 
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nas pás de um moinho e que só aparecerá pelo movimento gerado pela repetição do dia a dia 

como um fenacistoscópio. 

A literatura, como um dos lugares do não cotidiano, se encarrega desse olhar e dessa 

colheita sobre o cotidiano, dessa garimpagem do ordinário em busca do extraordinário. 

Dentro desse extraordinário, a literatura observa aquela delicada e sutil margem de onde se 

inclinam ora a um lado, ora a outro, as decisões individuais, prisioneiras ou libertas dos finos 

fios da teia do conformismo. 

 

 

2.1 QUESTÕES DA REPRESENTAÇÃO LITERÁRIA DO COTIDIANO FICCIONAL 

EM IMÁN 

 

 

Ao tratarmos da questão da representação literária do cotidiano, nos deteremos 

inicialmente em algumas características que revestem a palavra cotidiana inscrita na 

oralidade, que é sua forma de enunciação expressiva por excelência. A compreensão dessas 

características nos permitirá considerar, com mais propriedade, a natureza dos esforços que 

cercam a palavra produzida nos contornos de um cotidiano, visualizando-a no trânsito do 

domínio da oralidade para o da palavra escrita até chegar ao universo da palavra literária. 

Michel de Certeau (1925-1986), quando se refere às características da palavra no 

cotidiano, dá ênfase especial às retóricas da conversa ordinária como práticas transformadoras 

de situações da palavra, capazes de conferir “[...] um efeito provisório e coletivo de 

competências na arte de manipular ‘lugares comuns’ e jogar com o inevitável dos 

acontecimentos para torná-los ‘habitáveis’.’’ (CERTEAU, 1994, p. 50), caracterizando o 

campo que ele considera próprio das enunciações do cotidiano, ou seja, aquele que é 

dominado pelas ações do que ele considera do tipo tático, subversor e oportunista. 

Para o historiador francês, a palavra no domínio do cotidiano, além de eminentemente 

oral, obedece a uma visão tática, dependendo do tempo, para captar no voo possibilidades de 

ganho e o que “[...] ela ganha, não o guarda. Tem constantemente que jogar com os 

acontecimentos para os transformar em ‘ocasiões’.” (CERTEAU, 1994, p. 47), onde a sua 

“[...] síntese intelectual tem por forma não um discurso, mas a própria decisão, ato e maneira 

de aproveitar a ocasião” (CERTEAU, 1994, p. 47). 

Nas palavras de Certeau, vemos um pouco daquilo que Heller denomina como unidade 

de pensamento e ação. Para além desse aspecto, no entanto, com respeito à palavra imersa no 
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cotidiano, a visão de Certeau nos reporta a um sentido de emergência, de heterogeneidade, 

imediatismo, espontaneidade, rapidez, senso analógico e avaliador e uma  

“[...] superficialidade – que nos impulsiona a lidar sempre com as aparências” (DURO 

GUIMARÃES, 2002, p. 34) que tendem a traduzir-se em uma prática textual essencialmente 

pragmática. 

Essa condição nos leva a pensar em estruturas sintáticas monocromáticas concisas e 

diretas que atendam à dinâmica imposta pelos tempos internos da conversação e pelo 

imperativo das exigências negociais que exijam a presta e competente solução. Por essas 

especificidades, não julgamos demasiado supor que seja uma orientação usual dessa economia 

argumentativa a padronização retórica e a repetição, aqueles lugares comuns dos quais nos 

fala Certeau. 

No entanto, não devemos enxergar obstinadamente a repetição e a padronização 

linguística como evidência inequívoca de um código meramente superficial e utilitário. 

Podemos verificar a possibilidade de uma matização no uso repetitivo de vocábulos e 

expressões se compararmos, por exemplo, os conceitos de rito e ritualismo, através de alguns 

poucos casos. 

Alguém que deseje Vai com Deus! pode dizer essa frase de forma mecânica, partindo 

da situação de uma pessoa que “[...] leva uma vida monótona, apagada, feita de pequenas 

ações que se repetem na mesma hora do dia [...] com o fito de chegar a um modo de vida onde 

se possa viver na ‘desoneração’ e na desresponsabilização das próprias ações” (ALDO 

NATALE, 2004, p. 21), cumprimentando, então, o seu vizinho com esse horizontal  

Vai com Deus! para que ele não o importune. Nessa mesma linha de pensamento,  

“[...] comportamentos do tipo religioso presentes nas grandes religiões, quando se tornam 

padronizados, repetitivos e com caráter formal” (ALDO NATALE, 2004, p. 21) podem 

abrigar um Vai com Deus! correto e asséptico que garanta aceitação social. Por outro lado, Vai 

com Deus! dito por um pai ao seu filho, antes da saída deste para a escola, pode expressar a 

intenção real deste pai em invocar a presença da proteção divina no caminho desta criança. 

Os dois primeiros casos são exemplos de ritualismo e o terceiro de rito. O ritualismo 

refere-se geralmente a uma atitude esvaziada de qualquer conteúdo simbólico (ALDO 

NATALE, 2004, p. 21); já o rito, seja compreendido pela etimologia da palavra sânscrita rta, 

seja compreendido pela raiz indo-europeia ri, sempre evoca a ideia de ordem e harmonia. 

Para Aldo Natale Terrin, o rito “[...] coloca ordem, classifica, estabelece as 

prioridades, dá o sentido do que é importante e do que é secundário” (ALDO NATALE, 2004, 
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p. 18-19), recuperando o fundamento da ordem universal que deve estar presente na ordem do 

microcosmo do qual o homem faz parte. 

Mais que qualquer problematização das questões entre rito e ritualismo, o que a 

comparação acima descrita busca alertar é para a possibilidade de profundidades 

significadoras, logo abaixo de uma retórica cotidiana aparentemente superficial e rotineira, e 

para o fato de que esta profundidade apela para uma ampliação do sentido de pragmatismo 

existente na linguagem. 

Dada a complexidade das objetivações humanas, da qual a linguagem faz parte, o 

sentido de pragmatismo enquanto estratégia de obtenção da sobrevivência passa a exigir um 

entendimento ampliado do termo sobrevivência como sendo também o de uma dimensão de 

sobrevivência social, emocional, psicológica e simbólica. Portanto, ainda que rudimentar, 

repetitiva, e apresentando muitas vezes como síntese intelectual não um discurso, mas a 

própria decisão, a linguagem cotidiana se constrói por um pragmatismo que atende também a 

outros níveis de sobrevivência humana e o cotidiano a que ela serve. Nesse sentido, apesar de 

muitas vezes apresentar uma estética crua e funcional, ela não é sinônimo da ausência de uma 

topografia rica de eventuais significados superpostos. 

Clarificado esse ponto de vista, podemos nos deter na questão da transposição da 

palavra cotidiana de seu meio natural, a oralidade, para a dimensão da palavra escrita. O 

principal problema para o qual atentamos é o fato de que a palavra cotidiana transposta à 

escrita perde todas as qualidades que a configuram como cotidiana. 

Ela não é mais espontânea, não é mais emergencial, não possui um interlocutor direto 

que lhe demande improviso, provoque sua necessidade e lhe confira presteza. Impõe-se 

mesmo a pergunta: Por que transpor a palavra cotidiana para a palavra escrita? Realmente não 

há razão que justifique essa empresa, salvo a possibilidade de que a palavra cotidiana, quando 

escrita, ao não ser mais instrumento do pensar e do fazer unidos pelo signo da ação, possa ser 

objeto do signo da prospecção, substituindo a sinergia com o tempo do instante pela 

oportunidade da suspensão do tempo. Dessa forma, ela adquire a possibilidade de ser vista 

como objeto de atenção tanto da reflexão quanto de sua estética. 

Essa perspectiva, além de emprestar uma ambiência favorável à condução da palavra 

cotidiana ao universo da palavra escrita, a induz, inclusive, a ir mais além, acolhendo a 

possibilidade de seu florescimento no universo da palavra literária, onde se encontra o terreno 

do nosso objeto de estudo: a narrativa ficcional presente no romance Imán. Nesse terreno da 

apropriação literária da oralidade cotidiana, duas questões se mostram relevantes para nossas 

análises: uma de natureza formal e outra de natureza axiológica. 
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A observação do aspecto formal nos oferece informações sobre os recursos estilísticos 

usados pelo autor para obter o efeito de ambiência e de dinâmica textual cotidiana, sugerindo 

ao leitor a sua inserção no universo ficcional pelo ponto de vista das qualidades estruturais de 

um cotidiano real. 

A observação do aspecto axiológico possibilita a leitura prospectiva da retórica 

cotidiana ficcional, na medida em que os valores que fundamentam e estruturam as sentenças 

rotineiras sofrem substituições ou modulações de outros valores, indicando através da 

flutuação axiológica a hierarquia dos valores, o fluxo das intenções que orientam a trama e o 

extraordinário que se oculta por detrás da atmosfera de conformidade. 

No decorrer do nosso estudo sobre o cotidiano ficcional de Imán, dois recursos 

formais nos serviram com mais frequência. O do primeiro tipo nos remete a um recurso de 

tipo analítico que disseca determinado fato ou frase do romance de modo que possamos 

enxergar aquela cena ou texto cotidiano dentro de um conjunto de informações que se 

justapõem. É um tipo de recurso que é mais horizontal do que prospectivo e que não se 

preocupa em apresentar eventuais motivações particulares. É, por natureza, mais extensivo e 

se ocupa em recriar o cotidiano mencionado pela sua diversidade e complementaridade, e não 

pela sua profundidade. 

Para fins de ilustração desse recurso, usaremos o fragmento da edição do Journal d´un 

bourgeois de Paris, datado de março de 1414, coletado e analisado pelo historiador Paul 

Marie Veyne (1930-). Neste fragmento, Veyne relata um trivial fato recolhido de uma cena 

cotidiana descrevendo-a assim: 

 

[...]. Por essa época, à tarde, quando iam comprar vinho ou mostarda, as 

crianças cantavam: Votre cul a la troux, commére / Votre cul, a la troux, la 

troux. Com efeito, aconteceu que a vontade divina permitiu que um ar 

pestilento caísse sobre a terra com que mais de cem mil pessoas, em Paris, 

deixassem de beber, comer e dormir; essa peste provocava uma tosse tão 

forte que não mais se rezavam missas cantadas. Ninguém morria delas, mas 

era difícil curar-se. (VEYNE, 1995, p. 22). 

 

A partir do relato, Veyne, em uma análise própria, decanta essa passagem do dia a dia 

parisiense do longínquo ano de 1414, reconhecendo nela características de uma população 

pré-industrial sujeita a epidemias de verão que provocavam alto índice de óbitos, o que 

inspirava uma atitude de resignação na população. Na gíria das crianças, ele observa vestígios 

de uma educação pré-rousseauniana e comenta que, no jargão popular francês da época, dizer-

se que alguém estava resfriado (ou por extensão “com tosse”) era uma referência a doenças 
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venéreas. Com respeito à compra encomendada, Veyne, ao se perguntar por que mandaram as 

crianças comprar precisamente vinho e mostarda, constrói um quadro da economia da cidade 

e de seus hábitos (VEYNE, 1995, p. 22). 

Na análise da canção capturada por Veyne, podemos observar que há um somatório de 

informações gravitando em torno de um momento, de um cotidiano. Por detrás da canção 

cantada nas bocas infantis talvez não houvesse mais que um alegre impulso próprio da tenra 

idade ou a oportunidade para um fugaz gracejo; no entanto, a análise de Veyne anuncia o 

contexto que compõe aquela cena cotidiana. 

Esse recurso está fortemente associado ao esforço de configuração e busca da 

composição de uma cotidianidade provável. Esse esforço solicita a investigação de hábitos, 

pensamentos, emoções e procedimentos rotineiros. Deve-se dar atenção também aos quadros 

situacionais que atuem no cotidiano ficcional na forma de forças constantes porque através 

desses vetores muitas vezes ocorre uma atividade de pressurização ininterrupta, tensões que 

podem gerar uma forte influência na perpetuação da rotina e na previsibilidade das ações 

ficcionais. 

Uma forma de visualizarmos o processo de composição dessa cena cotidiana é nos 

dedicarmos a recuperar as informações sobre um determinado tema. A título de exercício, 

tomemos o tema da alimentação servida aos soldados espanhóis no Marrocos, fato inscrito no 

romance Imán. Na página 87, encontramos informações bem claras sobre o momento do 

almoço: 

 

[...] Entre las tiendas y los barracones de mampostería, despedazados por los 

bombardeos de la ofensiva última y remendados con sacos de tierra, se 

alinean por compañías y baterías los cinco mil hombres. Medio pan bajo el 

brazo y el plato de latón en la mano, colgando sobre un muslo. Huele a 

neumático quemado – tocino rancio – y el almidón de camisas sudadas – 

arroz. A la vuelta de cada sector, cacerolas, rancheros tiznados. “Oído… 

¡Firmes!”, “¡A la orden! Sin novedad”; “¡Bien, sigan!”. “¡Firmes!”, 

“Compañía ¡Firmes!” De frente… distribuyan, ¡A ver si guarda la 

alineación!”. “De a tres, ¿eh?; ¿Más patatas? Si acaso, te reenganchas luego; 

¡comes más que una lima!” Después del rancho suena por todas partes el 

ruido de los platos sacudidos contra las piedras. Van acudiendo a las cantinas 

los rezagados. (SENDER, 2006, p. 87 - 88). 

 

 Conseguimos identificar, a partir do texto, primeiramente os elementos de 

ordenamento e padronização. A palavra alinear sugere algum tipo de ordenamento dos 

soldados por filas ou linhas. As companhias e baterias são conduzidas a uma área específica e, 

depois de um protocolo de apresentação, os soldados, mantendo uma ordem, são 
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encaminhados a algo parecido como uma linha de serviço na qual a comida lhes é servida. Há 

um ritual sugerido pelas frases individuais. O responsável por conduzir a tropa ordena que ela 

se perfile (Oído… ¡Firmes!); um superior encarregado de autorizar a alimentação recebe a 

apresentação (¡A la orden! Sin novedad) e concede a autorização (¡Bien, sigan!). Há novo 

deslocamento da tropa até uma posição próxima à linha de serviço (¡Firmes!, Compañía 

¡Firmes!). Aos soldados lá posicionados é ordenado postarem-se de frente às panelas para 

serem servidos (¡De frente... distribuyan!). Mesmo durante a distribuição das porções, a ideia 

de ordem e controle é perseguida (¡A ver si guarda la alineación!). Essas vozes individuais, 

pela frequência e padronização textual, ainda que sobrepujem suas individualidades, não 

chegam a representar a voz coletiva, mas a voz da ação de uma tropa alimentando-se, nem 

evidenciando o indivíduo nem o grupo, mas a impessoalidade da ação cotidiana que se 

manifesta. 

Contudo, o texto não nos informa somente sobre a standartização dos procedimentos. 

Ele nos deixa a par dos utensílios comuns (platos, cacerolas) e da higienização corriqueira 

(Después del rancho suena por todas partes el ruido de los platos sacudidos contra las 

piedras.), advinda talvez da escassez de água ou da urgência do tempo. 

A narrativa também nos deixa duas observações. A primeira é a que equipara o 

toucinho rançoso ao cheiro de pneu queimado e o arroz à mancha borbulhosa de camisas 

suadas. Essa observação fala da má qualidade da comida. A segunda é a que menciona que os 

soldados atrasados para o rancho se dirigem às cantinas. Essa observação pode indicar tanto o 

rigor da disciplina atuando sobre quem não cumpre o horário quanto a possibilidade de haver 

pouca quantidade de comida, o que resultaria na não alimentação daqueles que chegassem 

atrasados. 

Essas observações parelhas ao cenário cotidiano de um rancho do exército espanhol, 

demarcado na sua estrutura e na sua funcionalidade, nos autorizam a investigar as razões que 

poderiam explicar a comida insuficiente e de má qualidade preparada sob o cuidado de um 

rigor disciplinador tão forte. Essa demanda será respondida pelo aporte de informações 

proveniente de outros trechos do romance, que aperfeiçoarão a compreensão dos mecanismos 

e das forças que regem a rotina desse quadro cotidiano. 

Na verdade, como será evidenciado nos subcapítulos posteriores de nosso trabalho, 

essas informações complementárias esclarecerão, no decorrer da análise, que a qualidade e a 

escassez da comida se deviam à intensa corrupção de uma parte da oficialidade. 
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Realizado esse exercício sumário de composição, acreditamos que essa atividade 

extensiva de configuração do cotidiano possa permitir e facilitar um esforço posterior de 

prospecção, o que constituiria o que denominamos de recurso do segundo tipo. 

O recurso do segundo tipo se utiliza da reiteração como forma de configuração de uma 

rotina cotidiana e de visualização de procedimentos e atitudes que ora possam confirmar um 

esvaziamento do sentido da ação, ora demonstrar a perpetuação de juízos provisórios, ora 

indicar a vitalidade de preconceitos consolidados. 

De forma idêntica à que fizemos com o recurso do primeiro tipo, nos valeremos de 

uma obra que exemplifique o uso desse segundo recurso. A obra que elegemos é La hoja roja 

(1959), de Miguel de Delibes (1920-2010). No entanto, nos serviremos mais precisamente dos 

comentários de Francisco Umbral (1932-2007), constantes no prólogo da obra. 

A atmosfera cotidiana e rotineira do romance é confirmada por Umbral quando ele 

comenta que “[...] la pequeña capital (Valladolid) es todavía un sitio donde nunca pasa nada” 

(UMBRAL, 1970, p. 6). Para ele, nesta obra de Delibes, a palavra, em sua marcha cotidiana, 

tem seu tônus e fisionomia repercutidos com verossimilhança ao servir-se da técnica porque: 

 

[...] La técnica de La hoja roja, ya está dicho, es la del ritornelo, la del 

estribillo. La hoja roja es una novela estrófica donde las cosas pasan y 

vuelven a pasar, adquiriendo el prestigio de la rima, de la resonancia, de lo 

que nos suena familiar. (DELIBES, 1970, p. 10). 

 

Segundo Umbral, é justamente essa familiaridade que a repetição evoca “[...] que dá 

autenticidad a los personajes” (DELIBES, 1970, p. 10), recriando com eficácia o efeito da 

palavra cotidiana num contexto ficcional. 

Em Imán, observamos o uso desse recurso mediante o uso de algumas expressões que, 

a despeito de sua reiteração, repercutem seu significado de modo diferenciado em que pese a 

sua capa de inalterabilidade formal. É o caso das expressões la mili es la mili e veteranía que, 

incluindo desde já as suas pequenas variações, aparecem com uma eficaz ocorrência no 

decorrer da narrativa. 

As duas expressões funcionam como ícones da inalterabilidade. São revestidas da aura 

daquelas coisas cujo destino está fadado a ser cumprido da forma mais irredutível e absoluta 

possível, assim como são as apontadas por Umbral em La hoja roja. Desempenham o papel 

das ações que não mais prescindem de explicações e de motivos. Apresentam-se como 

resposta àquela realidade cuja presença é tão esmagadora, onipotente e onipresente que a 
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possibilidade de uma alternativa sequer é considerada, imaginada ou desejada. Essas duas 

expressões são a projeção daquilo que é o que sempre foi e que, portanto, seguirá sendo. 

Elas são o ícone semântico do cotidiano entregue ao mais radical domínio do 

conformismo. No entanto, essas expressões de cunho inibidor de qualquer expressividade, de 

algum modo, não resistem à vitalidade que pulsa na palavra e se sujeitam a serem usadas pela 

vida porque, como nos lembra Francisco Umbral em seu prólogo sobre La hoja roja de 

Delibes, “[...] la novela, ante todo, es vida” (UMBRAL, 1970, p. 10). 

No capítulo I de Imán, por exemplo, podemos observar o comentário de um soldado 

que diz: “[...] No voy descalzo. Media alpargata y un pedazo de saco. Hay que recapacitar que 

en la mili como en la mili. He ido al suboficial, porque ya hace tres meses que mis alpargatas 

cumplieron.” (SENDER, 2006, p. 92). 

O episódio ilustra um caso de corrupção muito comum na Guerra del Rif. Cada 

soldado tinha direito a um par de alpargatas a cada três meses. O suboficial em questão havia 

negado o calçado ao soldado por conta de que o militar entraria em combate no dia seguinte. 

Esperava com isso dar baixa no estoque das alpargatas devidas ao soldado, contando com a 

eventual morte deste, para vendê-las depois numa espécie de mercado negro (SENDER, 2006, 

p. 92-93). 

La mili aqui reflete o exército espanhol vicioso e de uma autoridade deformada que se 

impõe ao soldado como realidade intransponível e, portanto, inquestionável. Contudo, no 

soldado ainda reside uma porção de vitalidade quando, em um rasgo pragmático, tenta 

consertar o calçado, demonstrando que o aviltamento institucional não lhe aviltara de todo o 

senso de preservação e autoestima. 

No capítulo II, Viance está em frente a um soldado palúdico moribundo que foi 

deixado à própria sorte. A condição do enfermo produz em Viance tanto um ódio pelos que o 

abandonaram quanto uma dor quase fisiológica diante daquele rosto febril ao qual “[...] se 

limita a decir com acento médio indiferente, médio paternal: ‘- ¡Animo muchacho! Es la 

mili.’” (SENDER, 2006, p. 104). 

La mili, nesse episódio, é dirigida ao palúdico como o conforto já incapaz de 

confortar. A Viance soa como a resposta já insuficiente para dar conta das questões com que a 

realidade o visita todo dia. Visto como um texto cindido a exortação ¡Animo muchacho! 

parece se contrapor ao aviso fatalista Es la mili, que soa funéreo se o percebermos como o 

único e último recurso que sobrou a Viance para expressar um aceno caridoso. 
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No capítulo XIII, Viance explica ao sargento Antonio o funcionamento de um sistema 

mafioso capitaneado por um apaniguado da oficialidade espanhola chamado Currito. A 

soldadesca é impingida a prestar serviço a Currito de forma gratuita por coação dos oficiais. 

Quase ao final do relato, Viance detalha que, apesar de sofrerem um violento 

constrangimento, os soldados que, por algum motivo, desagradam ao mafioso, se estão em 

Melilla, ganham por castigo o calabouço e “[...] Si están en el campo, ¡ hale, a aguantar pacos 

y pelar parapetos!” (SENDER, 2006, p. 322-323); e arremata dizendo: “[…] Eso es lo que 

pasa con Currito y más me callo, porque la mili es la mili.” (SENDER, 2006, p. 322-323). 

La mili, nessa ocasião, expressa um senso pragmático que deriva aos limites de 

segurança embutidos em uma convivência inevitável, mas promíscua. Viance esclarece ao 

sargento Antonio a inevitabilidade da adesão ao comércio mafioso de Currito dizendo:  

“[...] ¿Qué se va a hacer? Lo manda la superioridad.” (SENDER, 2006, p. 322). 

O convívio e a condição de miséria própria levam Viance a permitir-se um 

relaxamento moral que, no fundo, retrata uma estratégia de sobrevivência, na medida em que 

ele passa a não despender energia em resistir àquilo a que não tem condições de se contrapor. 

Daí a frase contemporizadora que não deixa de causar alguma estupefação em Antonio: “– 

Currito en el fondo, no es mala persona. Nos ha dao um paquete de pitillos por descargarle los 

camiones.” (SENDER, 2006, p. 231). Contudo, la mili es la mili, denuncia o mercado diário 

que troca a liberdade por pitillos. 

De forma similar à que ocorre com la mili, veteranía também é uma expressão icônica 

que, por detrás de sua aplicação monocórdica e diária, deixa transparecer uma profundidade 

expressiva. Entretanto, de forma um pouco distinta, veteranía parece incorporar com mais 

propriedade a sua condição cotidiana. A despeito dos matizes que lhe imprimem as 

circunstâncias, o termo destila um senso pragmático comum, baseado numa vivência 

acumulada de juízos provisórios testados e aprovados. Nesse caso, veteranía passa a retratar a 

sabedoria da experiência vivida, assemelhando-se quase a uma herança. Para não nos 

alongarmos demasiado, exporemos apenas três exemplos. 

No capítulo I, o narrador informa que vai entrar de reforço noturno el batallón bisoño, 

ou seja, o batalhão inexperiente que traz “[...] Cuotas de España com dinero fresco.” 

(SENDER, 2006, p. 96). Cuotas são os soldados que, mediante pagamento, abreviavam seu 

tempo de serviço. Obviamente, essa estirpe de soldado provinha das classes mais abastadas. 

Viance, mediante uma trapaça no sorteio dos quartos de serviço, sempre lograva 

conseguir o melhor horário, o horário mais seguro, para depois vendê-lo a algum desses 

cuotas. O narrador informa: “[...] La última vez lo vendió a aquel boticario de las gafas por 



103 

 

cinco reales, después de habérselo escamoteado. Y esta noche entra de servicio también. 

Veteranía.” (SENDER, 2006, p. 96). 

A veteranía aqui aponta para um conhecimento do funcionamento da máquina militar 

e das singularidades funcionais, o que confere a Viance alguma vantagem tática, alguma 

margem de manobra e algum poder de manipulação num sistema que o vigia e manipula 

integralmente. Veteranía aqui está associada a uma capacidade relativa de subversão da 

ordem instituída e que, guardadas as proporções, se insinua como simétrica às subversões 

praticadas pela oficialidade, como a da corrupção. 

O caso seguinte aponta para um grupo de cinco soldados que escoltam um prisioneiro 

mouro suspeito de colaboração com o inimigo. Levam-no para Ras Faruin percorrendo quatro 

quilômetros de terreno acidentado, sol inclemente e expostos ao ataque dos rifeños. 

Percorrido um quilometro do caminho, após derrubar o prisioneiro, “[...] A bayonetazos lo 

remataron en una lucha corta y desigual.” (SENDER, 2006, p. 139). A narrativa segue 

informando que os soldados “[…] Desmontaron los machetes y los envainaron; se colgaron 

cómodamente el fusil y emprendieron el regreso bromeando y cantando por lo bajo. 

Veteranía.” (SENDER, 2006, p. 139). 

A veteranía citada no trecho mantém uma lógica pragmática de uma economia de 

meios que garanta a melhor chance de sobrevivência. Contudo, tanto quanto a expressão de 

um conhecimento prévio acumulado, veteranía, nesse caso, vai revelar uma subversão distinta 

da anteriormente citada porque será uma subversão pactuada implicitamente entre a 

oficialidade e a soldadesca.  

O cabo comunica ao oficial que o prisioneiro havia tentado escapar e, por isso, fora 

abatido. O oficial “[...] sabia a que atenerse: - Está bien.” (SENDER, 2006, p. 139). Diante da 

dúvida sobre se o incidente devia ser registrado por escrito, o oficial é enfático “[...] Si te 

hubieran entregao al moro con otro parte, sí. Pero te lo han entregao de palabra.” (SENDER, 

2006, p. 140); e, explicitando a cumplicidade firmada, arremata, dizendo: “[...] Tú no ‘tienes 

derecho’ de hacer más. La novedad la tiene ya el comandante.” (SENDER, 2006, p. 140). Na 

ênfase em no tienes derecho se urde uma veteranía compartilhada entre oficialidade e 

soldadesca que abriga a lógica e a experiência que é comum aos dois, a lógica da guerra. 

Há uma terceira situação de emprego dessa expressão em que o acervo da experiência 

armazenada não se desloca em direção ao tempo presente em que ocorre a sua enunciação, 

mas se destina ao futuro, vestindo-se de ares premonitórios. 

No capítulo VIII, um cavaleiro chamado Benito, do Regimiento de Caballería 

Alcântara, é abatido durante o Desastre de Annual, no qual sua unidade combatera em uma 
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missão praticamente suicida. Gravemente ferido, moribundo, vaticina a Viance que “[...] Cada 

uno tiene su familia, sus amigos, y esa sangre traerá más sangre; acuérdate que te lo dice un 

veterano,” (SENDER, 2006, p. 228). Dessa forma, sua veteranía prenuncia a hecatombe que 

se abateria sobre a Espanha quinze anos mais tarde. 

Com respeito ao aspecto axiológico, o que consideramos fundamental é observar a 

existência ou não de uma troca ou alternância dos valores associados às palavras, sentenças, 

aos comportamentos, às ações e crenças que são apresentados inicialmente como 

representativos de um valor configurado dentro da esfera dos valores da rotina e da repetição.  

Esses novos valores que passam a ocupar o arcabouço reiterativo do texto revelam a 

existência de novos níveis de leitura, passando a demonstrar uma estrutura de profundidade 

por detrás da aparência de uma rotina, resultado que nos remete a um aspecto essencial do 

cotidiano: a sua estrutura complexa que abriga concentricidades ocultas em uma circularidade 

espiralada que nos remete ao fetichismo pelo número de ouro. 

Em La hoja roja, Umbral comenta que “[...] Miguel Delibes suele decir que en 

provincias las vidas se ven redondas, se ven empezar y terminar, y que esto da una melancolía 

y un sereno dramatismo a la existencia,” (DELIBES, 1970, p. 6). 

A respeito desse romance, o comentarista ainda acrescenta, com relação ao que lhe 

parece ser o tema central da obra, a solidão, que “[...] Em torno a él podríamos cerrar, 

asimismo, vários círculos concêntricos. La historia de don Eloy es crónica social de la 

jubilación a la española, historia de la soledad de don Eloy y, finalmente, historia de la 

soledad radical del hombre.” (DELIBES, 1970, p. 8). 

É dentro dessa perspectiva de ver o cotidiano como uma espiral de camadas 

concêntricas que enxergamos, na história de Viance, a história social do campesinato e do 

proletariado espanhol no primeiro terço do século XX; a história de uma investigação sobre os 

conceitos de força, debilidade e resiliência em um homem aturdido por uma convicção 

fatalista; a história da própria Espanha e do espírito colonialista espanhol projetado sobre o 

“outro” da ocasião, o mouro; e, finalmente, a história de como a história futura se engendra e 

deságua em acontecimentos inimagináveis a partir do interior do tempo presente de um 

cotidiano feito por pessoas aparentemente não relevantes. 

Esse fluxo axiológico, não raro, alerta para uma suspensão do cotidiano e, muitas 

vezes, sinaliza para uma inflexão ao não cotidiano que, segundo Duro Guimarães, significa 

conectar de forma consciente a dimensão particular à esfera dos interesses maiores da espécie 

humana enquanto gênero (DURO GUIMARÃES, 2002, p. 19). 
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Essa inflexão, ainda que não obrigatória, abre a possibilidade para uma visão ética 

sobre a natureza das ações romanescas a partir da tensão percebida entre os valores que se 

movimentam pelas esferas concêntricas de um cotidiano ficcional. Consideramos factível essa 

visão ética, desde que essa tensão, representada na forma de um conflito pessoal, indique a 

busca de uma ascendência da consciência genérica humana sobre a lógica da pura satisfação 

das necessidades individuais. 

Encontramos, em Imán, um recorte que possibilita observarmos esse fluxo de valores. 

No capítulo I, ocorre um incidente entre o comandante Ansuago e Viance. Viance está de 

sentinela e Ansuago faz sua ronda rotineira, verificando os postos. Como o comandante não se 

identifica, Viance segue um protocolo padrão para essas situações que é ordenar que o 

desconhecido se deite e aguarde ser identificado. Ansuago, contrafeito, obedece por medo de 

ser alvejado.  

Viance sabe de quem se trata, mas insiste em manter a proibição porque o considera 

um cenizo (agourento) e, além do mais, “[...] ya ha pasao la hora de entrar en el campamento” 

(SENDER, 2006, p. 98). É notório que, em qualquer aquartelamento, à hora de recolher, todos 

os militares não empenhados no serviço devem estar em seus alojamentos, inclusive o 

comandante. Além disso, Ansuago leva má fama. Costuma fazer visitas inesperadas aos 

alojamentos e perguntar aos soldados que fazem a guarda do dormitório (imaginária) qual o 

efetivo presente. Após conferir, pune a diferença entre a conta apresentada e o efetivo real 

com o castigo de uma paulada por unidade de erro. 

Por outro lado, Ansuago nutre um rancor por Viance por conta do processo disciplinar 

que sofrera o aragonês ao agredir o oficial médico. O texto nos informa que Ansuago “[...] A 

Viance se la tiene jurada.” (SENDER, 2006, p. 99); e diante do soldado diz: “- Um perdís, um 

anarquista; eso eres tú.” (SENDER, 2006, p. 99). O fato é que, ainda que agindo segundo as 

normas de conduta militar, Viance obriga o comandante a deitar-se como forma de vingança.  

Na incursão à T., já próximo ao fim dos combates, durante a retirada, em meio a 

alguns mortos, Viance descobre: 

 

[...], sobre un charco de sangre, el comandante Ansuago. Viance se inclina, 

lo levanta, es flaco y pequeño, no pesa mucho. ¿Habrá muerto ya? De pronto 

le inspira un gran respeto. Ve un Ansuago distinto, ennoblecido por la 

muerte. Aquel comandante impertinente, siempre armándola a todo Cristo, 

no tiene nada que ver con este. Los rasgos nobles del rostro revelan el 

verdadero Ansuago, que la costumbre militar y las exigencias de la 

disciplina ocultaban. (SENDER, 2006, p. 356-357). 
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 A relação entre Viance e Ansuago se moldara pelas forças do social e do político 

arranjados na forma da disciplina de um exército que lhes impusera uma convivência forçada. 

Esse exército sequer contemplara as suas necessidades como militares e muito menos como 

homens porque, desafortunadamente, já se perdera entre eles a lógica da relação entre a ação e 

seus fins. O social, o político e o exército se traduziram na vida de Viance e Ansuago na 

forma de uma rotina que lhes ensinou a odiarem-se e a enxergarem-se pela lente da disciplina 

alijada da sua justificativa moral. 

A morte desconstrói os olhares viciados, desencarrega os juízos dos juízos estranhos 

aos seus juízos, permite que se vejam como seres que nunca se conheceram e, justo por isso, a 

face de Ansuago se transfigura no rosto do ser que ele, sem saber, sempre foi. Jazem suspensa 

os efeitos da rotina cotidiana e uma nova esfera da vida supera a superfície de uma velha 

crença em um ódio mútuo. 

Outra forma de o aspecto axiológico se manifestar é utilizando o elemento reiterativo 

de forma concentrada em um momento do texto, onde o referido elemento pode vir a se 

revestir de um caráter de epifania.  

Vamos nos utilizar, de novo, de outra obra para exemplificarmos esse tipo de situação. 

A obra é o romance El tiempo entre costuras, de María Dueñas, onde a personagem Sira 

Quiroga prepara-se para se encontrar com o amante e, metodicamente, descreve suas ações:  

 

[...] En cuanto oí la puerta cerrarse, comencé a prepararme apresurada. Llené 

una palangana para lavarme, me rocié con agua de lavanda, calenté en el 

fogón las tenacillas, planché mi única blusa de seda y descolgué las medias 

del alambre [...] (DUEÑAS, 2009, p. 19). 

 

Trata-se de uma descrição absolutamente cotidiana. Logo em seguida, ela retira todos 

esses elementos do seu lugar cotidiano para alçá-los a uma nova condição de valor quando 

comenta que: “[...] cada uno de aquellos movimientos mecánicos mil veces repetidos en el 

pasado tuvo aquel día, por primera vez, un destinatário definido, un objetivo, un fin: Ramiro 

Arribas.” (DUEÑAS, 2009, p. 19). O aspecto reiterativo daqueles elementos não está 

necessariamente na frequência da sua aparição textual, mas no seu caráter de objetos de uso 

frequente, cotidiano e que recebem, num momento único, a revelação de um novo valor. 

Dentro dessa mesma linha de considerações, podemos seguir a Sira, observando-a 

encontrar-se com o noivo para contar-lhe o fim do noivado. Ela o observa sentado no banco 

em que ocorriam seus encontros. Diante dessa visão, ela pensa que: “[...] Él me esperaba en el 

mismo banco de siempre, en aquel pedazo de fría piedra donde tantas horas habíamos pasado 



107 

 

planeando un porvenir común que ya nunca llegaría.” (DUEÑAS, 2009, p. 24-25). De igual 

modo, Sira desloca seu horizonte de expectativas, alterando o valor simbólico de um objeto 

cotidiano, o banco, de onde havia divisado, durante tanto tempo, outro futuro, animado por 

outros valores. 

Esse deslocamento de valor derivado de uma revelação é visível no capítulo VII de 

Imán. O episódio se passa durante o esforço de defesa de la posición R. (Igueriben). O 

telegrafista transmite uma mensagem para Annual. Após dias de assaltos dos mouros, a 

posição está com suas defesas fragilizadas. Entre outros armamentos lhes restam doze tiros de 

canhão. A mensagem diz: “[...] ‘Imposible resistir. Cuando oigáis el cañonazo número doce, 

disparad sobre la posición.’” (SENDER, 2006, p. 199). Annual disparará sobre la posición já 

que não tem como enviar-lhes reforços e tão pouco um convoy. O pedido provavelmente se 

deve à intenção de, diante do irremediável, causar o maior número de baixas entre os mouros 

e evitar que os soldados sobrevivam para serem martirizados. O telegrafista não percebe o 

conteúdo do que acabara de transmitir e reage do seguinte jeito: 

 
El telegrafista carga con el heliógrafo y va a guardarlo. El comandante dice: 

- ¿Para qué? 

Es verdad. No hace falta guardarlo. No tendrán que dar cuenta de él. Se 

recuesta contra el cerco, los ojos idiotizados. (SENDER, 2006, p. 198). 

 

 O telegrafista, imerso na rotina de sua função, a executa possuído de um automatismo 

de que sempre haverá mensagens a serem transmitidas e recebidas. Ele não se dá conta de que 

o heliógrafo, dentro de alguns instantes não terá mais o que dizer, tampouco haverá quem o 

faça funcionar. A morte também é a impossibilidade de comunicação. O heliógrafo não 

necessitaria mais ser guardado. 

 

 

2.2 OS COTIDIANOS FICCIONAIS DE IMÁN – URBIÉS, BARBASTRO, 

CAMPAMENTO, ANNUAL E T. 

 

URBIÉS 

 

 Reconhecendo os cotidianos ficcionais em Imán, procuraremos configurá-los através 

das informações do texto, seja pelas considerações objetivas, seja pelas subjetivas. Dessa 

forma, procuraremos reconstituir a rotina de Viance tanto pelo ponto de vista dos seus hábitos 

e costumes presumíveis quanto pelo de seus sentimentos e ideias derivados desses cotidianos. 
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 O primeiro cotidiano ficcional que descortinamos é o da infância de Viance. O 

romance nos informa que ele é proveniente de um povoado aragonês chamado Urbiés. O 

nome da localidade é informado no capítulo XVI quando Viance, então dispensado do 

exército, manifesta desejos de chegar logo a su pueblo, Urbiés (SENDER, 2006, p. 365). Nil 

Santiáñez considera a possibilidade de esta aldeia ser fictícia (SENDER, 2006, p. 365). Se, de 

fato, assim o é, Urbiés entra na mesma categoria da aldeia que “[...] estaba cerca de la raya de 

Lérida” (SENDER, 2013, p. 75), em Réquiem por um campesino espanhol, figurando como 

um topônimo genérico e representativo das características dos povoados do Alto Aragão. 

 Sobre essa aldeia, o sargento Antonio nos informa que Viance “[...] es de um pueblo 

secano que vive de la agricultura” (SENDER, 2006, p. 118). Essa informação esclarece que os 

campos de Urbiés são terra de arar cuja atividade agrícola é sustentada unicamente pelas 

águas das chuvas, não contando com as águas provenientes de irrigação. Esse é o significado 

de secano. Esse quadro fornece um indício de que a rotina de Viance e de sua família 

dependiam das sazonalidades dos regimes de chuva. 

 O mesmo sargento, ao nos contar que o pai de Viance “[...] estuvo cuarenta años 

arando las tierras del duque sin ver una cosecha decente” (SENDER, 2006, p. 118), expõe-nos 

vários temas importantes na composição desse cotidiano.  

As terras em que Viance e sua família constroem sua rotina de trabalho não são suas. 

Essa condição de não propriedade impinge uma forma de remuneração na forma de cessão de 

uma parte da colheita. Portanto, podemos imaginar a tensão inevitável que naturalmente cerca 

a atividade diária dessa família. Eles lavram uma terra que não lhes pertence, tentando 

garantir a subsistência alimentar mínima, movidos pela apreensão de ter que gerar a produção 

de um excedente que assegure o direito à residência, em uma rotina cuja sujeição às 

inconstâncias atmosféricas não pode contar com a regulação hídrica de um sistema de 

irrigação. 

 Essa tensão diária aparece sublinhada pela especificidade do regime de trabalho. As 

terras pertencem ao duque e a relação entre a família de Viance e o proprietário é mediada por 

um administrador (SENDER, 2006, p. 118). O duque nutre sua existência na consistência 

maior da sua natureza simbólica, já que habita o cotidiano da família de Viance não pela sua 

presença física, mas pelo poder que emana da sugestão dela. A resultante desse labor diário se 

mede por uma insuficiência crônica que se manifesta na forma da rotina de cada dia, que se 

repete todos os dias, durante anos, por quarenta anos.  

A ação laboral cotidiana dessa família tem como produto a falta. É uma ação cujo 

pressuposto do êxito é inexistente ou relativo. É um saldo que se mostra sempre pelo que 
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carece, nunca pelo que se sacia. Esse é o quadro estrutural que condiciona as atividades 

diárias de Viance e de sua família. Contudo, há que considerar-se a atitude deles diante desse 

cenário.  

 A referência aos 40 anos de labor contínuo do pai de Viance atribui um caráter de 

persistência e de resiliência ao trabalho da família. Se considerarmos que o relato de Viance, 

corroborado pelas informações de Antonio, ocorreu provavelmente em 22 de agosto de 1923, 

numa referência à incursão espanhola à posição T. (Tifaruin) (SENDER, 2006, p. 331), 

podemos localizar o universo temporal desse esforço de sobrevivência entre 1883 e 1923. 

 Em algumas propriedades espanholas de uso intensivo, já ocorria, ainda que de forma 

modesta, o uso de máquinas e técnicas agrícolas de enriquecimento do solo (los abonos 

orgánicos y minerales). No entanto, os indícios do texto nos sugerem que as dificuldades 

econômicas da família de Viance eram extremas, inviabilizando qualquer tipo de investimento 

maior na produção, fazendo-nos concluir que esse trabalho diário se realizava nos moldes de 

uma agricultura tradicional e familiar. 

 Para fins de nossa avaliação, consideramos interessante trazer algumas informações 

sobre as características desse trabalho a fim de que possamos dimensionar melhor a 

intensidade e o tipo de conflito que se punha à mesa no dia a dia daquelas pessoas. 

Viance, em seu relato a Antonio, diria: “[...] Yo tenía doce años y seguía un arado de 

sol a sol. La esteva la tenía que coger por encima del hombro, y a veces trompicaba y caía 

envuelto en los terrones del surco.” (SENDER, 2006, p. 118-119). 

De sua fala podemos extrair a informação de uma precocidade laboral que, ao mesmo 

tempo em que se mostrava indispensável, revelava-se também pouco produtiva. A esteva 

(peça curva e traseira do arado em que repousa a mão de quem ara) colocada em cima do 

ombro, e não na altura da mão, denunciava o corpo ainda não pronto para o ofício. Os 

tropeções revelavam a imaturidade dos músculos movidos pela vontade e pela necessidade e 

distribuídos em um dia que provavelmente se repetia sete vezes na semana, começando ao 

alvorecer e terminando no poente. 

 Não se sabe se esse menino, nascido aproximadamente em 1898, naquele ano de 1910 

tinha acesso a algum tipo de instrução. Por uma informação do pai de Viance, sabe-se que a 

lavoura a que se dedicavam era a do trigo. No entanto, se desconhece se o encargo diário do 

arado se cumpria com auxílio de bois ou cavalos ou, na hipótese mais razoável, se ele urdia 

seu rude traçado com a força do braço juvenil. 

 Apenas para que percebamos essa estreita relação entre a rotina do menino Viance 

com a força física, conduzamos um pouco nossa atenção para esse conjunto de comentários 
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sobre os aspectos de uma lavoura tradicional aragonesa e a sua solidária intimidade com o 

trabalho braçal: 

 

El arado romano era el protagonista indiscutible de los trabajos 

agrícolas. […] Este arado tradicional era enormemente versátil, se 

empleaba en una amplia gama de trabajos. […] Debido a la superficial 

labor realizada por los arados romanos era necesario realizar a brazo 

algunos trabajos […]. En definitiva, las insuficiencias del arado 

tradicional forzaban a emplear intensivamente el trabajo humano para 

atender las necesidades de las plantas más exigentes. […] De esta 

esquemática descripción se deduce que, dadas las características de los 

principales aperos disponibles, era necesario contar con gran cantidad de 

trabajo humano para sacar adelante la cosecha de casi todos los 

productos. Pese a que el ganado de labor tiraba del arado, de las gradas, o 

del trillo, y con su esfuerzo, a lomo o uncido a un carro, transportaba a 

los campesinos, las semillas, los estiércoles y la cosecha obtenida, el 

hombre, con su esfuerzo y la ayuda de la herramienta adecuada, se veía 

obligado a realizar a brazo las labores profundas. que requerían 

algunos·cultivos, y lo mismo ocurría con la poda, la siembra, 

parcialmente con la escarda, y con una gran parte de los trabajos de 

recolección y de preparación de los frutos obtenidos para el consumo o la 

venta. (GALLEGO MARTÍNEZ, 1986, p. 202). 

 

 Parece-nos que é clamorosa a exigência física a que o menino Viance era 

submetido. Esse era o seu cotidiano físico. Uma criança que conhecia sua infância no 

esforço contínuo, diário e de êxito dúbio de um arado. Um arado que semeava quedas em 

um corpo que, por uma incerta promessa da terra, se afeiçoava à rudimentar disciplina da 

gravidade, velha lei que separa o homem do réptil, não o deitando de vez por terra, 

querendo e não querendo vê-lo de pé, pelos conselhos incansáveis do equilíbrio. É no 

apelo desse roçar prematuro que o suor que afogaria a infância de Viance irrigava as 

veias e os músculos de seu corpo, numa escolha tosca e instintiva de quem queria estar 

sobre a terra antes que por debaixo dela. O sol que o perseguia era o mesmo que o 

temperava. 

 No entanto, a dimensão física desse cotidiano passado numa quase puberdade não 

se esgotava no apelo diário do arado. Viance, no alento daquelas recordações pueblerinas, 

prosseguía o fluxo da memória dizendo: “[...]. Me daban medio pan y una cabeza de ajos 

para todo el día, y mi madre decía que no se podía llevar al gasto.” (SENDER, 2006,  

p. 119). 

Não bastavam àquele corpo as duras provas pedidas pela lavoura do dia. Aquele 

corpo juvenil em construção e crescimento era privado não só do excedente necessário 
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para seu desenvolvimento, como do mínimo para sua manutenção e a reposição de suas 

energias. No espaço de um dia, dia após dia, ao corpo de Viance menino era dada a 

exiguidade, enquanto dele era exigida a lavra da fartura. Porém, a ração que era parca, 

perdia a aura definidora do pouco ou do muito para conformar-se na dimensão instintiva 

do suficiente, como a planta de solo e clima inclemente, que evita a transpiração para 

sobreviver da própria água. 

 A convivência familiar de Viance revela um cotidiano de hábitos e funções, mas 

da qualidade dessas relações pulsa uma especificidade que retira as ações, palavras e 

silêncios cotidianos da raia da cotidianidade óbvia. Esse sopro sutil que vive na extensão 

caseira das faces e dos gestos oferece uma das chaves para que possamos compreender os 

valores que, ao lado dos músculos, crescem no dia a dia camponês de Viance e que 

posteriormente irão sublinhar suas ações cotidianas durante o período da sua permanência 

no Marrocos. 

 Na trilha do inventário de suas lembranças, Viance indicaria que, aos 14 anos, 

perguntou ao pai: “[...] ¿Por qué no nos vamos a Balbastro, que es una población con 

ferrocarril y con obispo?” (SENDER, 2006, p. 119). Esse ponto da narrativa é de especial 

relevância, pois é o momento em que a vida ordinária e a rotina de Viance sofrem uma 

suspensão por uma decisão extraordinária, a ida a Barbastro, que por um aragonismo ele 

enunciava como Balbastro. Torna-se inevitável sondar as circunstâncias em que se 

produz essa decisão. 

 Urbiés é um topônimo fictício. Carlos Bravo Suárez considera que o sufixo és é 

“[…] muy frecuente en la toponimia del Alto Aragón y varios son los nombres que se 

parecen al citado” (BRAVO SUÁREZ, 2008, não paginado). Portanto, para efeito de 

nossas considerações quando nos referirmos a Urbiés, devemos considerá-la como 

pertencente a essa região.  

 Viance tinha 14 anos, o ano era o de 1912. Pelas referências de momento histórico, 

localidade e dificuldades econômicas, acreditamos que, ao falarmos de Urbiés, estamos 

falando de uma localidade situada nas regiões de montanha do Alto Aragão, incrustada 

no relevo pirenaico, no qual: 

 
[…] en la segunda mitad del siglo XIX y primer tercio del XX contrasta el 

crecimiento y dinamismo de buena parte de la región central de Aragón con 

la grave crisis a la que se enfrentaron las zonas de montaña […] (ISABEL 

AYUDA, PINILLA, SÁEZ, 2000, p. 145). 
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Barbastro, ainda que tenha sofrido as restrições da crise agrária do fim do século XIX, 

pouco a pouco passaria a ser reconhecida como centro da comarca, desenvolvendo uma 

indústria diversificada (sabão, aguardente, chocolate, farinhas, etc.) e um comércio dotado de 

feiras e festas religiosas que atraíam a população dos povoados vizinhos. 

 Viance, ao apresentar ao pai a ferrovia e o episcopado como argumentos para um 

eventual translado, reproduzia, na verdade, o provável eco que Barbastro deveria ter nos 

ouvidos dos camponeses, imersos nas lonjuras físicas e nas obrigações rotineiras da roça. 

Toda eventual complexidade que poderia conter a efervescência da distante Barbastro se 

sintetizaria na forma de uma pragmática e rudimentar informação contida em duas simples 

palavras: a ferrovia e o episcopado.  

 A ferrovia, inaugurada em 1880, conectava Barbastro a Selgua, “[...] el típico tren 

conocido como ‘la burreta’” (BRIOSO Y MAIRAL, 2002, p. 75). Em terras de toscos 

caminhos, mesmo para entendimentos comedidos, ela era sinônimo de mobilidade de pessoas 

e de acesso a produtos, ecoando o carisma cotidiano da utilidade.  

Já a indicação da existência de um episcopado agradaria, talvez, a uma eventual 

religiosidade da família, evidenciada por Viance ao dizer que o pai sempre tinha sido 

cumplidor con la Iglesia (SENDER, 2006, p. 123). Por outro lado, a menção à jurisdição 

religiosa poderia estar revelando a repercussão de um conflito que havia ocorrido entre 

Espanha e a Santa Sé.  

 Em 1851, os dois estados haviam acordado que a diocese de Barbastro se incorporaria 

à de Huesca. Por uma resistência ativa e organizada, o povo de Barbastro fez valer a 

permanência do episcopado nesta cidade. O historiador José Maria Quadrado (1819-1896) 

resume bem a importância simbólica do fato quando diz que: 

 

[...] Barbastro no tiene más que un edificio notable, la catedral, del mismo 

modo que no tiene más que una Historia, la Eclesiástica. Todos sus edificios 

se agrupan alrededor de aquel, como los hechos todos alrededor de su silla 

episcopal. (MARÍA QUADRADO apud BRIOSO Y MAIRAL, 2002, p. 78). 

 

Independente da razão que vivia por detrás daquelas duas palavras, ferrocarril y 

obispo, o fato é que, naquele instante, a atenção de Viance escutava de Urbiés o eco da voz 

pueblerina de Barbastro, os sons do seu progresso e a determinação de seu povo. 

 Essas coisas não se davam de forma clara. Eram ecos em gente humilde, que a 

despeito da humildade, não havia sido desprovida da sensibilidade. Gente humilde como 

Viance, de sensibilidade parelha às do instinto e de educação ensinada na decantação 
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cotidiana e exaustiva da lavra da terra. Solo no qual ele aprendera a ver e ouvir a realidade, 

expropriando dela a sua ideia. 

 O mais relevante no episódio da mudança para Barbastro é que ele expressa uma 

atitude de Viance em querer devolver a logicidade a um cotidiano que fracassara em sua 

missão de produzir êxito, de proporcionar sobrevivência. O episódio não se restringe a uma 

mera mudança de cidade ou de atividade, mas uma modificação de atitude, uma 

transformação de perspectiva e a rejeição a uma rotina tão estéril quanto estéril havia sido o 

solo no qual ele e a família haviam trabalhado. Nesse episódio ocorre a suspensão de uma 

cotidianidade. 

Nessa suspensão, Viance revelaria, em sua decisão, que sua conformidade não 

encontrara raízes em um conformismo. Contudo, essa decisão não atendia a uma pragmática 

alicerçada unicamente na esfera do individual. A família era uma variável significativa nessa 

tomada de decisão. Como nos lembra Pablo Sáez Gil: 

 
[…] En primer lugar debemos resaltar el familismo, como característica 

fundamental de las economías de montaña y especialmente en el marco 

pirenaico. La familia constituye el eje fundamental (social y económico) de 

la vida en la montaña. (SÁEZ GIL, p. 174). 

 

 Vale a pena refletirmos que a ida de Viance a Barbastro não se faz por alguma 

insatisfação com a atividade da lavoura, tampouco pela atração por uma nova atividade que 

ele ambicionasse exercer. É uma decisão regida por um nível de necessidade muito cotidiana 

e pragmática, a pura e simples sobrevivência. 

No entanto, ainda que mudar-se de Urbiés para Barbastro tenha por causa a carestia e 

por finalidade a aquisição de meios de sobrevivência, a motivação de Viance ultrapassa a 

lógica utilitária e fisiológica calcada na esfera do particular. Nela há o que Heller nos adverte 

quanto à natureza complexa das objetivações sociais humanas que elegem novos fins. Nessa 

decisão transparece, sobretudo, a preocupação com a família. Esse cuidado carinhoso se 

mostra quando Viance pondera com o pai que “[...] Allí trabajaría usté menos y estoy seguro 

de que antes de seis meses se podría comprar un traje nuevo. Yo, de pequeño, tenía esa 

preocupación con padre.” (SENDER, 2006, p. 119). 

 Nessa decisão Viance emprestaria um novo fim à sua ação na forma de uma atenção e 

de um cuidado com a esfera da espécie humana que, solidária e carinhosamente, havia 

compartilhado a sua infância, a sua família. 

 

 



114 

 

BARBASTRO 

 

 A saída de Viance da cotidianidade de sua vida em Urbiés teria início com uma frase: 

“[...] Un día me marché yo a Balbastro.” (SENDER, 2006, p. 119); e a sua chegada a 

Barbastro é mencionada pelo comentário: “[...] En Balbastro tuve suerte.” (SENDER, 2006,  

p. 120). 

 Em meio a uma provável concorrência e sem conhecimentos maiores que os dos anos 

de lavoura, Viance, “[…] Antes de una semana entraba de aprendiz en una fragua, sin sueldo, 

por la comida.” (SENDER, 2006, p. 120). Partira de Urbiés na esperança da chegada a um 

destino. Tinha agora um ofício, chegara a um destino, reconhecera uma destinação. Não se 

tratava de uma predestinação, de um fado, mas de uma construção diária que recolocava o 

esforço dos tempos da lavoura estafante na rota das ações que produziriam bens e sustento. 

Viance tinha sorte, tinha um destino.  

 Desta vez, o esforço de Viance conseguia corresponder a um êxito. O operário que 

fora contratado a soldo de comida, um ano depois recebia mensalmente três duros que enviava 

integralmente à família. O duro era o nome informal que recebia a moeda espanhola de cinco 

pesetas. Uma moneda de cuenta, conforme se dizia, assim denominada para agilizar e facilitar 

os cálculos. 

Um pouco adiante na narrativa, Viance chega a comentar que “[...]. Ultimamente 

ganaba doce, de los cuales enviaba diez.” (SENDER, 2006, p. 120). Consideramos que esse 

ultimamente situa temporalmente o personagem ao redor do 2º ano de sua permanência em 

Barbastro. Dos doze duros ganhos mensalmente, enviava dez à família e, portanto, lhe 

sobravam dois duros. 

Neste ínterim, uma distinção inédita ocorre ao ferreiro. O delicado cerzir cotidiano 

enlaçaria o seu destino individual às tramas de um destino coletivo, cobrindo-o de uma noção 

desconhecida de sentido próprio. Ele seria designado oficial primeiro. O valor individual 

ecoaria na dimensão coletiva do trabalho, emitindo o som de uma nota agora admissível à 

escala social. A unidade entre pensamento e ação cotidiana passaria a estender-se, então, em 

direção também à sua identidade social. O que ele era passaria a solidarizar-se com o que ele 

fazia e a irmanar-se com o que ele representava, dentro de uma lógica de integração 

pragmática. 

 Viance readquiriria uma rotina e essa rotina, que seria insuportável para alguns, para 

ele se tornaria essencial. A relação entre as suas ações diárias e as suas necessidades mais 
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clamorosas se regozijavam na forma do prato de comida que não lhe faltava e na garantia do 

dinheiro regular que remetia à família. 

Ocupava-se unicamente do trabalho, uma vez que com dois duros ao mês “[...] no 

podia ir al café ni tener novia.” (SENDER, 20006, p. 120). Entretanto, a sensação de plenitude 

transparecia quando ele afirmava que: “[...]. Cada día me ponía yo más fuerte. Tiraba el 

barrón a sesenta pasos, sin contrapeso. Salú no me faltaba. Si hubiera sido igual em casa.” 

(SENDER, 2006, p. 120-121). 

 Ainda que comezinha, passava a inserir-se nesse dia a dia, uma nova necessidade 

insuspeitada. Pela primeira vez em sua existência, Viance permitia que algo apenas 

ligeiramente superior às suas necessidades basais de comer e vestir intimasse seu cotidiano 

como algo necessário. Passava a parecer-lhe intrínseco de sua condição de oficial primeiro 

uma indumentária apropriada à sua representação social. Por isso, ele relata ao sargento 

Antonio: “[...]. Como yo era oficial primero, iba vestido conforme a mí categoría, ya 

comprenderás, y unos pantalones me costaban ocho pesetas, y un par de alpargatas, dos.” 

(SENDER, 2006, p. 120).  

Essa licença, impensável alguns anos antes, marcaria o despertar de sua consciência 

para esferas mais sofisticadas do cotidiano, para uma nova ordem de exigências, para uma 

nova estirpe de necessidades. 

 Na evolução da dinâmica entre causas e fins que regeriam a ação cotidiana de Viance 

no trabalho, podemos enxergar sinais de uma evolução na relação do personagem com as 

razões que impulsionariam o seu agir. É verdade que a perspectiva de sua ação se mantinha 

orientada pelo imperativo da sobrevivência. Isto percebe-se quando se mede seu olhar futuro 

pelo desejo que “Vendrían un par de años buenos, sería ya innecesario su auxilio (a la familia) 

y guardaría el dinero para comprar herramientas y establecerse.” (SENDER, 2006, p. 124). 

 No entanto, algo de novo engendrava-se naquele dia a dia, vivido por horas a fio em 

meio a homens imersos numa convivência forçada e cansativa, expostos aos perigos da 

atividade e às incertezas do emprego.  

A teleologia dos atos cotidianos de Viance seria ampliada de forma a incluir em suas 

finalidades a aliança do seu agir com o conjunto das causas, de algum modo já compartilhadas 

entre os habitantes diários daquela forja, sob o signo repetitivo do yunque e do martillo. 

 A impressão que se guarda da narrativa é a de que o trabalho, em um nível físico, 

transformava o ferro, mas, num nível alquímico, transformava os homens. No nível físico, a 

hierarquia se estabelecia, as funções se coadunavam, o esforço atuava na forma de 

especificidades manipulando a matéria. No nível alquímico, era o trabalho que moldava os 
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habitantes da forja. Chamamos de habitantes porque vemos a relação de Viance não só com os 

operários, mas também com o seu patrão. Compreendemos que patrão e empregados se 

manifestavam por topos assimétricos. Porém, eles, ao final, se mostrariam pertencentes à 

mesma esfera de incidências, se os pensássemos como produto de um só processo: o trabalho. 

O trabalho que os tornaria diferenciadamente solidários, ainda que inconscientes de sua 

ambiência comum, na qual viviam causas gerais ao lado das próprias.  

 O patrão de Viance apresentava uma atitude ambivalente em relação a ele. Diante da 

penúria e da miséria enfrentada por Viance e sua família, ele parecia encontrar-se em conflito 

entre sua dimensão humana e sua responsabilidade patronal, pois em relação a Viance,  

“[...] compadecido a ratos y a ratos indignado, le convidaba a vino o le tiraba las tenazas a las 

piernas” (SENDER, 2006, p. 124). Entretanto, o rigor que impingia ao aragonês talvez 

denotasse mais uma necessidade íntima de não demonstrar condescendência frente aos 

demais. Devemos lembrar que, na época retratada (provavelmente a da primeira guerra 

mundial), além do cenário econômico adverso, as greves eram recorrentes. É provável que 

residisse nas admoestações a Viance uma dose de cautela em não aparentar falta de controle e 

de firmeza. 

 O patrão do ferreiro se assemelha, em muitos aspectos, ao personagem Gonzalo 

Alvarado de El tiempo entre costuras (2009), de María Dueñas. Dono de uma fundição, no 

ano de 1936, ele confessaria a Sira, sua filha: “Me he pasado más de treinta años trabajando 

como un animal, desvelándome por mi negocio e intentando cumplir con mi deber.” 

(DUEÑAS, 2011, p. 36). Nessa confissão, Gonzalo se equipara aos seus funcionários, no que 

tange à exaustão e à implicação visceral com o mesmo trabalho. 

A sua situação patronal não o faz aliado incondicional da elite econômica e política, já 

que, em relação a ela, ele comenta: “A la fundición me los llevaba yo a todos ellos, a trabajar 

doce horas diarias, a ver si el espíritu nacional se les recomponía a golpe de yunque y 

martillo.” (DUEÑAS, 2011, p. 35). Essa predisposição situa no que diz respeito ao plano dos 

valores uma aliança identitária com os operários, pelo ponto de vista da defesa do bem 

comum, que enxerga o trabalho como valor de referência. 

Gonzalo, contudo, critica as greves ao dizer que os operários “[...], se afilian a un 

sindicato y, a la primera que se les retuerce el colmillo, amenazan al patrón con meterle un 

tiro entre las cejas” (DUEÑAS, 2011, p. 35). Ainda que censure os movimentos sindicais, ele 

não perde a dimensão humana em sua crítica ao reconhecer que “Probablemente no les falte 

razón, que llevar una vida llena de carencias y trabajar de sol a sol desde que le salen a uno 

los dientes no es del gusto de nadie.” (DUEÑAS, 2011, p. 35). 
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Gonzalo, todavia, aponta para uma apreensão que poderia muito bem se encaixar nas 

razões para a coerção e o rigor do patrão de Viance. Diz Gonzalo que “[...] Razones para 

rebelarse, desde luego, tienen de sobra, que aquí hay hambre de siglos y mucha injusticia 

también, pero eso no se arregla mordiendo la mano de quien te da de comer.” (DUEÑAS, 

2011, p. 35). 

 Pelo lado dos operários, Viance também era solicitado a partilhar das marés que 

altercavam os humores obreiros ao redor do metal derretido. Havia reflexos neles de 

preocupações, de medos e de ambições, respingados de suores e movimentos refeitos, que 

escorriam a poça das causas do trabalho comum que os regia. 

Essas questões não vinham à tona na forma de questões particulares, mas apareciam 

pelas demandas da profissão, na qual o domínio do trabalho passaria a ser a noção pragmática 

não só da sobrevivência própria, mas da sobrevivência de todos. É por essa razão que “Los 

compañeros de trabajo, se le sometían, le pedían consejos en cosas profesionales.” (SENDER, 

2006, p. 125-126).  

Viance chegaria à margem dessas causas em um novo momento de suspensão do 

cotidiano. O patrão sempre imprecava contra ele. “Rediós, paíces de piedra de imán.” O que 

se sucedeu é que o ferreiro aragonês “Un día reflexionó sobre estas palavras y vio que tenian 

um sentido mucho más y más extenso.” (SENDER, 2006, p. 124). Desde aquele momento, ele 

passaria a associar a desgraça e a violência ao destino, à sorte. Porém, essa desgraça e 

violência, ele já não veria como propriedades exclusivas de suas razões particulares, ele 

passaria a encontrá-las também nas razões de “[...] tantos otros labradores, operários de su 

clase” (SENDER, 2006, p. 124). 

Portanto, fosse na comunhão de um mesmo infortúnio, fosse na aliança por uma 

superação comum, o cotidiano de Viance em Barbastro se revelaria como o local do despertar 

de sua consciência para a existência de um enlace profundo e íntimo entre ele e os de sua 

classe. Ali se configuraria a natureza de seus vínculos com o social, assim como também 

afloraria a atitude escolhida por ele para exercer sua vida em sociedade.  

Naquele cotidiano de Barbastro, no qual conviviam necessidades individuais ao lado 

de coletivas e em que aos homens era dada a faculdade de imporem-se fins, Viance redefiniria 

a natureza de sua ação, pleitearia novos fins e conseguiria “[...] un aumento de jornal, 

venciendo la dura obstinación del patrón” (SENDER, 2006, p. 126). 

 Não compartilhamos da visão que reduziria esse evento a um puro antagonismo de 

classes, ainda que, com efeito, ele existisse. Não há como encarar muito seriamente a ameaça 
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do patrão “[...] que juraba matarlos a todos antes que permitir aquel relajamiento” (SENDER, 

2006, p. 126). 

De fato, o que falava mais alto naqueles dias era uma dialética laboral, compondo suas 

necessidades, expondo suas causas, definindo para Viance os contornos de um cotidiano 

rotineiro e extenuante, mas no qual a lógica da sobrevivência se sofisticava, subia novos 

níveis e levava um grau inusitado de consciência à pragmática de sua ação. Descobria ele que 

a sobrevivência do trabalho passava a ser a sobrevivência de todos. 

 A experiência do cotidiano em Urbiés e a do cotidiano em Barbastro se configurariam 

para Viance, anos mais tarde, como paradigma daquilo que ele conseguiria vislumbrar como 

uma relação possível entre ação, êxito e sentido.  

No futuro não muito distante, no cotidiano do deserto marroquino, quando ele tivesse 

os sacos de areia do parapeito por apoio de um sono incontrolável, ele se recordaria daquela 

Barbastro, onde “[...] seis años encendiendo la fragua le habían dado, a vuelta de palos y 

hambres, una perícia indiscutible” (SENDER, 2006, p. 89). A perícia do exercício da vontade, 

da liberdade e do poder de escolha. 

 

CAMPAMENTO 

 

 Como havíamos mencionado, a guerra em si é uma suspensão da cotidianidade pelo 

próprio caráter que a surpresa e o inesperado exercem na tomada das decisões de seus 

participantes. Entretanto, essa suspensão não a exime da existência de um cotidiano. É 

justamente a imprevisibilidade presente nos cenários de guerra que faz com que a questão do 

planejamento, do ordenamento, da hierarquização e do controle ganhem especial relevância, 

implicando, por esse ponto de vista, em toda uma atividade de rotina e padronização de 

procedimentos.  

 Salientamos que esse aspecto se aplica, obviamente, a uma guerra regular, composta 

por exércitos regidos por uma cadeia de comando centralizado e funções especializadas que 

desenvolvem suas movimentações segundo estratégias coordenadas, meios e táticas 

convencionais. 

Por esse entendimento, é razoável admitir que esses atributos estivessem presentes em 

maior número no exército espanhol do que no exército dos marroquinos, de estrutura tribal 

(cabilas). Ainda que os mouros contassem com a liderança central de Abd el-krim e suas 

ações obedecessem à uma ordem geral, o desenvolvimento das forças marroquinas no terreno 
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aconteciam de modo relativamente autônomo e independente conforme parecem nos sugerir 

os relatos em que figuram os ataques rifeños. 

 Dessa forma, distinguimos, em Imán, uma parte da narrativa que, ainda que sujeita às 

intercorrências provenientes dos combates, exibe toda uma rotina de atitudes, ordens, 

providências e comportamentos periódicos.  

 Um primeiro dado a que devemos nos ater é o de que “Una posición no es un 

campamento, [...]” (SENDER, 2006, p. 144-145) e outro é o de que um quartel ou uma 

guarnição são ainda mais diferentes dos dois primeiros. Os diferentes tipos de fortificação são 

erguidos para atender objetivos específicos dentro do teatro de operações e, por isso, geram 

rotinas diferenciadas também. Pelo texto se depreende que um quartel e suas instalações são 

uma fortificação edificada em região de retaguarda, resguardada do assédio mais próximo e 

intenso do inimigo.  

É factível deduzir-se isso pelo que informa o narrador ao comentar que Viance, ao 

entrar no corpo da guarda do Hospital Alfonso XIII, em Melilla, buscando um lugar para 

dormir, pensa em “[...] Acostarse y no volver a salir nunca de allí. Las almohadas, blancas y 

mullidas, para recostar la cabeza. Y una percha para la ropa, porque aquí se duerme desnudo, 

no es como en el campo.” (SENDER, 2006, p. 307). O fato de ser possível dormir desnudo 

não se deve somente ao fato de ser aquele local um hospital, mas também pelo fato de que é 

uma guarnição de retaguarda, na qual o perigo não é iminente. Muito diferente, portanto, das 

posiciones e campamentos onde se tem que dormir vestido em função da possibilidade de um 

acionamento inesperado.  

Essa relativa sensação de segurança também repercute no grau de percepção e, 

consequentemente, no grau de envolvimento dos militares de uma guarnição com o conflito, 

como revela o diálogo entre Viance e alguns soldados, assim que ele chega a Melilla, fugido 

dos mouros: 

 

Entretanto se le acercan algunos soldados: - ¿Vienes de R.? / - ¿El general S. 

se há pegao um tiro? / - ¿Em Monte Arruit se han entregao? Preguntas 

tontas, sin sentido, con ese aire cuartelario que quita a los sucesos su carácter 

y los reduce a incidencias del servicio. (SENDER, 2006, p. 300). 

 

 Pelo que se deduz do texto, um campamento era uma fortificação situada na 

vanguarda, de robusta compleição em termos de efetivo e equipamentos. Para ter-se uma 
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ideia, Annual, o campamento de referência de la posición R. (Igueriben), possuía milhares de 

homens entre soldados e oficiais.  

Quanto às posições, la posición R., por exemplo, “[...] estaba dos leguas delante de 

Annual” (SENDER, 2006, p. 143), o que sugere que essas fortificações situadas em pontos de 

conflito aberto eram edificadas a curta distância dos campamentos (algo em torno de oito ou 

dez quilômetros no caso de R.), apresentando-se como uma primeira linha de resistência e ao 

alcance da proteção do campamento. Essa ideia de proximidade e interdependência 

transparece de trechos como o que narra que “[...] Después de un intervalo de silencio, las 

baterías de Annual vuelven de pronto a tirar furiosamente sobre R., […].” (SENDER, 2006,  

p. 206). O efetivo de la posición R. estimava-se ao redor de trezentos homens pela informação 

que nos diz que “[...] Tras el último soldado, se cierra la alambrada de nuevo. Han salido unos 

trescientos hombres. Quedamos otros tantos.” (SENDER, 2006, p. 156).  

Viance distingue uma posición de um campamento dizendo que em uma posición 

“[...], hay menos servicio y no se sale fuera de la alambrá” (SENDER, 2006, p. 144-145). 

Aquilo que Viance vê como vantagem, paradoxalmente, se traduz por uma exposição maior 

ao perigo. O fato de uma posición apresentar menos tarefas e uma limitação do serviço de 

guarda à área interna não traduz alguma inexpugnabilidade ou vantagem. Na posición há um 

enfrentamento contínuo, sangrento e entrincheirado desde o parapeito e é por isso que não 

ocorre nenhuma atividade fora a do combate. 

Essa contradição se exemplifica na continuidade do texto onde Viance inicialmente 

apresenta como vantagem de la posición o fato de que “[...] El agua no había que ir a 

buscarla, nos la traerían en conwoy cada ocho días. Mejor que en una fonda, pensábamos;” 

(SENDER, 2006, p. 145). Depois, em contraponto, decepcionado, conclui que “[…] pero, 

quia, aún estamos aguardando la primera cuba” (SENDER, 2006, p. 145). 

Portanto, vemos como um agente de condicionamento da rotina da tropa aquartelada o 

grau de exposição ao perigo, o qual, além de determinar o grau de tensão existente no 

cotidiano, atua também na definição de qual tipo de rotina é possível.  

Por exemplo, no capítulo I, estando no posto de sentinela do campamento, Viance, à 

aproximação de uma patrulha, reflete: “[...] Ahora resulta que la patrulha que venía no es la de 

la guardia, sino el servicio de noche, que va a la avanzadilla.” (SENDER, 2006, p. 97). Nesse 

trecho, ficam configurados dois níveis de vigilância, o da guarda do campamento e o da 

guarda de uma vanguarda, remetendo ao tipo de rotina que Viance havia mencionado para 

além dos parapeitos nos campamentos. 



121 

 

A curiosa inversão de prioridades de Viance, ao preferir uma situação de pleno 

confronto (como a de uma posición) em vez de uma com maior segurança (como a de um 

campamento), revela muito da lógica presente na rotina militar, quando exposta à realidade 

concreta da guerra, que põe em cena novas variáveis a serem consideradas. 

Duas atividades retratam emblematicamente a rotina diária mais constante naqueles 

aquartelamentos militares: a limpeza e o serviço de sentinelas. 

Para compreendermos um pouco as características dessa cotidianidade, devemos 

aprender a olhar para a zona militar como uma dimensão espacial que estrutura a si própria 

através de uma sistemática que persegue a sua autossuficiência. Esse princípio rege todo tipo 

de aquartelamento, no sentido de que ele “[...]. No debe depender del exterior, ya que está 

separado de él y en ocasiones enfrentado.” (MOLINA LUQUE, 1999, p. 113).  

Essa diretriz busca uma totalização do espaço que garanta um isolamento e uma 

unidade de corpo que assegure que o espaço esteja devidamente configurado e controlado. 

(MOLINA LUQUE, 1999, p. 114). 

Esse totalitarismo do espaço se organiza através de um conjunto de espaços coletivos, 

 

[...] como son la comida, el ocio (bar o cantina), el trabajo, con un fin social-

militar dentro del acuartelamiento, los dormitorios y la zona de seguridad. 

Todas estas actividades son desarrolladas mediante los llamados servicios 

mecánicos. (MOLINA LUQUE, 1999, p. 113). 

 

Há uma distinção clara entre os serviços. Os serviços de armas são considerados mais 

respeitáveis. Aos serviços de guarda e imaginárias se somam os serviços mecânicos. Os 

serviços mecânicos visam: 

 

[...] mantener basicamente la policía (la limpieza, la higiene) del cuartel; y 

los llamados destinos, que son los trabajos en los que los soldados van a 

pasar la mayor parte del día y que suelen tener relación con la preparación 

obtenida en la vida civil. (MOLINA LUQUE, 1999, p. 113). 

 

Pois são justamente esses serviços mecânicos que consistem uma das maiores fontes 

de definhamento psicológico e físico de Viance no campamento, base para a incursão a T.  

No capítulo I, diante dos carros de assalto que chegam para proteger o serviço de 

limpeza, Viance exclama: “[...] – Ser inútil, ¡Ahí, to Cristo chaquetea!” (SENDER, 2006,  

p. 85). Chaquetear significa fugir. 

O narrador informa também que “[…] La evocación de los servicios mecánicos borra 

de momento cualquier otra preocupación. Se huye de los trabajos de fortificación, del acarreo 
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de piedra, pero, sobre todo de las escobas.” (SENDER, 2006, p. 85). A inclusão de Viance 

nesses serviços revela em que nível funcional a hierarquia o incluía. Não é casual que o relato 

mencione que “A Viance le toca barrer mañana. El equipo de limpeza va desastrado.” 

(SENDER, 2006, p. 86). 

A causa de tamanho desconforto é originada pelo trabalho que, além de estafante, 

ininterrupto e repetitivo, é inócuo. O alto grau de exigência física é denunciado pela 

afirmação que “Es demasiado servicio.” (SENDER, 20006, p. 85). A ininterruptibilidade nos 

é asseverada na medida em que se sabe que “Los servicios de armas, los convoyes, ofrecerían 

un intervalo de descanso si no fuera por esa manía de limpieza.” (SENDER, 2006, p. 85). O 

caráter circular dos trabalhos aparece nos comentários que dizem que “La brigada nombrada 

cada retreta se disuelve al día siguiente media hora después de salir. [...] La lista da la vuelta 

cada dos días.” (SENDER, 2006, p. 85); e a inocuidade expõe sua face ao saber-se que “se 

barre de nueve a once, al subir las escuadrillas al bombardeo” (SENDER, 2006, p. 85), em um 

esforço diário que perde o sentido, em uma geografia que a cada instante jorra “Estiércol y 

polvo en los harapos.” (SENDER, 2006, p. 86). 

Na empunhadura da vassoura castrense, Viance repete o gesto da enxada em Urbiés 

nos efeitos de um trabalho cotidiano do qual se esvai qualquer promessa de êxito e que lhe 

subtrai qualquer sombra de potência. 

José Fidel Molina Luque (1961-), com relação aos serviços mecânicos, ainda 

acrescenta algumas informações interessantes. Mesmo sendo esses serviços essenciais ao 

sistema de automanutenção do aquartelamento, dentro da cultura endógena da zona militar, 

eles eram considerados de nível inferior e carreadores de menor prestígio e reconhecimento. 

É por essa razão que “[…] los mandos o los cabos primera no los realizaban nunca ni 

tampoco, cuando existían los soldados de cuota, que sólo llevaban a cabo servicios de armas” 

(LUQUE MOLINA, 1999, p. 114). Essa força de desqualificação, já tão conhecida por 

Viance, poderia muito bem ser traduzida na frase “[…] Barrer, fregar, limpiar, cargar, 

descargar: en el ejército, el recluta es el obrero sin calificar, apto para todo y especializado en 

nada.” (RIBERA apud LUQUE MOLINA, 1999, p. 114).  

Porém, o curioso é que deste aniquilamento pessoal feito no pó de cada vassourada 

diária pulsa uma resistência moral em Viance, que reaje, pensando: “[...] si no le tienen 

consideración, no importa; ignoran que excelente operario de herrería era en su tierra. Oficial 

herrero.” (SENDER, 2006, p. 89). 

Ainda na esfera dos serviços mecânicos, temos os serviços de guarda e imaginárias. 

Retornando à ideia de dimensão espacial e simbólica da zona militar, veremos como essa 
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lógica também se estende a esses serviços na medida em que “El cuartel es una institución 

cerrada al exterior: los límites espaciales son fundamentales, ya que los cuarteles precisan de 

esta diferencia marcada entre el mundo interior y el mundo exterior.” (LUQUE MOLINA, 

1999, p. 112). 

 A função do serviço de guarda situa a figura da sentinela no âmbito de uma dupla 

vigilância. Por um lado, ele realiza “[...] la defensa del cuartel de posibles incursiones 

exteriores que denominaríamos rol intrínseco, […]” (LUQUE MOLINA, 1999, p. 111). Por 

outro lado, sua atenção é dirigida a: “[...] las frustraciones de fuga de los internos, que 

señalaríamos como rol añadido o derivado.” (LUQUE MOLINA, 1999, p. 111).  

Em Imán, são inúmeros os casos em que se sucedem situações da primeira função. 

Apenas para ficarmos em um exemplo, citamos o episódio em que o sargento Antonio se 

aproxima de uma sentinela após ouvir quatro disparos. O sargento se aproxima do soldado e 

pergunta ‘“¿Eres tú quién ha disparado?”’ (SENDER, 2006, p. 111). A sentinela referindo-se 

ao mouro atingido responde: ‘“Se há confiao y ha ido acercando-se a rastras. Como no se ve 

na, aguardé a que se levantara pa zumbarle sobre seguro, y al alzarse le he soltao un 

cargador.”’ (SENDER, 2006, p. 111). Esse episódio é icónico naquilo que diz respeito à 

sujeição dos sentidos ao serviço da proteção do espaço militar, da própria vida e da vida dos 

demais companheiros. 

 Com respeito à segunda função, também temos um bom exemplo no episódio em que 

Viance se evade para ir à cantina de Blanca. A fim de evitar ser surpreendido, ele se esgueira, 

“Para evitar la presencia del jefe de posición, que suele estar en la puerta del cuartel general, 

se desvía y va a pasar bajo un largo cobertizo de ramaje seco.” (SENDER, 2006, p. 102). 

 O serviço de imaginárias é destinado à vigilância do dormitório. O serviço dura oito 

horas que são divididas em quatro turnos de duas horas cada. A missão é velar pelo sono dos 

companheiros durante a noite, manter o silêncio para que todos descansem e contar os 

soldados, cuidando que nenhum fuja.  

No episódio entre Viance e o comandante Ansuago, o soldado comenta o ardil que o 

comandante usava contra los imaginárias. Diz ele que “Ansuago bebe casi todas las noches y 

muchas le da de recorrer las tiendas y sorprender a los imaginarias.” (SENDER, 2006, p. 99). 

O ardil consistia em perguntar-lhes o efetivo de soldados existente no alojamento e, depois de 

conferida a lista, a cada unidade de erro, el imaginária ganhava uma paulada. 

 Imán é pródigo em citações à função de sentinela, ora remetendo às condições da 

função, ora mencionando suas características, ora descrevendo as agruras e incertezas 

companheiras das horas de vigília solitária. Frases como “La soledad del centinela es 
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desabrida, áspera. La reflexión agrava esta soledad.” (SENDER, 2006, p. 87) revelam a 

gravidade que reside nesse estar consigo enquanto se vigia. A função exige uma educação dos 

sentidos que travam uma escaramuça surda com as próprias resistências físicas, como se 

percebe nesta cena em que Viance se encontra de guarda: “Um sueño de liebre, apenas 

entornados los ojos, atentos los oídos. Cualquier ruído inesperado lo despierta; pero no hay 

miedo que le alteren el sueño los ruidos conocidos. La patrulla- sin novedad – […]” 

(SENDER, 2006, p. 89). A presença da ronda fiscalizando os postos sempre arranca um sin 

novedad que, para quem está aturdido pelo sono incompleto, pode soar como “[...] Sinoedá, 

Inovedá, Oedá” (SENDER, 2006, p. 107).  

Luque Molina comenta que “Los cuarteles, como cualquier institución total, poseen 

únicamente una puerta, y por ella es por donde se puede entrar y/o salir siempre supeditado 

todo ello a la acción y el permiso del centinela.” (LUQUE MOLINA, 1999, p. 112).  

É do limiar dessa linha entre o mundo exterior e o mundo interior que Viance “Ríe 

bajo la barba rala su risa lejana” (SENDER, 2006, p. 97), ao lembrar-se de Blanca, e impede o 

comandante Ansuago de prosseguir. Ainda que assim o faça por vingança pessoal, o faz 

também por dever, já que ali, no seu solitário posto, ele é “[...] el que representa la 

culpabilización y el castigo, si se viola el espacio delimitado, la frontera y los límites.” 

(LUQUE MOLINA, 1999, p. 111); e, seguramente, nesse caso, quem ultrapassou os limites, 

inclusive de suas próprias atribuições, foi Ansuago. 

Mais três elementos compõem o quadro cotidiano dos aquartelamentos: a alimentação, 

as linguagens e os horários. Há todo um protocolo de apresentação e ordenamento da tropa 

que encaminha os soldados para a linha de servir em meio a comandos de “[...] ‘¡Oído!... 

¡Firmes!’ ‘¡A la orden! Sin novedad’... De frente… distribuyan” (SENDER, 2006, p. 87), que 

configuram a rotina que constitui a atividade de rancho.  

A comida e a água, ao longo do romance, aparecem sempre de forma racionada e de 

péssima qualidade. O conteúdo de um almoço no capítulo I é descrito como composto por 

meio pão, toucinho rançoso e arroz, ressaltando que o toucinho é comparado a pneu queimado 

e o arroz a borbulhas de camisas suadas. No episódio de Currito, a comida também aparece 

em situação similar: “Luego meten a los soldaos los garbanzos llenos de gusanos, el arroz 

hecho una pasta, que no hay quien lo trague.” (SENDER, 2006, p. 322-323). 

Por detrás dessa insalubridade, está a corrupção que permite o roubo de gêneros e sua 

comercialização indevida. Viance explica ao sargento Antonio como ocorre o esquema de 

conivência entre autoridades e Currito. Diz ele que “To los jefes hacen la compra en casa de 
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Currito, y a cobrar pa la siega. Tanta cuenta le trae este fiao que no lo reclama 

nunca.”(SENDER, 2006, p. 322). 

As cantinas integram essa rede de corrupção na medida em que acabam por constituir-

se no local em que os soldados, mal alimentados, vão gastar seus soldos em busca da 

complementação de sua alimentação. Essa percepção aparece pelo comentário do sargento 

Antonio que, ao informar que a avenida principal divide o campamento em duas partes iguais, 

relata que “Allí están el cuartel general y la barraca de Currito, los dos poderes máximos del 

campamento: el militar y el civil. Esta cantina es una sucursal de los grandes almacenes de 

víveres que Currito tiene en la plaza.” (SENDER, 2006, p. 321). Esse comentário é associável 

ao feito no capítulo primeiro que diz “Van acudiendo a las cantinas los rezagados.” 

(SENDER, 2006, p. 88).  

O fornecimento da água, a despeito da ausência frequente por escassez ou mesmo pela 

impossibilidade de os convoyes chegarem a seus destinos, também é alvo de uma atividade 

criminosa, conforme se deduz do comentário irônico do soldado do Regimiento Alcántara: 

“Si no hay agua es porque los camiones se han quedado en el camino. La gasolina es mala, y 

com todo se la beben em Intendéncia. Pégale fuego y verás.” (SENDER, 2006, p. 229). 

Finalmente, as linguagens e os horários complementam o quadro da vida cotidiana nos 

aquartelamentos. Luque Molina comenta que “El propio proceso de creación del soldado 

implica y necesita de experiencias rituales.” (LUQUE MOLINA, 1999, p. 104), com a 

finalidade de, através da teatralidade, fazê-lo angariar subsídios para a construção de um 

conhecimento da realidade da guerra, distinguindo que “[...] mientras el teatro suscita un 

público que mira y se divierte, el ritual está asistido por una congregación que cree y 

participa” (LUQUE MOLINA apud ZULAIKA, 1999, p. 104). 

Essa pedagogia teatralizada visa a uniformidade e o formalismo. Nesse sentido,  

“[...] el lenguaje también forma parte de esta formalización militar, indicando las relaciones 

asimétricas de autoridad y acatamiento, en un orden jerárquico en el que el imperativo juega 

un papel esencial.” (LUQUE MOLINA, 1999, p. 105). 

Dentro do universo da linguagem, há uma linguagem verbal e uma linguagem corporal 

sempre buscando a invocação das instâncias de obediência e autoridade. Um exemplo da 

conjugação dessa sintaxe pedagógica e instruidora encontra-se no capítulo V, quando a 

guarnição substituída se prepara para sair de la posición R. e: “El capitán se estira sobre sus 

tobillos, con las muñecas pegadas a los muslos: - Oído…, ¡Firmes!” (SENDER, 2006, p. 155). 

Os horários cumprem a função de subordinar o tempo individual a um tempo 

institucional de forma que mesmo o sentido de necessidade interior se coadune pelos da 
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necessidade institucional. Ao condicionar atividades de sustentação da vida como o sono e a 

fome, essa periodização do dia é introjetada no soldado na forma de uma rotina, que o aparta 

da vida das outras organizações sociais e passa a inscrever esse rito horário no tempo de uma 

ordem superior: o serviço da pátria.  

 

El día comienza con la izada de la bandera y acaba con su arriada; el símbolo 

de la patria preside, abriendo y cerrando el día. La puntualidad es una norma 

sagrada que se concreta en la acción inmediata que responde a cada toque de 

corneta que va desgranado el inicio y el final de las actividades a lo largo del 

día: diana, fajina, paseo, retreta, silencio... Normalmente cada toque de 

corneta, cada cambio de actividad supone que la tropa se reúna en formación 

(para pasar lista, acceder al comedor, pasar revista...); lo cual en cierta 

manera, va reforzando un cierto sentimiento comunitario, la solidaridad 

mecánica, en definitiva, lo grupal y colectivo frente a lo individualizado. 

(LUQUE MOLINA, 1999, p. 115). 

 

Um trecho emblemático da atuação dessas forças organizacionais e de controle no 

ambiente do cotidiano ficcional de Imán encontra-se no capítulo XIV, durante o episódio da 

preparação para a saída da tropa em direção a T. Nele o sargento Antonio comenta que “A 

partir de la revista la agitación en el campamento es incesante. Tocarán diana a las dos de la 

madrugada y tiene que estar todo listo. Toques de corneta aquí y allá; otra revista.” 

(SENDER, 2006, p. 337). 

Outro exemplo dessa dinâmica também se apresenta na explicação que Viance dá ao 

sargento Antonio, por ter ido descarregar pacotes de cigarros para Currito em vez de dormir. 

Diz o aragonês: “¿Pa qué? Luego hay revista de armamento, de municiones, y además el 

suboficial quiere que formemos pa revisar las medallas de identidad a ver si cada cual tiene la 

suya.” (SENDER, 2006, p. 331). Desse modo, Viance explicita o uso intensivo desses 

mecanismos de checagem.  

Em última instância, essa estrutura cotidiana de formalização visa o despertar e a 

manutenção de uma atmosfera psicológica agregadora e de uma sinergia operacional que 

estejam diariamente disponíveis para uma eventual ação.  

Esse instante de transfiguração do tecido humano no aparelho de guerra é descrito de 

forma precisa pelo sargento Antonio, quando da prontidão em T. Ele reporta que “Ahora, cada 

cual es un pelo, una uña, un diente de este monstruo que acaba ya de desperezarse y asoma su 

hocico de acero sobre las alambradas con zumbido de motores y entrechocar de blindajes.” 

(SENDER, 2006, p. 338). 
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A despeito das indiscutíveis e evidentes intenções de coesão, regulação e 

adestramento, um efeito colateral desejado pela disciplina cotidiana militar é evitar ou limitar 

aqueles instantes em que o soldado pudesse ver-se solitário e reconhecer-se distante de si 

mesmo.  

Em ambientes tão inóspitos, estar a sós significa a possibilidade de fugir, ainda que 

pelo pensamento, pela reflexão ou pela consciência. Mas, como o sargento Antonio nos 

chama a atenção, nesses cotidianos “No se puede huir de sí mismo por la reflexión, porque se 

va a dar en ese laberinto y es incomparable el suplicio de buscarle la salida.” (SENDER, 

2006, p. 87). Para essa fuga, haverá sempre uma sentinela vigilante às ameaças que possam 

advir do exterior, seja pela intromissão dos seus perigos, seja pelo convite das suas 

fascinações.  

 

ANNUAL E INCURSÃO À T. 

 

 Conforme havíamos dito anteriormente, os episódios narrados em torno do Desastre 

de Annual e da incursão a T. não se inserem na definição de cotidiano, assim entendido pelo 

seu aspecto de repetição de hábitos e procedimentos. O que se vê nos dois eventos, mais nos 

episódios do primeiro que nos do segundo, é a guerra desabrida em sua manifestação plena do 

imponderável e do incalculável, onde todo adestramento não se traduz em previsibilidade e 

muito menos em segurança. 

Em Annual, a guerra manifesta-se na forma radical do caos absoluto e em T. ela se 

desenrola em um cenário de um teatro de operações convencionais no qual o risco é previsível 

e de certa forma calculável embora nunca controlável. Nos dois eventos há uma suspensão da 

cotidianidade e esse é um ponto pelo qual podemos pensar como o conceito de cotidiano 

poderia relacionar-se com as realidades dos dois fatos ficcionais. 

A cadeia da cotidianidade se estabelece na propriedade que determinados hábitos e 

procedimentos adquirem de fornecer uma resposta exitosa à determinada ordem de situações, 

prolongando-se na linha do tempo na forma de um padrão de respostas que geram uma 

expectativa, sem a qual não se configuraria a previsibilidade que é uma das marcas da 

cotidianidade que constitui o cotidiano. 

Os eventos que giram em torno de Annual e T. (de forma mais contundente em 

Annual) têm como característica a imprevisibilidade. Essa imprevisibilidade reflete tanto a 

ignorância quanto a natureza do evento que ocorrerá, além do desconhecimento de quando 

ocorrerá. Por si só, isso já configura uma quebra da cotidianidade. 
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Entretanto, qualquer que seja o evento que ocorra e qualquer que seja o momento em 

que ele se dê, é certo que as ações, reações, sentimentos e ideias dos que participaram desses 

conflitos estarão condicionados por uma tensão geral, a tensão do pavor e do desespero. 

Entendemos a cotidianidade desses dois cotidianos não como uma cotidianidade 

ancorada pela expectativa gerada por um padrão das ações, mas como uma cotidianidade 

configurada pela expectativa gerada pela tensão do horror e desespero sobre essas ações.  

Para nós, a configuração dos cotidianos em Annual e T. se torna visível à proporção 

que os percebemos como cotidianos cuja cotidianidade é estruturada não no ordenamento, 

regulação e repetição das ações, mas na reincidência constante de um mesmo sentimento, de 

uma mesma atmosfera e de uma mesma expectativa, sobre qualquer que seja o fato, sobre 

qualquer que seja a ação. Mesmo considerando a possibilidade de eventuais tensões 

secundárias, não importa qual seja o incidente, nesses dois episódios, as respostas a ele 

sempre trarão o padrão de uma cotidianiadade alicerçada na tensão geral do horror e do 

desespero. 

No caso de Annual e T., mais no primeiro que no segundo, julgamos ver o cotidiano 

do horror, julgamos ver não a rotina de ações, mas a rotina de uma tensão constante. O êxito a 

ser buscado nas ações inseridas nesse contexto continua sendo o mesmo de todo cotidiano: a 

sobrevivência.  

No entanto, a manifestação dessas ações não segue um padrão formal, pois elas não 

respondem mais às circunstâncias, mas ao horror que a anomia suscita. As circunstâncias se 

apresentam configuradas de modo sempre distinto, ainda que se servindo dos mesmos 

elementos. O elemento constante a que as ações sempre respondem é a linha de expectativas 

que se configura pela tensão que as subordina, o horror. 

O cotidiano do horror acompanha as ações de Viance. Ele não sabe se viverá ou 

morrerá, não sabe sequer se algo do que acha que sabe será útil ou aplicável. Essa incerteza o 

deserda da confiança até nos sentidos próprios, resultando numa decantação física, emocional, 

existencial e metafísica, na qual a única certeza é a de que, no dia seguinte, ele encontrará o 

horror. 

Distinguimos a movimentação desse horror através de três instâncias de 

acometimento: aquela que diz respeito à debilitação física; aquela que se orienta pela 

profanação do corpo humano e, finalmente, a que se evidencia pela humilhação moral. 

A debilitação física se manifesta basicamente por três fatores: fome, sede e sono. Com 

respeito à fome, como já havíamos mencionado, sua ocorrência se fazia pelas dificuldades 

logísticas, mas o seu aspecto mais denegridor, sem dúvida, vinha da corrupção. O  
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narrador-testemunha em la posición R. confirma que, ao entrarem nela, lhes deram ternera 

con guisante podre. As razões ficam claras no comentário seguinte que informa que “Lo 

extraño es que después de las componendas que en los ministerios se traen con los 

abastecedores salgan llenas.” (SENDER, 2006, p. 147). 

Dos três fatores, o que produzia efeito mais acachapante era, sem dúvida, a sede.  

O narrador comenta que “Es el agua, el agua, el agua. Sin ella da lo mismo comer que no, 

dormir que velar.” (SENDER, 2006, p. 171); e, como resultado da prolongada carestia, o texto 

informa a vilipendiosa alternativa a que todos acabam sucumbindo: “Desde hoy se bebe 

orina.” (SENDER, 2006, p. 172). 

O serviço ininterrupto arranca uma interpelação: “¿Qué cuartos son éstos, que no se 

acaban nunca?” (SENDER, 2006, p. 164). A exaustão leva ao desfalecimento ou ao 

descontrole dos movimentos. Viance ouve alguém dizer: “- ¡Tengo sueño, rediós! Desde que 

entré en esta posición tengo sueño.” (SENDER, 2006, p. 183). A frase dita lentamente faz 

com que Viance “[…] se sintiera caer muellemente en las sombras” (SENDER, 2006, p. 183). 

Esse conjunto de definhamentos físicos leva os soldados a esquecerem sua condição 

humana e a observarem o horror da própria decomposição física sem terem como reagir. 

Somada à degradação provocada pelos combates, as suas identidades humanas vão 

paulatinamente submergindo numa condição animalesca. Os comentarios – “La posición es 

un corralillo donde se han refugiado doscientos criminales.” (SENDER, 2006, p. 188) e “La 

posición da una impresión desolada de viejo corral abandonado.” (SENDER, 2006, p. 197) – 

não deixam margem a dúvidas sobre qual seria a forma das sombras que emergiriam dos 

corpos desfigurados dos soldados. 

Observamos a profanação do corpo humano pelos ferimentos de batalha e pelo 

tratamento desonroso dado aos cadáveres, somando-se a essas violações a flagelação e o 

martírio impostos pelos mouros aos espanhóis. 

Trechos exemplares dos ferimentos de batalha encontram-se nos relatos que informam 

que “[...] en un saco, cerca de Viance, una porción de masa encefálica” (SENDER, 2006,  

p. 197) e em outro, no qual o proprio Viance indica que “[…], tiene la mejilla levantada, como 

un flemón” (SENDER, 2006, p. 174). 

No tocante às flagelações, o texto nos traz a cena de “[...] un cadáver sostenido de pie 

contra un poste de teléfono por un piquete de hierro que le atraviesa el pecho” (SENDER, 

2006, p. 221); e também nos coloca no momento no qual Viance “Detrás oye un alarido y 

unos golpes secos de hacha cortando algo blando y duro: las piernas del herido para llevarse 

las polainas y las botas a lugar seguro.” (SENDER, 2006, p. 229). 
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Naquilo que diz respeito ao tratamento dado aos mortos, chama a atenção a profusão 

de cadáveres insepultos e violados. O soldado de Alcántara conta-nos que “Desde más allá de 

las montañas todo está sembrao de hombres con las cabezas rotas, con las tripas al aire.” 

(SENDER, 2006, p. 228). Em certo instante, também temos notícias de que sobre dois 

cadáveres, “El chacal almorzaba.” (SENDER, 2006, p. 208); e que os corvos, “A fuerza de 

comer carne de soldado deben entender de mili.” (SENDER, 2006, p. 159).  

Contudo, sobre esse tema, os dois fatos que nos parecem ser os mais significativos são 

o martírio do oficial aviador que é passeado fincado no alto de uma estaca pelos mouros e o 

cadáver do mouro que é enterrado e desenterrado várias vezes, para depois ser exposto na 

estrada a fim de que os caminhões passem sobre ele. Através desses dois episódios, a face 

mais visível da coisificação do corpo e da dessignificação da vida se encarna na forma de 

corpos, objetos e abjetos, lançados ao ar e contra as pedras, desfilando a amnésia absoluta 

estampada no rosto de bonecos, incorporados ao ordenamento comum da paisagem cotidiana. 

São imagens de tempo e lugar distantes, do aviltamento do corpo como portador da 

dignidade humana, mas cujo ultraje ainda se reproduz em nossa época, em cenas de 

30/07/2015, em que um homem atropelado por um trem no Rio de Janeiro teve o corpo morto 

de novo atropelado por outro trem, impregnando a guerra do cotidiano carioca das tintas, que 

se julgariam pretéritas, do cotidiano da guerra marroquino. 

Como ainda é hoje, aquela era a face definitiva do horror, a que nem sequer se 

reconhece como horror, pois, uma vez naturalizada, acontece como acontece um fio de cabelo 

que cai, sem causar a menor impressão. Mais ou menos como também acontece ao universo 

das humilhações morais de Imán. Espalhadas, mas constantes, ao serem vistas isoladas nem 

sempre parecem matéria para um maior dissabor. Contanto, uma vez somadas na conta dos 

dias que se seguiam, passariam a representar o peso capaz de afundar aquela fronteira tênue 

que vivia no delicado equilíbrio do próprio apreço. 

É esse tipo de assédio que sofreriam Viance e os demais soldados. Um desprezo 

profundo, vindo justo daqueles de quem se esperaria ao menos um sóbrio reconhecimento. 

Essa menos valia pela vida dos subordinados aparece no horror incrustado na face do soldado 

sobrevivente ao massacre da guarnição substituída. Ao salvar-se milagrosamente, retornando 

à la posición R., ferido e protegendo-se na base do alambrado, ao constatar que o tenente não 

lhe resgataria, contesta incrédulo: “ –No merezco morir como un perro, mi teniente.” 

(SENDER, 2006, p. 166); e o oficial lhe retruca: “¡Te prohibo que sigas hablando!” 

(SENDER, 2006, p. 166). 
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Nessa proibição há uma síntese da absoluta indiferença que nutria uma grande parte da 

oficialidade pela soldadesca, ao negar, ao mesmo tempo, o auxílio, a faculdade de indignar-se 

e o direito de expressar esse não conformismo. Ao reduzir o soldado à questão da posse do 

seu armamento, o oficial expressaria a nulidade que cada vida subalterna representava em 

meio às areias do Marrocos. 

A explicitação desse aniquilamento do Eu, que não detém nenhum direito, 

encontramos no capítulo VI, quando se anuncia uma espécie de carta dos direitos de um 

soldado. As frases instruem o que se deve esperar. “¿Tiene usted algo que alegar? Eso es en lo 

civil. En lo militar antes de alegar nada hay que obedecer. Muérase usted primero y luego da 

un parte ‘por escrito’ protestando.” (SENDER, 2006, p. 171). 

Outra forma de aniquilamento moral se faz pela desqualificação de qualquer atributo 

de inteligência e perspicácia individuais, como se os soldados não fossem capazes de ter uma 

visão própria e arguta dos fatos. É nesse sentido que o narrador comenta que “Esta curiosidad 

inteligente de los soldados es a veces indisciplina.” (SENDER, 2006, p. 152). 

A unilateralidade da norma que pende sempre para a interpretação mais conveniente 

ao superior destitui o soldado de qualquer capacidade de mediação institucionalizada e 

transforma a subordinação em submissão. Uma submissão que anula qualquer razoamento 

vital que, caso ocorra, será duramente reprimido.  

Isso se sucede na situação que provoca a punição e o primeiro reengajamento forçado 

de Viance. O médico, em conluio com o coronel, considera Viance apto para o serviço, 

conforme atesta o narrador que afirma que “El médico practica el reconocimiento con 

prejuicios, advertido por el coronel.” (SENDER, 2006, p. 314).  

Essa depreciação vinha mesmo da parte de um contraventor. Currito, a despeito de 

ocupar uma posição marginal, chamava Viance de piojoso (SENDER, 2006, p. 322.). Nesse 

sentido, não é demais lembrar que o dono da cantina enriquece com o dinheiro dos militares, 

“Pero desprecia a la soldadesca que acude con el rancho a beber dos reales de vino.” 

(SENDER, 2006, p. 92). 

 O que denuncia o horror dessa escravidão forçada, desse aniquilamento da 

individualidade e desse menosprezo pela vida humana é a situação do próprio desastre, onde o 

autoritarismo das oligarquias militares é flagrado em seu autofavorecimento, nas situações em 

que tem que decidir quem vive e quem morre.  

Mesmo na guerra, a morte é mais convidada às fileiras rasas que as dos mandos. Não 

por outra razão, no episódio da incursão para meter el convoy en T., um oficial, diante da 

recusa dos regulares (marroquinos contratados pelo exército espanhol) em avançar em terreno 
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conflagrado e exposto, dá a ordem: “- ¡Hagan fuego sobre los regulares!” (SENDER, 2006,  

p. 344). 

Não por outro motivo, no mesmo combate diante da fuga de uma mula carregada de 

armamentos, Viance recebe a ordem de ir resgatá-la, revelando que, na balança das decisões 

entre o valor de sua vida, a do animal e a dos armamentos, sempre o prato será desfavorável à 

sua vida (SENDER, 2006, p. 348). 

 Por outro lado, é no desastre que a morte revela “[...] el teniente N. en cueros, con las 

insignias clavadas en el hueso del antebrazo” (SENDER, 2006, p. 215), demonstrando que 

sua ceifa não concede regalias aos galões. É no desastre que o espírito militar dos comandos e 

apresentações de um oficial, torna inevitável a exigência de um momento no qual “[...] se 

piensa que todo este ceremonial entre piojos, miseria, hambre, harapos es una pesada broma 

de locos” (SENDER, 2006, p. 153), denunciando o vazio real de poder, onde o valor real do 

homem é o diferencial. 

É do desastre desse horror hobbesiano que emerge a revelação de que todo poder é 

perecível. É na constatação desta efemeridade que se percebe, entre almas humanas e grãos de 

areia, a garantia de uma igualdade de valor, já que as duas, entre seus pares, estão sujeitas, de 

forma igual, tanto às leis da vida quanto às leis do deserto.  

É no desastre que fenece a ilusão do jugo que pensa poder encarcerar a alma porque 

“Al hombre encerrado, encarcelado, la imagen más exacta de la libertad se la da el viento.” 

(SENDER, 2006, p. 273).  

 Com respeito à incursão para meter el convoy en T., gostaríamos de tecer apenas um 

breve comentário. Ainda que a vejamos como um evento de suspensão da cotidianidade, pelo 

grau de imprevisibilidade inerente a um combate, suas ações seguem um planejamento 

clássico de ação tática consolidada após a Primeira Guerra Mundial. Isso confere certa dose 

de ordenamento e previsibilidade ao evento, o que nos leva a considerar que ele figura como 

uma suspensão do cotidiano do campamento, mas que possui um diferencial em relação a 

Annual, porque é capaz de desenvolver-se com um certo planejamento e equacionamento das 

ações. 

A ação tática clássica mencionada caracterizava-se por um movimento inicial de 

bombardeio de artilharia sobre a área a ser alcançada, a fim de desalojar o inimigo e preparar 

o terreno para a ação das tropas amigas. Esse momento é retratatado por: “[...] encima de 

nosotros pasan las granadas del grupo de instrucción, […]” (SENDER, 2006, p. 343); e “[...] 

El fuego de los barcos de guerra, de los aeroplanos, [...]” (SENDER, 2006, p. 344).  
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Logo depois as tropas avançadas entravam no cenário de guerra buscando consolidar 

as posições e ganhar terreno. Esse momento aparece no texto como “Otra ola humana, 

decidida y ágil, surge a paso vivo y corre hacia los regulares. El Tércio.” (SENDER, 2006,  

p. 344).  

Os engenheiros militares, os sapadores, se encarregavam de construir as fortificações 

que serviriam de base para o apoio das ações em curso e das futuras ações. “Los zapadores 

trabajan sin cesar, bajo el fuego.” (SENDER, 2006, p. 348). Para assegurar a posse do terreno 

e eliminar as resistências no corpo a corpo, segue a infantaria, “Ésta es nuestra hora, la de la 

infantería.” (SENDER, 2006, p. 349), apoiada pelos carros combate. “Desde la trincheira se 

ve, a treinta passos, uno de los carros, que anda a trompicones y trepida bajo su propio fuego.” 

(SENDER, 2006, p. 351). Finalmente, o apoio logístico ganhava condições para atravessar a 

zona conflagrada e levar os víveres e mantimentos. “Un rumor: acaba de entrar el convoy en 

T.” (SENDER, 2006, p. 353). 

Essa movimentação segue uma lógica consolidada nos manuais de guerra da maioria 

dos exércitos regulares até hoje. Assim sendo, vemos nas ações acima descritas uma 

suspensão da cotidianidade do acampamento, não sendo, porém, da mesma ordem daquela do 

Desastre de Annual.  

Em T., há o desenvolvimento de uma inteligência de ação grupal, cujos resultados 

premiam a estratégia idealizada. Ainda que irregular, há uma rotina de procedimentos e de 

cálculo antecipatório, há uma busca racional de êxito que, ainda que passe longe de qualquer 

noção de atividade cotidiana, empresta um conhecimento experiencial que ajuda aos soldados 

a compreender e a lidar com o cotidiano da guerra que enfrentam.  

Em Annual, ainda que se servindo dos mesmos expedientes militares, o que há como 

efeito é a acefalia e a anomia completas, de resultados completamente e absolutamente 

imprevisíveis. Se o horror em T. era calculável; o de Annual era inimaginável. O que 

distinguiria fundamentalmente um evento do outro, poderíamos perguntar-nos? A diferença 

está naquilo que é essencial a todo cotidiano: a qualidade dos juízos provisórios e sua bem-

sucedida relação com o êxito. 

 Finalizando, definimos neste capítulo os limites entre os quais trafega nossa 

conceituação de cotidiano. Explicitamos a forma como o visualizamos dentro do ambiente 

ficcional e configuramos os cotidianos ficcionais que vislumbramos em Imán, identificando 

seus elementos constitutivos e suas dinâmicas internas e inter-relacionais.  

 Reconhecidos os cotidianos ficcionais, no próximo capítulo identificaremos algumas 

das situações que sinalizam a suspensão do cotidiano. Observaremos esses espaços como 
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campos que abrigam o movimento emtre a particularidade do personagem-indivíduo e sua 

eventual integração com o sentido de pertencimento à essência humana. Evidenciaremos, nas 

ações e nas escolhas dos entes ficcionais, a aproximação ou o afastamento destes da essência 

humana, registrando o percurso ético de suas atitudes. 

Tendo por base esse recorte ético, identificaremos, através das escolhas dos 

personagens, os conflitos que as produziram, extraindo deles algumas das eventuais matrizes 

dos conflitos que ganhariam vulto com a Guerra Civil Espanhola. Desse modo, colocaremos 

em evidência como as razões que rondam as grandes tragédias se engendram na raiz das 

tensões cotidianas. 

 



 

 

3 MATRIZES DA GUERRA CIVIL ESPANHOLA NOS COTIDIANOS FICCIONAIS 

DE IMÁN 

 

No tienen fe en nada. Y de ahí nace el ser 

embusteros. Que va a decir un hombre sin fé? 

[…] En el hombre, la substancia es la fe. Esa es 

toda la cuestión. 

                (SENDER, 1982, p. 12) 

 

En esta lentitud de mi agonía, 

senda hacia arriba del amanecido, 

avanzaba sin tregua y me sentía  

en mi propia fatiga entretenido. 

 

Tal vez sin vida pero no vencido 

 – tampoco vencedor – mi pie subía  

hacia las cumbres, en donde nacía  

el rio de un saber nunca aprendido. 

 

Rota el agua caudal en el torrente 

mi voz perdida en la quebrada frente, 

la zarza aguda un lado y otro lado, 

 

cuando por fin todo en sudor llegaba 

a la cumbre, solamente encontraba 

un enorme vacío iluminado. 

(SENDER apud PEÑUELAS, 1971, p. 335) 

 

Estabeleceremos, nas páginas iniciais deste capítulo, algumas bases pelas quais 

possamos compreender perspectivas éticas possíveis para as ações humanas, a partir das 

concepções de vida cotidiana formuladas por Agnes Heller. 
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 Em sequência, no subcapítulo Quatro chaves para uma leitura ética em Imán: o amor, 

a fé, a confiança e o instinto, mediante um estudo entre as ideias de Sender sobre os quatro 

temas e a projeção delas em Imán, evidenciaremos a importância desses quatro valores para 

uma eventual proposta de leitura ética da obra. 

 No último subcapítulo, O fio da espada, o fio da palavra, o fio da navalha: matrizes 

da Guerra Civil Espanhola na ética do não cotidiano de Imán, faremos uso dos quatro 

valores estudados, usando-os como filtros na análise dos cotidianos ficcionais, capazes de 

indicar o trânsito entre o particular e o genérico dentro do personagem-indivíduo, denotando a 

ética advinda dessa dinâmica. O reconhecimento dos conflitos éticos dos personagens será 

usado como janela de observação dos impasses potenciais do povo espanhol, que emergiriam 

como dramas humanos e sociais na Guerra Civil Espanhola. 

 Conforme havíamos elaborado no capítulo anterior, a questão do indivíduo e suas 

escolhas cotidianas é um tema extremamente relevante para a harmonia operacional entre as 

causas e os fins, conferindo um exercício coerente, eficaz e ético às ações humanas.  

O âmbito das escolhas humanas exige uma tomada de decisão e toda decisão envolve a 

eleição de uma ou mais opções em detrimento de outras. Isso expõe uma grade de 

possibilidades em torno da qual a decisão oscila. Para nós, portanto, um dos problemas 

fundamentais da decisão cotidiana é avaliar a natureza dessa decisão, a partir do entendimento 

entre quais campos ela pendula e sob que dinâmica ela funciona. 

Procuraremos, depois de apreciado e desenvolvido esse aspecto, observar como essas 

decisões individuais cotidianas influenciam na gênese e modulação dos eventos futuros de 

caráter histórico mais detectável, nos detendo em particular nas decisões que surgem dentro 

do universo ficcional de Imán e que viriam a corresponder anos mais tarde à representação 

das forças históricas que engendraram a Guerra Civil Espanhola. 

O primeiro ponto que devemos levar em conta é o de que as objetivações humanas 

realizadas no cotidiano buscam atender às necessidades humanas e de que os agentes dessas 

objetivações são os indivíduos com suas ações. A própria Agnes Heller concebe a vida 

cotidiana como a vida do indivíduo (HELLER, 1970, p. 20) e concorda que é no indivíduo 

que as necessidades humanas são reconhecidas e admitidas como sendo necessidades do Eu, 

pois é o Eu que “[...] tem fome, sente dores (físicas ou psíquicas); no ‘Eu’ nascem os afetos e 

as paixões.” (HELLER, 1970, p. 20).  

O indivíduo, no exercício de prover as necessidades do Eu, age no cotidiano com a 

integralidade de suas capacidades, sejam elas sensoriais, intelectuais, manipulativas, 

emocionais ou ideológicas (HELLER, 1970, p. 17), disponibilizando, sem parcimônia aos 

desafios de sua sobrevivência, a oferta ampla de suas potencialidades. 
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Há dois pontos que merecem ser sublinhados. O primeiro é o de que esse indivíduo, 

salvo raras exceções, realiza suas objetivações relacionando-se de alguma forma com algum 

grupamento humano. O segundo ponto é o de que as objetivações desse indivíduo geram o 

que Heller chama de valor. 

O primeiro ponto nos deixa como contribuição a questão das possibilidades atitudinais 

desse individuo, no momento em que as necessidades do seu Eu passam a conviver com as 

necessidades de outros indivíduos, bem como com as necessidades do grupo a que ele se 

refere. 

O segundo ponto nos incita a pensar que os valores colhidos das objetivações 

realizadas desde o primeiro homem acabam por constituir-se em um acervo consolidado de 

todo conhecimento humano realizado. 

O primeiro ponto nos cede como legado uma tensão, o segundo nos brinda com uma 

herança. Da relação entre esses dois pontos será possível enxergar a dinâmica de forças que 

rege o indivíduo em sua ação no cotidiano através dos conceitos hellerianos de ser particular, 

ser genérico, valor e essência. 

Não se deve confundir o binômio indivíduo-grupo com os conceitos de  

ser particular-ser genérico. A relação entre indivíduo e grupo foi apresentada apenas como 

uma ilustração exterior da tensão natural que tal proximidade exerce na gestão entre a 

satisfação individual e a necessidade de composição social. 

O terreno no qual os conceitos de ser particular e ser genérico se desenvolvem 

realmente é na interioridade da dimensão ética do indivíduo que orienta suas ações cotidianas, 

ora às inclinações da satisfação própria, ora ao atendimento das necessidades reconhecidas 

como as da humanidade enquanto espécie. É nesse sentido que “O indivíduo é sempre, 

simultaneamente ser particular e ser genérico.” (HELLER, 1970, p. 20). É nesse sentido que 

percebemos essa tensão. 

Os contornos do ser particular se revelam na medida em que “Todo conhecimento do 

mundo e toda pergunta acerca do mundo motivados diretamente por esse ‘Eu’ único, por suas 

necessidades e paixões, é uma questão da particularidade individual.” (HELLER, 1970,  

p. 21-22); e na proporção em que sua principal característica passe a ser a de orbitar em torno 

do eixo de uma teleologia própria (HELLER, 1970, p. 21). 

As definições do ser genérico se configuram por um sentido de pertencimento e 

integração (tribo, demos, estamento, classe, nação, humanidade), porém, mais que um mero 

sentimento agregativo, o ser genérico se explicita por um profundo sentido de implicação com 

as demandas da espécie humana, manifestadas na sociedade a que ele se refere. 
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O ser genérico é o indivíduo que “[...] já pertencia à humanidade – que é a interação 

suprema” (HELLER, 1970, p. 21) e que predominantemente modula suas ações pelas tintas de 

uma “[...] teleologia do humano-genérico, cuja colocação jamais se orienta para o ‘Eu’, mas 

sempre para o ‘nós’.” (HELLER, 1970, p. 22); e esse nós abriga a consciência de uma 

implicação íntima com a comunidade humana, seja pelo seu sentido de extensão física, seja 

pelo de sua extensão histórica.  

Há quatro aspectos da teoria da vida cotidiana de Agnes Heller que são ilustrativos das 

características concretas dessa relação entre o ser particular e o ser genérico. O primeiro 

aspecto é o de que, salvo as excentricidades (os que se afastam em relação a um centro) que 

veremos mais a frente, o indivíduo comum não se compromete integralmente com o seu ser 

genérico a ponto de apartar-se completamente de sua cotidianidade; assim como, por mais que 

esteja imerso na cotidianidade, não consegue viver tão somente nela (HELLER, 1970, p. 22).  

O segundo aspecto nos diz que o homem é relativamente livre (autônomo) na escolha 

e na proporção com que vive os elementos genéricos e particulares e que essas possibilidades 

de composição refletem, em maior ou menor medida, o caráter da aliança que ele estabelece 

entre o particular e o genérico, constituindo com isso uma individualidade unitária (HELLER, 

1970, p. 22). 

O terceiro aspecto nos informa que “[...] os choques entre o particular e o genérico 

geralmente não se tornam conscientes na vida cotidiana. Entre eles há uma submissão mútua” 

(HELLER, 1970, p. 21) em uma relação que Heller chama de muda unidade vital. E, 

finalmente, o quarto aspecto nos esclarece que “[...] a elevação ao humano genérico não 

significa jamais uma abolição da particularidade” (HELLER, 1970, p. 24). 

Esses são os limites entre os quais normalmente trafega o diálogo entre o particular e o 

genérico dentro do universo do indivíduo situado no cotidiano. As excentricidades, pelo lado 

do ser particular, ficam por conta das situações em que ocorre a submissão do cotidiano do 

indivíduo à esfera da alienação, na qual as objetivações individuais acabam por transformar o 

próprio indivíduo em objeto manipulável, afastando-o das pontes capazes de alçar suas 

objetivações à esfera do ser genérico. 

Pelo lado do ser genérico, as excentricidades se manifestam por uma homogeneização 

em direção ao humano-genérico, o que é fato raro. Essa homogeneização só deixa de ser 

excepcional em indivíduos: 

 

[...] cuja paixão dominante se orienta para o humano-genérico e, ademais, 

quando têm a capacidade de realizar tal paixão. Este é o caso dos grandes e 

exemplares moralistas, dos estadistas (revolucionários), dos artistas e dos 

cientistas. (HELLER, 1970, p. 29). 
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Na verdade, o que é negociado entre esses dois campos, o particular e o genérico, são 

os valores. Para Heller, valor é algo intrinsecamente conectado com a ideia de essência 

humana. Ela entende essência humana como “[...] a realização gradual e contínua das 

possibilidades imanentes à humanidade, ao gênero humano” (HELLER, 1970, p. 4). Valor 

seria, então, “[...] tudo aquilo que produz diretamente a explicitação da essência humana ou é 

condição de tal explicitação” (HELLER, 1970, p. 8). Em outras palavras, seria o patrimônio 

de todas as potencialidades humanas efetivamente realizadas, constituindo-se em uma herança 

amealhada pela humanidade através dos séculos. 

Um valor jamais se extingue. É passível de desuso, mas, uma vez manifestado, ele se 

incorpora definitivamente ao acervo axiológico da humanidade porque passa a existir e a estar 

disponível a todos os homens, de todos os tempos, a partir de sua realização, enquanto 

revelação da competência e das capacidades humanas. Mesmo que ele perca amplitude de 

aplicação, ele permanecerá sempre como possibilidade (HELLER, 1970, p. 10). Manifestado 

por indivíduos, é realizado concretamente pela sociedade humana como uma categoria 

ontológico-social já que não possui uma objetividade natural (apenas pressupostos ou 

condições naturais), e sim objetividade social que se projeta em todas as esferas das 

competências humanas (HELLER, 1970, p. 5). 

Contudo, nesse diálogo entre o ser particular e o ser genérico, o que se negocia na 

realidade não é necessariamente a substituição de um valor por outro, mas a atitude do 

indivíduo frente a esse valor. Um valor em si não está associado a uma vinculação obrigatória 

a um dos campos, e sim à inclinação pela qual exerce-se-lo. Por exemplo, o sentimento e a 

paixão podem ser domínios do ser genérico porque suas existências e conteúdo são capazes de 

expressar a substância humana; no entanto, podem ser também domínios do ser particular, 

considerando que “[...] o particular não é nem o sentimento nem a paixão, mas sim o modo de 

manifestar-se, referido ao eu e a colocação a serviço da satisfação das necessidades e da 

teleologia do indivíduo” (HELLER, 1970, p. 21). Assim sendo, o que é objeto de análise, na 

verdade, não é o valor, mas o indivíduo e as suas atitudes conscientes. 

Segundo Heller, há uma ocorrência na história humana que passa a influenciar o 

diálogo entre o ser particular e o ser genérico, de uma forma que tenderia a valorizar o polo 

em torno do qual orbita o universo de atitudes vinculadas ao ser particular.  

Para a filósofa, a possibilidade histórica de o homem conceber-se como um ser a quem 

é permitido escolher a comunidade a que quer pertencer, bem como seu lugar no mundo (que 

é uma tendência incentivada pelo advento da burguesia e do capitalismo), é ilustrativa da 

transição entre a comunidade natural e a moderna estrutura da vida cotidiana, onde a liberdade 
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tenderia a figurar como valor supremo a ser alcançado em contraste com os da sabedoria, 

coragem, temperança e justiça (HELLER, 1970, p. 75).  

Segundo ela, esse advento passaria a comprometer progressivamente as oportunidades 

de o ser particular submeter-se ao humano-genérico, favorecendo nele o estímulo à atitude de 

“[...] colocar as necessidades e interesses da integração social em questão a serviço dos afetos, 

dos desejos, do egoísmo do indivíduo” (HELLER, 1970, p. 23).  

Se olharmos bem, mesmo hoje, essa é uma das problemáticas mais fortes com que 

nosso cotidiano se depara, ainda que o conceito da liberdade como ideal de valor 

paradigmático de realização humana nunca tenha sido tão apregoado. Esse paradoxo é 

assinalado, inclusive, na obra romanesca moderna, enquanto signo da contradição do 

indivíduo problemático (GOLDMANN, 1976, p. 23), por Lucien Goldmann (1913-1970). A 

consequência direta é uma precarização das condições para a elevação da consciência sobre o 

cotidiano, de sua dimensão utilitária e de senso comum para a da sua dimensão genérica. 

É bem verdade que o fato de essa relação entre o particular e o genérico ser 

fluidamente dinâmica gera também oportunidades para se subverter essa tendência na ordem 

vigente, através da subversão das práticas, naquilo que Michel de Certeau (1925-1986) chama 

de politização das práticas cotidianas (CERTEAU, 1994, p. 45). Uma subversão, segundo o 

historiador, silenciosa e invisível que não se faz pelos produtos impostos pela ordem 

econômica e política, mas pelo modo como os indivíduos os empregam e nos quais ele detecta 

uma verdadeira poética (CERTEAU, 1994, p. 39). 

É na possibilidade subversora do homem que subsiste a possibilidade da resistência 

permanente às várias formas de totalitarismo. Tanto daqueles que se expressam nas formas 

explícitas das imposições políticas e econômicas quanto daqueles que são os reflexos dos 

primeiros, nas formas pessoais de um conformismo e de uma alienação que sufoca nos 

homens a percepção do outro, fazendo-os medir o mundo pela régua única do próprio 

interesse.  

Em todos esses casos, a possibilidade subversora reside e parte sempre do indivíduo e 

se presentifica na relação de autonomia relativa que ele mantém com sua ação, refletindo as 

atitudes individuais com que ele escolhe viver em maior ou menor grau os valores embutidos 

nas ações cotidianas, situadas na escala de matizes entre o campo particular e o campo 

genérico. Esse leque de possibilidades atitudinais acaba por implicar na necessidade da 

explicitação de uma ética que revele o tipo de relação que rege as ações, os valores e seus 

fins. 



141 

 

É justamente o aumento das possibilidades de predominância da particularidade nas 

decisões individuais que leva Heller a suscitar a “[...] ética como uma necessidade da 

comunidade social” (HELLER, 1970, p. 23). Para ela, a ética é a intimação que a integração 

(humanidade, pátria, classe social, classe profissional, etc.) dirige ao indivíduo no sentido de 

instá-lo a que ele promova a elevação das suas necessidades imediatas (necessidades de sua 

particularidade individual) em direção às exigências, aspirações e ações sociais que existem 

para além das casualidades da própria pessoa, transformando essa intimação em necessidade 

interior, necessidade moral (HELLER, 1970, p. 5-6 e 23). 

Portanto, ética e moral mantêm uma relação estreita. Na esfera dos valores morais, 

principalmente daqueles mais arcaicos e persistentes como honradez, justiça, valentia, etc., 

sempre houve certa facilidade em reconhecê-los como norma, uso ou ideias de elevação no 

indivíduo, do ser particular ao ser genérico (HELLER, 1970, p. 6). Contudo, a moral de que 

trata Heller se serve também da esfera dos valores morais, mas não se restringe a eles.  

A filósofa não parte de uma concepção de moral como uma esfera autônoma porque as 

exigências desse tipo de uso da moral se opõem rigidamente às particularidades da vida 

individual, terminando por esmagar o indivíduo, tal como o fazem a Justiça e o Estado, 

mesmo quando os indivíduos os atendem de forma voluntária. É uma concepção de moral que 

não se coaduna com apropriações que a transformem em um postulado moral natural imposto 

aos indivíduos de determinada classe ou entidade (HELLER, 1970, p. 120).  

Portanto, a filósofa húngara, a partir de uma leitura pessoal do pensamento de Karl 

Marx, concebe que a moral “[...] não pertence a qualquer esfera particular. Quase todas as 

ações humanas têm um conteúdo moral, mas não há nenhuma natureza puramente ética.” 

(HELLER, 1970, p. 119); e, por essa razão, a moral indicaria, nos vários tipos de ação 

humana, a relação de pertinência do indivíduo com a sua espécie, seja pela consciência que 

ele tenha dessa relação, seja pela expressão de sua implicação nela através de suas ações. 

Essa moral seria uma moral que se valeria dos valores pré-existentes, mas não se 

conformaria por eles, sendo uma construção continuamente atualizada pela relação existente 

entre o indivíduo, sua circunstância e suas possibilidades concretas, projetada em uma ética 

das ações que representaria, em última instância, o esforço permanente de investigar e 

conferir aos atos individuais uma afinação pelo diapasão da humanização das relações e 

processos humanos. 
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A importância da elaboração e construção contínua dessa moral e dessa ética é que: 

 

[...] quanto maior é a importância da moralidade, do compromisso pessoal, 

da individualidade e do risco (que vão sempre juntos) na decisão acerca de 

uma alternativa dada, tanto mais facilmente essa decisão eleva- se acima da 

cotidianidade e tanto menos se pode falar de uma decisão cotidiana. 

(HELLER, 1970, p. 24). 

  

 Há que ressalvar-se que nem toda elevação da ação individual à dimensão genérica 

acaba por repercutir na forma de uma mobilização humanizadora. Pode haver casos de uma 

superação do cotidiano em que seja representada uma incursão na essência humana cuja 

motivação moral se oriente por valores cujo uso acarrete a precarização da vida humana, 

como foi o caso da cotidianidade que permeou o nazismo e as demais ideologias totalitárias 

do século XX. 

Portanto, nem toda elevação ao genérico humano, nem toda superação do cotidiano 

equivale a um incremento automático do processo de humanização das relações sociais e 

produtivas. É nesse sentido que, para nosso estudo, quando nos referirmos à elevação das 

ações individuais ao genérico humano, superação do cotidiano e não cotidiano, estaremos nos 

referindo aos mergulhos na essência humana sustentados pelas motivações morais que 

privilegiem os valores humanos fundamentais. 

Esclarecido esse ponto, devemos observar a última etapa dos aspectos teóricos que 

envolvem o tema das decisões individuais e do cotidiano, evidenciando a relação entre 

cotidiano, não cotidiano e história. 

A afirmação “[...] a vida cotidiana não está ‘fora’ da história, mas no centro do 

acontecer histórico” (HELLER, 1970, p. 20) expõe a vida cotidiana como o berçário das ações 

individuais que, através de uma decisão ética, podem transformar-se em não cotidianas. Essas 

ações não cotidianas refletem um alinhamento com a dimensão genérica humana que é a  

“[...] história da explicitação da essência humana, mas sem identificar-se com esse processo” 

(HELLER, 1970, p. 2), ou seja, história dos valores humanos. 

Contudo, ainda que essas ações não cotidianas sejam relevantes pelo grau de 

universalidade que contêm, essa relevância nem sempre se converterá em relevância histórica 

porque isso depende das circunstâncias que a geraram, da ênfase que a narrativa lhes conferiu 

e dos interesses dos mecanismos oficiais de memória.  

A despeito disso, as que ganharem magnitude episódica, ou seja, aquelas em que a 

relação causas, fins e ações se notabilizarem pela singularidade e pela repercussão do evento, 
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retornarão ao cotidiano na forma da memória que se incrusta nos juízos provisórios que 

orientam diariamente as questões pragmáticas da vida cotidiana. 

Dessa forma, é possível visualizar a espiral do cotidiano na qual “[...] as grandes ações 

não cotidianas que são contadas nos livros de história partem da vida cotidiana e a ela 

retornam” (HELLER, 1970, p. 20) e identificar a sensível responsabilidade que repousa nas 

decisões comuns cotidianas em cujo interior, sob o olhar da consciência, pendula o segredo do 

trivial e do relevante humanos. 

Verificada a centralidade que a decisão individual ocupa no processo das escolhas 

cotidianas com suas consequências éticas, gostaríamos de observar alguns dos enfoques 

teóricos aqui mencionados no contexto do romance que nos propusemos a investigar.  

Não nos aprofundaremos muito na análise dos processos envolvidos em Imán, pois 

faremos essa investigação com mais propriedade no último subcapítulo. Procuraremos aqui 

apenas oferecer um pequeno exemplo pautado nas circunstâncias do livro, nas quais as 

condicionantes sociais e históricas do romance dialogam com os conflitos internos do 

indivíduo encarnado no personagem Viance, influenciando a construção de suas decisões 

éticas. 

Os fatos narrados se estendem no marco temporal situado entre os últimos anos do 

século XIX e o primeiro terço do século XX. A grande parte dos indivíduos retratados é 

retirada das classes operárias e camponesas. Nosso esforço inicial é o de identificar que 

atmosfera cercava esses indivíduos.  

 Pelo lado dos camponeses, como Viance e seu pai, devemos registrar a persistente 

presença do dispositivo medieval dos bienes de señorio “[…] donde su titular además de 

gozar de una serie de derechos sobre los hombres detrae por diversos conceptos una parte de 

la producción campesina” (COLÁS LATORRE, 1988, p. 10).  

 Pelo lado dos operários, o narrador informa que Viance, já na sua condição de oficial 

primeiro da ferraria, “[...] Tampoco alcanzaba nunca una palabra de aliento o satisfacción del 

patrón, a pesar de que trabajaba doce, catorce horas diarias.” (SENDER, 2006, p. 124), 

revelando o retrato do tardio capitalismo industrial espanhol. 

Circundando a atmosfera das atividades locais, se superpunha a atmosfera de um 

capitalismo financeiro nascente, conforme nos conta o próprio Viance, quando no parapeito 

da posiión R., con la barba pegada a los sacos, em conversa com um soldado ao lado dizia: 

“[…]. Ah, rediós; la patria no es más que las acciones del accionista. Se lo han dicho el otro 

día unos obreros catalanes que están en la segunda compañía, y con razones bien claras.” 

(SENDER, 2006, p. 181). 
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Dialogando com esse universo de forças macroestruturais, devemos sinalizar a 

ocorrência das forças de reinvindicações operárias, presentes na forma de greves de forte 

adesão proletária como a da Semana Trágica de Barcelona em 1909 que se opunha à 

convocação de reservistas catalães para Guerra do Marrocos e La huelga canadiense em 1919 

direcionada ao setor elétrico, revelando a intensa atividade política por parte de correntes 

socialistas, comunistas e anarquistas. 

Esse era o campo das forças conjunturais com que Viance se via em seu dia a dia, 

dialogando com o universo das suas necessidades, resultando como efeito suas ações. Qual 

seria a natureza dessas necessidades? 

 Agnes Heller comenta que pensadores como Herbert Mancuse (1898-1979) 

consideravam as revoluções das primeiras décadas do nosso século como revoluções da fome 

(HELLER, 1970, p. 116). Ele usa esse termo para ilustrar como o estado de miséria e 

opressão a que estavam submetidas as populações trabalhadoras determinava que seus 

objetivos se pautassem maciçamente pela melhoria das condições laborais e depois pela 

conquista do poder político. O fato é que essa relação fazia com que os eventuais problemas 

éticos se colocassem como problemas marginais e, em grande parte, restritos às questões das 

necessidades mais primárias, a fome. 

 Viance não era um revolucionário no sentido etimológico do latim revolutio, que se 

refere ao ato de trazer à tona o que está embaixo, tampouco no que diz respeito à conotação 

ideológica daquele que rompe a ordem estabelecida. Viance, naquele instante, era na verdade 

um sobrevivente e suas necessidades eram dessa ordem. 

Possuía em comum com os revolucionários talvez só a afinidade de extrato 

socioeconômico e a exposição à mesma ordem de causalidades, mas suas ações em nada se 

orientavam por uma pulsão ideológica. Suas ações perseguiam pelo instinto a objetivação que 

inspira a fome e à ética que deriva dela.  

Contudo, não é verdade que a construção ética das suas ações se orientaria apenas 

pelos aspectos do seu ser particular. Em um dado momento, o diálogo entre a atmosfera  

sócio-histórica e o campo de suas necessidades se amplia em direção ao campo das 

necessidades do outro. Viance acaba por liderar uma reivindicação salarial. 

O centro desse diálogo entre as condicionantes do meio e as necessidades do indivíduo 

é o núcleo psicológico do personagem, onde essas tensões se confrontam e se hierarquizam e 

constroem um senso crítico que acaba por orientar o personagem. 

As forças conjunturais dos contextos sócio-históricos exerceram uma pressão no 

núcleo psicológico de Viance, moldando-o em uma certeza fatalista. Isso acabaria tendo uma 
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repercussão no campo de suas ações, reações e atitudes. Das três atividades laborativas de 

Viance; a de camponês, a de operário e a de militar, somente na de operário ele atuaria no 

plano da ação, nas demais, ele atuaria pela reação. 

 O que chamamos a atenção é para o fato de como a restrição psicológica determinada 

pela crença fatalista acabaria por promover uma restrição operativa nele, apontando, 

inclusive, para uma limitação da percepção de suas possibilidades éticas para com o outro. 

Em dado momento, próximo a T., ele comenta com o sargento Antonio: “-Es igual. ¿Qué más 

da que vuelva o no? Ya le digo usted que es igual, Nadie me espera allá; aunque me esperaran 

no me conocerían, y aunque no me conocieran no me entenderían, ni yo a ellos.” (SENDER, 

2006, p. 317). 

 A reflexão sobre esse mundo ficcional nos permite resgatar o que deveria ser a 

responsabilidade ética das macroestruturas (Estado, Igreja, sindicatos, etc.) para com a 

formação das opções individuais, no sentido do papel social que elas deveriam cumprir na 

promoção do respeito e da dignificação do outro. Constatando nessas macroestruturas o 

abandono de suas responsabilidades ideais, ao situarmos o personagem na centralidade de 

suas escolhas, somos obrigados a relativizar a liberdade de que ele dispõe para elegê-las e 

muitas vezes executá-las. No caso de Viance, esse quadro nos mostra como uma condenação 

social e econômica se impõe como uma certeza existencial, levando-o a um conformismo que 

o cega para as possibilidades impensadas escondidas num instante. 

 Essa cegueira dialoga de certa forma com a busca ética porque esta última, ainda que 

nasça de uma motivação moral, se conforma na construção do instante. Até a tomada de decisão, 

ela é apenas e somente uma dentre as muitas possibilidades da elaboração de uma práxis. 

Orientar o horizonte de expectativas por uma única certeza é reduzir as possibilidades 

de decisão ética, é incorrer no risco de optar pela pior escolha ou escolher aquela mais 

cômoda. A ética não costuma irmanar-se com a certeza. Conforme afirma Heller, “Quando 

numa situação concreta, uma escolha se impõe, a ética não contribui para trazer uma certeza 

maior, ela pode até, ao contrário, diminuir o grau de certeza.” (HELLER, 1970, p. 112). 

Na práxis da construção ética, a filósofa identifica alguns dos processos envolvidos 

que contribuem para a tomada de decisão. Para ela, a ética leva ao: 

 

[...] reconhecimento dos diversos aspectos da situação e do caráter relativo 

da opção; leva à tomada de consciência dos seus riscos e possíveis 

consequências. Quando o indivíduo se coloca a pergunta referente ao 

conteúdo moral e aos possíveis abertos à sua ação, a ética pode proporcionar 

uma resposta a essa pergunta, mas nunca lhe oferecerá conselhos concretos. 

(HELLER, 1970, p. 112). 
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 O senso crítico de Viance respondia com precariedade à grande parte das condições 

citadas acima, mergulhado em uma inferioridade atávica, em um sentimento de não 

merecimento, em uma sensação de não pertencimento. 

 Entretanto, a crueza de opções esconde a grande riqueza do personagem, pois, tendo 

um espectro tão estreito de liberdade exterior e interior, o soldado aragonês ainda assim 

conseguiria extrair das suas fontes de humanidade e da base moral de seus anos juvenis, 

sofridas ações de acolhimento das misérias de alguns de seus companheiros. Parcas e 

preciosas ações. As ações possíveis. 

 Nenhum tribunal ou esfera de nossa consciência cobrará algo dos domínios do 

irrealizável. A consciência direcionada ao espírito humano, à essência humana, é capaz de 

cobrar apenas essas pequenas ações possíveis que porventura, por algum motivo, não se logra 

empreender. 

 Delimitado o diálogo entre o contexto e o personagem sobre o qual se processam as 

tomadas de decisão de Viance, acreditamos que a análise de alguns valores que jazem 

embutidos nos cotidianos ficcionais do soldado aragonês nos ajudará a entender entre que 

forças morais essas decisões se passam. 

 

 

3.1 QUATRO CHAVES PARA UMA LEITURA ÉTICA DE IMÁN: FÉ, CONFIANÇA, 

AMOR E INSTINTO 

 

 

 Identificamos, em Imán, quatro valores que, em meio a outros, de certo modo 

norteiam a evolução da trama sob o ponto de vista das escolhas individuais que fazem seus 

personagens, em especial Viance, frente aos dilemas morais que suscitam seus cotidianos 

ficcionais. 

São eles: fé, amor, confiança e instinto. O instinto em si não constitui propriamente 

um valor, mas um pressuposto biológico. Contudo, ao ser instado pela obra a cumprir uma 

função de elevação da psique e ser tratado como um atributo passível de ser aprendido, ele 

adquire um status de valor, tanto quanto poderiam ser a intelectualidade, a religiosidade ou a 

arte, somando-se, portanto, ao “[...] conjunto de todas as relações, produtos, ações, idéias, etc, 

sociais que promovem o desenvolvimento da essência humana no estágio histórico tomado em 

consideração” (HELLER, 1970, p. 78). 
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Para falar da fé e da confiança nos serviremos tanto de conteúdos advindos do livro já 

visto aqui, O Cotidiano e a História de Agnes Heller, quanto de alguns recortes de outro livro 

de Sender, chamado Ensayos sobre el Infrigimiento Cristiano (1967), ressaltando que o 

segundo se detém mais na questão da fé e do amor espiritual. 

Para abordarmos a questão do instinto e do amor sexual nos utilizaremos, mais à 

frente, de outra obra de Sender, Tres ejemplos de amor y una teoria (1969), com especial 

ênfase ao capítulo I e ao capítulo VII, Los instintos, la reintegración y el suicídio. 

Realizaremos um esforço de síntese para que, aproveitando a complexidade e 

especificidade que Sender aporta nas obras supracitadas, logremos perceber, nos valores 

exalados pelo romance, o olhar conceitual emitido pelo próprio Sender, nos seus ensaios, 

sobre os temas da fé, da confiança, do amor e do instinto. 

Tais valores emerjem de obras escritas quase quarenta anos depois de Imán ter sido 

publicado e poderiam, portanto, estar sujeitos às eventuais alterações de ponto de vista; no 

entanto, é inegável a presença deles no romance. 

A visualização desses valores e de sua dinâmica dentro do romance nos oferecerá 

alguns parâmetros que permitirão, no próximo e último subcapítulo, evidenciar os conflitos 

principais em Imán, a atitude ética diante desses conflitos e como esse conjunto de conflitos e 

atitudes prefigurariam conflitos e atitudes que eclodiriam com a Guerra Civil Espanhola, 

juntamente com as suas inevitáveis demandas éticas. 

Ainda que provindos de perspectivas diferentes, tanto Heller quanto Sender perseguem 

cada um a seu modo um equacionamento comum: a síntese no ser humano, das demandas 

inerentes à sua individualidade com aquelas feitas pelas exigências das esferas 

macroestruturais em que os indivíduos estão inseridos. 

O produto desta síntese busca a construção dinâmica de uma ética na vida e da vida, 

fundamentada na harmonia e coerência de ações facilitadoras do desenvolvimento dos valores 

humanos e da moral, que considere a dignificação do lugar do outro. 

Quanto aos modelos de integração macroestruturais, eles serão tão díspares quanto 

poderiam ser modelos provenientes de uma filósofa húngara com origem no pensamento 

marxista e de um escritor aragonês que se confessa cristão, sem, contudo, crer na 

materialidade do Jesus histórico.  

As esferas macroestruturais percebidas por eles como modelos de integração irão 

desde o conceito de humanidade até os conceitos de cosmo, de infinito ou de Deus. Contudo, 

os dois autores, cada qual a sua maneira, estarão sempre no fundo, envidando esforços em 
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tornar visível e compreender uma ética vivificadora dentro do contexto de uma integração 

superior. 

Como já havíamos comentado no capítulo II, são traços da atividade cotidiana: o 

caráter momentâneo dos efeitos, a natureza efêmera das motivações, a fixação repetitiva do 

ritmo e a rigidez do modo de vida; bem como, em decorrência dessas características, são 

atributos do pensamento cotidiano a experiência empírica e ultrageneralizadora (HELLER, 

1970, p. 43), expressos em uma unidade em que pensamento equivale a comportamento. 

As ultrageneralizações através de estereótipos, analogias e esquemas são inevitáveis 

na vida cotidiana. É através de estimativas probabilísticas consolidadas que prevemos e nos 

antecipamos às atividades possíveis. 

Toda ultrageneralização é um juízo provisório e ela se confirma e se perpetua ou não 

pela continuidade de sua prática (HELLER, 1970, p. 44). Nesse sentido, podemos dizer que 

“Uma ultrageneralização é correta quando corresponde ao objetivo dado, cuja realização 

promove; e falsa quando não podemos nos afirmar através dela, quando sua orientação nos 

leva ao ‘fracasso’. Isto corre nas catástrofes da vida cotidiana.” (HELLER, 1970, p. 45). 

Se a estrutura pragmática da vida cotidiana se confirma e se reelabora pela resposta de 

seus acertos e fracassos, nas relações sociais esse determinismo nem sempre ocorre de forma 

absoluta.  

Existem os juízos provisórios que, apesar de serem considerados ineficazes, tanto pela 

ciência quanto pela experiência, acabam ganhando continuidade por razões de convicção 

íntima ou por alguma necessidade de integração social. São os preconceitos. Nesse sentido, 

podemos dizer que “Os juízos provisórios refutados pela ciência e por uma experiência 

cuidadosamente analisada, mas que se conservam inabalados contra todos os argumentos da 

razão, são preconceitos.” (HELLER, 1970, p. 47). 

Heller considera que “Temos sempre uma fixação afetiva no preconceito.” (HELLER, 

1970, p. 47). Como justificativa a essa afirmação, ela argumenta que a razão, alentada pelos 

iluministas como esperança para a eliminação do preconceito, mostrou-se ineficaz nesse 

propósito. De fato, mesmo em cenários atuais, há exemplos de preconceitos de toda natureza. 

Convicções que se sustentam sem o suporte de uma razão consistente. Nessa trilha, a filósofa 

complementa que “Dois diferentes afetos podem nos ligar a uma opinião, visão ou conceito: a 

fé e a confiança. O afeto do preconceito é a fé.” (HELLER, 1970, p. 47). 

O preconceito localiza-se no domínio da particularidade individual, porém o 

particular, nesse caso, “não é aquilo em que o homem acredita, mas sim sua relação com os 
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objetos da fé e com a necessidade satisfeita pela fé” (HELLER, 1970, p. 47-48), ou seja, sua 

atitude. 

Essa distinção se faz necessária para que saibamos que os objetos de nossa fé, ainda 

que falem à nossa particularidade, podem constituir-se de objetos e conteúdos plenamente 

universais como, por exemplo, proposições morais, religiosas, intelectuais, etc. Desse modo, é 

importante que entendamos que essa universalidade dos objetos da fé não implica 

forçosamente na correspondência com a universalidade contida no genérico-humano. 

Com respeito à confiança, a filósofa húngara comenta que: 

 

Diferentemente da fé, a confiança enraíza-se no indivíduo. [...]. Toda 

confiança se apoia no saber. Na esfera cotidiana, isso significa que toda 

confiança regularmente refutada pelo pensamento e pela experiência termina 

por desaparecer. Em troca, a fé está em contradição com o saber, ou seja, 

resiste sem abalos – como vimos – ao pensamento e à experiência que a 

controlam. (HELLER, 1970, p. 48). 

 

 Compreendemos que a pensadora enxerga os termos da fé e da confiança como tipos 

de vínculo pelos quais os indivíduos elegem a forma e a medida pela qual desejam relacionar-

se com os fatos. Para ela, o preconceito é um dado extremamente significativo, na proporção 

que revela o tipo de relação que, através desses vínculos, estabelece-se entre os juízos e os 

fatos, determinando consequentemente a natureza das ações. 

É pela observação dessa equação que podemos avaliar nos indivíduos e nas 

instituições o tipo de vínculo possivelmente nutrido por eles na lida diária com os 

acontecimentos, seja pelo ponto de vista das expectativas prováveis de suas ações, seja pela 

expectativa gerada neles do comportamento dos demais indivíduos. É nesse sentido que ela 

afirma que: 

 

O modo de “provar” se um preconceito social tem função de preconceito 

também no indivíduo ou carece dela consiste sempre na confrontação com os 

fatos. Se a fonte de um juízo é uma autoridade, a prova será do mesmo tipo, 

embora indiferente; pois, neste caso, o que se deve investigar é o 

fundamento e o respeito com os quais a autoridade em questão obteve essa 

função de autoridade, ou seja, se é possível confiar com fundamento em seus 

juízos ou se eles são apenas merecedores de fé. (HELLER, 1970, p. 49). 

 

 A segunda parte da citação acima, a que fala da relação entre autoridade e preconceito, 

é para nós de especial relevância. Uma parte considerável dos juízos provisórios que são 

constituídos pelos personagens de Imán passa pelas suas avaliações constantes sobre a 



150 

 

legitimidade da autoridade de quem os comanda, seja o cabo, o sargento, o oficial, o rei ou o 

padre. Dessas avaliações, eles alternam suas convicções entre a fé e a confiança. 

 O preconceito pode manifestar-se de várias formas, em si próprio ou no outro; contra 

um indivíduo ou contra um grupo, etc. Para efeito de nossos estudos sobre o preconceito, nos 

utilizaremos apenas de mais dois comentários de Heller, que dialogam mais diretamente com 

os temas da fé e da confiança. 

O primeiro, que diz respeito às reservas emocionais de fé e confiança, informa que: 

“[...] no caso da fé sempre aparece o par de sentimentos amor-ódio; e o ódio não se dirige tão 

somente contra aquilo em que não temos fé, mas também contra as pessoas que não creem no 

mesmo que nós” (HELLER, 1970, p. 49); e o segundo alerta-nos de maneira especial para o 

dano essencial que o uso de uma fé e de uma confiança expropriadas de uma ética voltada à 

dignidade do outro provoca no indivíduo: 

 

[...] nem um nem vários preconceitos bastam para fazer com que um homem 

seja “imoral”, mas isso depende essencialmente da relação da 

individualidade com a totalidade, das consequências e das motivações do 

preconceito. Mas então, porque afirmamos que o preconceito, abstratamente 

considerado, é sempre moralmente negativo? Porque todo preconceito 

impede a autonomia do homem, ou seja, diminui sua liberdade relativa 

diante do ato de escolha, ao deformar e, consequentemente, estreitar a 

margem real de alternativa do indivíduo. (HELLER, 1970, p. 59). 

 

 Um exemplo visível dessa perda de autonomia, encontramos no prório Viance. Na 

medida em que um juízo peremptório de seu destino se cristaliza nele, ele restringe o campo 

de alternativas para as suas escolhas. É verdade que as estruturas institucionais reforçam nele 

essa percepção, mas para nós o mais importante é a parcela de liberdade interior que lhe é 

subtraída pela internalização de um preconceito. Viance também sofre preconceitos de classe. 

Um exemplo é quando ele não consegue a função de armeiro porque no sabe explicarse, ou 

seja, não tem projeção social suficiente que o torne reconhecível para a função. 

Vista a questão da fé e da confiança pela perspectiva helleriana do cotidiano  

sócio-histórico, visitaremos o complexo pensamento senderiano sobre a fé, na forma de um 

recorte que nos permita visualizar sua concepção de fé como um fenômeno de amplitudes 

cosmogônicas. 

 Nesse sentido, enveredaremos por alguns conceitos inscritos no ensaio, a fim de que 

possamos ter a visão final do autor sobre esse tema de um modo mais claro. 

 Primeiramente, esclareceremos o que Sender chama de infrigimiento. Para o autor, 

infrigimiento é, sobretudo, a investida humana em conhecer o inconcebível, a verdade, 
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caracterizando, portanto, uma transgressão, uma infração perpetrada por uma mente assomada 

por padrões relativos, como o é a mente humana, ao universo do absoluto ou Deus.  

 O infrigimiento cristiano, obviamente, trata dessa investida feita sob a luz do 

cristianismo. Como diria o escritor aragonês, “El infrigimiento lo es de la verdad anterior, que 

ignoramos o la ley establecida que no conocemos y a la tratamos de acercarnos tanteando 

como los ciegos.” (SENDER, 1975, p. 13). 

 Uma parte do conjunto de conceitos se centra na relação de Sender com o 

cristianismo. O autor de Réquiem por um campesino español (1953) admite ter fé no 

cristianismo. Por outro lado, não crê na materialidade do Jesus histórico, o vê como uma 

projeção do pensamento criador humano e, finalmente, repudia veemente a Igreja Católica 

Romana instituída. 

 No ensaio Simposium negativo y eudemonologia Cristiana, o autor se manifesta, 

animado a escrever a partir do conceito de Eudemonia, que “quiere decir contemplación 

virtuosa y acomodación natural al bien y al placer del bueno”, e estabelece em sequência o 

tema do texto: 

 

Naturalmente nada de eso sería posible sin una aproximación razonable a la 

verdad y en el caso que nos ocupa, a la verdad sobre la existencia histórica 

de Jesucristo. […] Debo repetir una vez más que esos hechos no cambian en 

lo más mínimo mi fe en el cristianismo (no en el culpable clericalismo 

español, que es otra cosa). (SENDER, 1975, p. 117). 

 

 Em seguida, através de uma série de argumentações, Sender percorre uma plêiade de 

filósofos estoicos, cínicos e de outras correntes filosóficas e religiosas anteriores ao advento 

de Cristo, nas quais crê estarem presentes, com séculos de antecedência, as bases e princípios 

da doutrina cristã.  

 No final do ensaio, em que adverte para os prejuízos que a Igreja terrena traz em 

termos de discórdia y combate, ele pondera que “A pesar de todo a cada uno de nosotros le es 

dada la posibilidad de la rectificación por las dos vías eternamente abiertas de la voluntad de 

fe y de la necesidad lógica – de Logos – de comprender.” (SENDER, 1975, p. 164-165). 

 Em outro ensaio, El fecundo prodígio Cristiano, Sender admite que a materialização 

de Cristo em uma suposta encarnação humana se deve a uma derivação do pensamento 

estoico ajustada para um “[...] mundo formado por una materia limitada desenvolviéndose en 

un tiempo infinito o en un no tiempo.” (SENDER, 1975, p. 174). 

 Devemos lembrar que, na teologia cristã, o assombro do advento de Cristo se dá na 

forma do mistério de como o finito (Jesus) pode abrigar o infinito (Cristo). A consistência 
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crística como algo além do tempo aparece no evangelho de São João (paz seja convosco da 

parte daquele que é, e que era, e que há de vir,), bem como no Gênesis (No princípio era o 

Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus). 

 Portanto, Sender justifica a criação do Cristo histórico, por um lado, pela necessidade 

de que “el logos se hiciera carne para que las gentes angustiadas por la imposibilidad del 

infinito pudieran concibirlo en imágenes y hechos” (SENDER, 1967, p. 131). Por outro lado, 

ele vê essa criação tanto como produto do nosso pensamento creador como quanto produto de 

nossa voluntad de fe. 

 O autor fundamenta a potência e plausibilidade geradora do pensamiento creador da 

seguinte forma:  

 

El pensamento activo, creador de no pocas maravillas, ha creado la noción 

exacta del tiempo. [...] si nuestro pensamiento ha creado el tiempo, no hay 

duda de que está fuera del tiempo y es superior y anterior a él. (SENDER, 

1975, p. 272-273). 

 

 Portanto, para Sender, o pensamiento creador habita as mesmas regiões do Cristo, ou 

seja, fora do tempo, significando no fundo a mesma dimensão. 

 A respeito da voluntad de fe, Sender nos coloca os seguintes argumentos dispostos 

deste modo: 

 

El motor de toda esa humanidad es un género de moral positiva representada 

por millares de formas diferentes de infringimiento en relación con un 

mañana dudoso. Y a los tres millones de seres que nacen, mueren o viven, 

tratando de “hacer algo’ nos preside, estimula y conforta una fuerza 

sobrenatural de donde nos viene toda aptitud. El gran ejemplo de la creación 

en el vacío. De esta creación de la que somos capaces todos los hombres. De 

El – como fuerza salida de nuestra voluntad de fe – nos viene todo y a ella va 

todo. (SENDER, 1975, p. 217). 

 

 Na verdade, para o escritor aragonês, o pensamiento creador e la voluntad de fe se 

irmanam por um único motivo: a necessidade humana de conhecer o essencial. Esta atitude 

fundamental sugere que: 

 

Toda nuestra vida consiste en el uso de una aptitud de esencialidad y de 

esencialización, gracias a la cual llenamos alguna forma de vacío con 

representaciones que luego vuelven o no sobre nosotros, según su aptitud y 

se vuelve a materializar en el proceso esferoidal de toda realidad perceptible 

y “pensable.” (SENDER, 1975, p. 218). 
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 E o autor arremata a logicidade dessa meditação dizendo que: “El más alto y firme e 

incontrovertible ejemplo es el de Jesús que nos rige (su moral es incontestable en todo el 

mundo), y que, sin embargo, no existió nunca.” (SENDER, 1975, p. 218). 

 Um dado importante que podemos aportar é que o aragonês não vê o cristianismo 

como o único mediador dessa inclinação à busca da essencialidade. Ele compreende que:  

 

Desde el vacío poblado por nuestra voluntad de fe. Alguien nos rige y 

conduce a planos más altos y complejos. Ese alguien se llama Jesús. En otros 

lugares del planeta se llama Buda. En los estadios históricos hay formas 

extrañas de infringimiento que se llamaron Mahoma, Maimónides, Lutero, 

Lenin – también Lenin - , Freud, Einstein. (SENDER, 1975, p. 219-220). 

 

 Ao admitir que nossa voluntad de fe infrinja o inapreensível absoluto pela inspiração 

de mediadores diversos, ele também admite que ela se desloque por campos distintos e é na 

aura dessa permissão engendrada na vontade de fé e no intelecto amoroso que Sender coloca a 

ciência como um desses campos possíveis de busca da essencialidade e assim o faz 

exemplificando com a teoria da relatividade de Einstein. Não por acaso, no ensaio Física del 

infringimiento último, ele afirma que “También la ciencia es una forma de infrigimiento 

nacida de la voluntad de fe.” (SENDER, 1975, p. 265). 

 Oportunamente nesse momento ele faz uma distinção entre voluntad de fe e fe. Para 

Sender “la fe no necesita certidumbres. Por el contrario la deteriorarían.” (SENDER, 1975,  

p. 265). Nesse ponto, é possível enxergar uma aproximação com o conceito de fé helleriano, 

já que de modo igual, para ela, a fé existe independente das razões e da experiência, ou seja, 

das certezas. 

 Retornando a Sender, o autor, ao falar da necessidade do Cristo histórico, pondera que: 

“Pero la esperanza sí que necesita hechos concretos en los cuales apoyarse para seguir 

adelante.” (SENDER, 1975, p. 266), como que explicitando que a fé em Cristo dispensa suas 

certezas, mas o exercício dessa fé, a fé postulada em seu cotidiano, requisitaria uma esperança 

calcada em um objeto dotado de materialidade e existência (o Jesus histórico). 

 O escritor aragonês encontra um exemplo palpável desse amplexo entre a realidade 

sobrenatural e a outra, a natural, na materialidade visível na Teoria da Relatividade de 

Einstein e nas implicações conceituais da velocidade da luz. 
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 A partir da suposição da viagem de um homem à velocidade da luz, Sender formula a 

seguinte hipótese: 

 

[...] un hombre, digo, que viajara a esas velocidades alteraría los valores de 

la realidad que nos son experimentables hasta el extremo de que podría vivir, 

no setenta u ochenta años animales y solares como vivimos ahora, sino 

algunos billones de años, de tal forma que al volver a la tierra se 

encontrarían con que la tierra no existía ya. Turbador y fabuloso 

planteamiento lógico de un milagro. Es decir, de un fenómeno religioso. 

(SENDER, 1975, p. 268). 

 

 Em continuidade ao seu pensamento, ele discorre sobre as eventuais consequências 

físicas e essenciais de tal empresa: 

 

Al regresar de ese viaje imaginario el hombre estaría en una edad biológica 

natural según las normas que rigen en nuestro planeta. Habría salido de la 

tierra a los veinte años y al regresar tendría no más de cincuenta o sesenta 

según los calendarios de ahora. Sin embargo, no hallaría ninguno de los 

planetas del sistema solar ni el sistema solar mismo. Ese hombre 

acondicionado biológicamente como tú y yo, lector, habría vivido decenas 

de billones de años sin deterioro mayor. Un hecho de esa naturaleza (cuya 

viabilidad ha sido comprobada por las matemáticas) nos sitúa – repito – ante 

el prodigio. Al alcanzar o rebasar la velocidad de la luz, es decir, la barrera 

sagrada, ya no estamos en la realidad relativa, sino que penetramos en lo que 

podemos llamar lo real absoluto. Es decir, en ese reino donde la lógica 

clásica del tiempo y el espacio nada tienen que hacer. Es en ese nivel donde 

los hombres hemos creado todos los grandes mitos, muy especialmente el de 

Cristo. (SENDER, 1975, p. 268). 

 

 Essa série de ensaios escritos por Sender, conforme havíamos advertido, é de uma 

riqueza, profundidade e extensão imensas e consiste no grande tratado do autor aragonês 

sobre suas ideias acerca da religiosidade. 

 Contudo, para não nos divorciarmos dos objetivos desta dissertação, nos deteremos 

apenas em mais três conceitos. O primeiro, o anunciado anteriormente, é o real absoluto; o 

segundo seria o do Absoluto real; e por fim, a ideia de amor que deriva da ideia de fé vista por 

Sender. 

 O real absoluto, pelo que poderíamos deduzir do texto transcrito acima, é a realidade 

que se torna absoluta à proporção que admita uma dimensionalidade em que convivam tanto 

as evidências físicas inscritas nos limites sensoriais de nossa tridimensionalidade quanto 

aquelas postuláveis em outras dimensões.  
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 Para Sender, é o Reino de Deus, o reino do essencial, onde as fronteiras de tempo e 

espaço se pulverizam para ingressar naquela substancialidade na qual Cristo habita como 

consciência e onde a história do cosmos habita em um não tempo. 

 O autor identifica o real absoluto pela projeção de uma estrutura helicoidal, espirais, 

que nos recordam as configurações do “número de ouro”. Partindo da constatação de que “En 

el mundo físico curvo y finito (esferoidal o esférico) de Einstein, todo tiene que conducirse en 

esfera” (SENDER, 1975, p. 283), Sender enxerga a persistência dessa espiralidade também 

nos movimentos subatômicos, astronômicos, nos ciclos da água, dos vegetais, dos animais e 

nas relações sociais, “Porque para que sea infinito el camino alrededor de la esfera tiene que 

ser un movimiento en espiral.” (SENDER, 1975, p. 284). 

 Acreditamos que haja, nessa concentricidade de círculos, uma possibilidade de leitura 

tanto de Imán quanto de outras obras do autor. A recorrência à analepses e prolepses, bem 

como a construção de arquiteturas narrativas que apresentam dimensões superpostas, revela 

um gosto do escritor em registrar a extrema fragilidade do tempo e do espaço e apresentar um 

vislumbre do reino essencial oculto através dos atos ficcionais mediante o artesanato de suas 

estruturas narrativas. 

 Com respeito ao mundo afetivo, moral, intelectual e espiritual, Sender entrevê a 

configuração da espiral como produto de uma dinâmica em que:  

 

El dolor y la alegría tienen el mismo campo gravitacional, [...] Lo mismo 

decimos del amor y del desamor, y hasta del bien y del mal en el sentido 

tomista; salud y enfermedad, vida y muerte. Cuando Heráclito habla del 

constante devenir, debe pensar –para que su idea sea completa- en el 

movimiento de cada cosa hacia su contraria dentro de su órbita particular y 

distinta a lo ancho de infinitos caminos helicoidales. (SENDER, 1975,  

p. 284). 

 

 A própria trajetória de Viance que se inicia em Urbiés e termina em Urbiés revela uma 

lógica circular enquanto deslocamento físico e em espiral, enquanto deslocamento essencial 

do personagem. Um deslocamento inscrito num portal “[...] constitutivo de nuestra más 

entrañable naturaleza e inevitável de un modo u de otro (glorioso o catastrófico) para la 

esencia del ser” (SENDER, 1975, p. 284). 

 Em relação ao Absoluto Real, o escrito aragonês explica que ele: “[...], está 

buscándonos siempre a nosotros. Entramos nosotros a voluntad en lo real absoluto, pero lo 

Absoluto Real nos busca. Por Absoluto Real entendemos – repito – a Dios.” (SENDER, 1975, 

p. 284). 
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 Desse modo, essa visão religiosa de Sender se coaduna perfeitamente com a teologia 

cristã na medida em que vislumbra no real absoluto uma equivalência de natureza com a 

iconicidade de Cristo, que se autoatribui a faculdade de ser “o caminho, a verdade e a vida”, o 

Logos, que instrui e dialoga com o Homem em sua projeção a Deus, o Absoluto Real. Esta 

relação fica clara quando o autor nos diz que: 

 

Lo Absoluto Real nos es revelado nadie sabe cómo, porque no depende de 

nuestra voluntad ni de nuestra razón, aunque las dos pueden gozar y gozan 

intensamente de Él. Si lo real absoluto se nos manifiesta siempre al otro lado 

de la barrera de la velocidad de la luz (que rebasamos con nuestro 

pensamiento), lo Absoluto Real está en todas las partes, lo mismo en nuestro 

inconsciente que en nuestra conciencia, en la función intuitiva y en la 

racional científica. (SENDER, 1975, p. 285). 

 

 A marca do sinal crístico se faz presente nos livros e nos personagens de Sender, 

oferecendo uma leitura sócio-histórica e ficcional ao mesmo tempo em que nos franqueiam 

uma leitura religiosa ou cosmológica. 

 Em Imán, quando Viance está de sentinela no campamento, o narrador o descreve do 

seguinte modo:  

 

El sombrero tiene un alambre en torno al ala, que también arde bajo el sol. Y 

el cráneo, caldeado, no encauza la desolación de las lejanías hacia la 

añoranza, sino que la encierra en un terrible laberinto de imposibles. No se 

puede huir de si mismo por la reflexión, […]” (SENDER, 2006, p. 87). 

 

 Não há como não ver a coroa de espinhos pousada na cabeça de Viance e sua agonia 

solitária em um espaço não percorrível por distâncias, num tempo não passível de viver por 

reflexões, como uma evocação da paixão. 

 Em Requiém por un campesino español, na cena do fuzilamento também aparecem os 

sinais crísticos como que a apontar a possibilidade de um portal para o que de essencial 

estaria ocorrendo nas espirais sócio-históricas e ficcionais. Paco, o protagonista, morre 

fuzilado ladeado por mais dois homens, conjunto que relembra a tripla crucifixão do calvário. 

As palavras do cura Mosén Millán reafirmam essa impressão, quando este diz a Paco: “- A 

veces, hijo mío. Dios permite que muera un inocente. Lo permitió de su propio Hijo, que era 

más inocente que vosotros tres.” (SENDER, 2013, p. 143). 

 Três argumentos sustentam, em Sender, a adoção do modelo crístico como o modelo 

para essa dimensão de realidade absoluta, sendo que o amor preconizado por Cristo é o mais 

importante. 
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 O primeiro deles, como podemos observar, reveste a estrutura de muitos dos 

personagens de Imán, não necessariamente como característica de composição psicológica 

dos tipos, mas como seu pré-requisito formal. Sobre a condição de “pobreza”, diz o autor: 

 

Nuestra capacidad de intuición es prodigiosa, y por ella el hombre sabe que 

la verdad sólo es accesible al que se despoja de todos los atributos del 

provecho, de la gloria y del goce. […] “No se entra en la verdad, sin haber 

pasado antes por la experiencia de la aniquilación; sin haber estado 

largamente en un estado de extrema y total humillación.” (Es esa la razón 

por la cual son los pobres los que descubren la verdad y por eso la verdad es 

siempre contraria a los poderosos, es decir, a los que están en condiciones de 

imponer a los demás la humillación. (SENDER, 1975, p. 229). 

 

 Viance e os demais operários, camponeses e soldados são forjados nessa ambiência 

existencial propícia à verdade, ao real conhecimento. O despojamento forçado, de fato, 

modula suas percepções pelas manifestações mais cruas possíveis, destituindo, pouco a 

pouco, as coisas do aparato das ideias que se fazem delas, possibilitando a muitos deles em 

algumas ocasiões, distinguir o essencial em meio ao caos ou à rotina. 

 O segundo argumento caminha no bojo do amor inspirado no exemplo de Cristo. Ele 

dá ao universo ficcional a dimensão do grau da relação dos personagens com a alteridade. No 

mais das vezes, não pela irrupção da presença do amor, mas pela contundência de sua falta, 

revelando os abismos nas relações ficcionais cotidianas. Comenta Sender que:  

 

La victoria de Jesús se gesta con el amor y se cumple con su tremendo 

sacrificio. Ahí está el ejemplo y no hay otro. Es la única victoria digna de 

nosotros mismos. Es decir, digna de nuestra aspiración al Absoluto Real. 

Morir por amor desinteresado a la humanidad. (SENDER, 1975, p. 219). 

 

 O terceiro argumento apresenta o Absoluto real como uma realidade a qual não se 

necessita transpor, pois ela já vem ao nosso encontro na forma de um apelo incessante e 

incontornável à nossa essencialidade, um apelo ao qual “Ningún hombre puede evitar el uso y 

el goce o la tortura de las realidades abstractas, es decir, de su propia esencialidad.” 

(SENDER, 1975, p. 282). A despeito dessa abertura, no entanto, o escritor adverte:  

 

[...] tenemos con nosotros nuestro don de proyección concreta hacia lo 

eterno. Lo que sucede es que ese don, la mayor parte de los hombres lo 

emplean solamente para defenderse del asedio de la necesidad. La actitud 

genuinamente religiosa del hombre lleva implícita la renuncia a esa defensa 

y la aceptación voluntaria de alguna clase de derrota. (SENDER, 1975,  

p. 282). 
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 Em Imán, paralela à tragédia social e humana, o tamanho da renúncia pessoal e suas 

razões é checado a todo o momento à proporção que os limites de reconhecimento do 

indiscutivelmente necessário são paulatinamente reduzidos ou eliminados.  

 Esse processo de abandono completo das próprias necessidades terá seu momento 

máximo no Desastre de Annual, onde o esgotamento dos sentidos levará Viance à aceitação, 

se não voluntária, com certeza inevitável, de um desabrigo de suas menores vontades. Um 

renascimento ocorrerá mediado por um processo de desvivirse ou desnascer, que veremos 

mais adiante quando tratarmos do tema do instinto, no qual Viance recuperará a sua 

integração com a esfera dos ciclos naturais, mergulhando na espiral dos ecos essenciais do 

universo, sentindo-se “[...] momentáneamente reconciliado con la materia” (SENDER, 2006, 

p. 243) e com a lógica da unidade do Absoluto real. 

 Trilhamos esses conceitos percorrendo as ideias de Heller e Sender para 

fundamentalmente falar, por ora, da fé e da confiança como vetores éticos que permeiam a 

narrativa em Imán.  

 No romance, quando detectarmos as manifestações da fé, certamente teremos ocasião 

de analisar sua presença e irradiação nos cotidianos ficcionais, pelos filtros hellerianos onde a 

fé estipulará seus objetos e os compreenderá pela dinâmica de uma crença desancorada da 

organicidade dos fatos. Poderá ser uma fé que se movimente pela religião ou não. Com 

Sender, essa fé, sem perder os elementos configuradores de Heller, se verá acrescida de uma 

perspectiva de problematização das relações de essencialidade dos personagens. 

 Entre valores pragmáticos e valores da essencialidade, a fé apontará para nuances na 

relação dos personagens consigo, com o outro e com os diversos níveis de esferas de 

integração. Já a confiança será suportada pela crença ou descrença no saber eficaz do 

indivíduo sobre o meio ou pela crença ou descrença nos indivíduos e instituições 

manifestadores desse saber.  

 Como distinguir a ética que envolve as ações sem discernir o que as move? No 

cotidiano familiar de Viance, já estavam presentes os valores que formariam a base moral que 

o orientaria nas suas ações. No pai persistente na lavra de uma terra que era um secarral, 

encontraríamos fé ou confiança? 

 Retornando a uma pergunta formulada no início de nossas reflexões, indagamos: Que 

espécie de expectativa de êxito seria capaz de animar uma ação tão infrutífera levada a cabo 

por tanto tempo? Pelo lado da pragmática, talvez a inexistência de uma alternativa melhor. 

Porém isso não é tão verdadeiro, uma vez que Viance chegara a convidar o pai a mudar-se 

para Barbastro e este não foi. Confiança? Acreditamos também que não porque, como 
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sabemos, a confiança se alicerça em um saber que se traduz em eficácia e o único que 

produzia a terra eram dívidas. Diríamos que, pela pragmática do cotidiano, o que movia o pai 

de Viance era a fome, mas quantos em iguais condições já não teriam abdicado de continuar 

tentando? Provavelmente o que animava o pai de Viance era uma fé exercitada diariamente à 

revelia dos fatos, uma fé que dispensava certezas no afinco diário de uma lavra do essencial. 

 O que animaria a silenciosa presença da mãe de Viance? Fé ou confiança? Viance, ao 

decidir-se seguir a Barbastro, percebeu a reação de sua mãe da seguinte forma: “Sentía que 

mi madre tenía fe en mí, y aunque no me lo decía esa fe me halagaba y me daba grandes 

bríos.” (SENDER, 2006, p. 119). Como uma fé engendrada no silêncio poderia infundir 

orgulho, segurança e altivez? Em outro momento, Viance, ao narrar a reunião da família ao 

redor do fogo, comentaria que: “[...] madre escuchaba a todos y no decía nada” (SENDER, 

2006, p. 120). De que natureza seria esse silêncio? Sender, sobre o tema do silêncio, 

confessaria que: “He pensado, a veces, que el silencio es lo absoluto de la música y también la 

voz del mismo Dios.” (SENDER, 1975, p. 220). 

 Na única vez em que o romance registra a voz da mãe de Viance, ela recomenda ao 

filho: “Mientras seas pobre no lleves nunca armas encima [...] eso no aprovecha más que a los 

ricos.” (SENDER, 2006, p. 120). Breves e exíguas palavras cobertas pelo farto silêncio 

poderiam servir a que necessidade de expressão? Que tradução da alma materna poderia caber 

em tão poucas palavras? 

 Sender, em sua série de ensaios, comenta que: “Si la expresión es pobre y el contenido 

es rico no hay duda de que algo ha quedado dicho sin palabras.” (SENDER, 1975,  

p. 279-280). O orgulho e a fé em Viance. O autor, tomando como referência a poesia e os 

textos religiosos, também considera que: “La expresión oral es al silencio de lo absoluto (y al 

silencio de nuestro inconsciente) lo que el mundo físico es frente a la barrera franqueable o no 

de la velocidad de la luz: un sistema de limitaciones.” (SENDER, 1975, p. 280). Não 

obstante, para Sender, essa limitação é vista também como uma ponte sobre la frontera 

luminosa, onde, da relação entre silêncio e palavra, é possível avaliar-se que:  

 

Cuando el contenido de la frase es mayor que la frase mínima, ese paso a 

nivel hacia lo real absoluto se nos ofrece como una invitación de Dios, la 

idea del Logos y del Verbo no es otra cosa. […] y detrás de cada palabra 

todo el silencio del universo. (SENDER, 1975, p. 280-281). 

 

 A voz da mãe de Viance é fundamentalmente a do silêncio e a de uma economia 

austera da palavra, em busca de uma tradução do inefável e do essencial.  



160 

 

 Não acreditamos que Sender pretendesse reduzir a narrativa de miséria e desalento dos 

pais de Viance ao relato do empenho ascético de uma família aragonesa. Para nós, é evidente 

que a narrativa expõe uma clara denúncia social da opressão e da exploração humana. Nesse 

sentido, pensamos que não é por casualidade que a única fala da mãe de Viance pontue justo a 

tensão entre os pobres e os ricos. Contudo, o que defendemos é que essa não é a única 

dimensão presente. Conforme preconizou o autor em seus ensaios, há a possibilidade de um 

trânsito pela fronteira luminosa e pela palavra em direção ao silêncio, em que o ser, imerso na 

ambivalência do real absoluto, busque o Absoluto Real. 

 O que Sender oferece, de fato, é a possibilidade da visualização da concomitância do 

sócio-humano e do essencial concorrendo na alma através da palavra e do silêncio materno. 

Assim sendo, a denúncia que se cunha no social, se replica no essencial quando Sender 

identifica que: “[...] mantener obstinada y cruelmente a la gran mayoría de los hombres en la 

esclavitud a la necesidad y dificultarles la liberación de esa necesidad, representa una gran 

violencia culpable.” (SENDER, 1975, p. 283). 

 Essas duas perspectivas coabitam na voz da mãe de Viance, em que o essencial se fia e 

se cose como recurso involuntário e último de íntimos exercícios morais, derivados das 

possibilidades ínfimas de reação social. Essa simultaneidade é uma das grandes riquezas com 

que Sender constrói os personagens de Imán. Neles pulsam ânsias de essencialidade 

hellerianas e senderianas simultâneas e não contraditórias. 

 Heller concebe o essencial pelo conjunto herdado de todos os valores humanos em 

uma perspectiva de cooptação do particular-humano ao genérico-humano, a essência humana 

em sua direção horizontal. Sender postula o essencial na esfera do real absoluto que almeja o 

Absoluto Real, ou seja, Deus, atravessando tanto as diversas esferas de realidade exterior, 

como a realidade interior, a essência humana em seu suporte vertical. Ambas as dimensões se 

cruzam nos eventos em que personagens singulares se encontram em pontos isolados dos seus 

cotidianos ficcionais. 

 Com respeito à confiança de Viance, o momento em que ela se manifesta como um 

saber que traduz uma competência é na fundição em Barbastro. Não por acaso, quando 

Viance retoma o relato sobre sua vida pregressa, Antonio a registra dizendo: “Ahora torna a 

su anterior confianza” e nele o sargento enfatiza que, no ferreiro, “La enérgica serenidad 

anterior se afianzó más.” (SENDER, 2006, p. 125). 

 O fato é que a reserva moral de Viance se consolida nesse misto de fé, confiança e 

amor que se engendra na infância, bem como na confiança que é construída na adolescência e 

início da maturidade. 
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 A partir do alistamento de Viance, é essa reserva moral que será confrontada pelos 

sucessivos conflitos que a guerra lhe trará, ocasionando erosões e modulações nos valores de 

referência do jovem soldado. A partida à África, por exemplo, registra que:  

 

Cuando marchó a Marruecos fue bien distinto. Había un impulso juvenil, una 

conciencia optimista. [...] Iba a la guerra. Con palabras que sonaban al mio 

Cid, [...] Todo era alegría, confianza, seguridad en sí mismo y en el mañana. 

(SENDER, 2015, p. 366). 

 

 Contudo, a confiança a que o texto se refere é uma confiança destituída de 

conhecimento. Não se refere a um saber resultante de uma avaliação prévia. Fundamenta-se 

mais em alegorias épicas e no entusiasmo natural da juventude, incensado pelos que 

afortunadamente permanecem na Espanha, não necessitando seguir ao perigoso destino.

 Podemos acompanhar a trajetória dessa confiança, tempos depois, em la posición R. 

que reservaria extremas e difíceis provas aos combatentes nela abrigados, entre eles, Viance.  

 O narrador-testemunha sinaliza em seu relato o que pode ser identificado como uma 

fissura nessa confiança ingênua, cultivada na obediência acachapante entre subordinado e 

superior. Na narrativa, a ineficácia se torna mais loquaz que a hierarquia. Informa o texto que: 

 

Viendo este silencio, estos pasos falsamente enérgicos con los cuales el 

oficial demuestra al capitán, al comandante, su espíritu militar, esa 

alineación correcta, se piensa que todo este ceremonial entre piojos, miseria, 

hambre, harapos es una pesada broma de locos. Nadie se engaña en el fondo. 

No hay ya uno sólo que crea en la necesidad de esto. (SENDER, 2006,  

p. 153). 

 

 A confiança desmorona, mas ainda assim resta uma fé nos comandos. Contudo, essa fé 

também passa a sofrer abalos em um Viance, observador impotente diante da chacina a que a 

guarnição substituída é submetida em campo aberto, sem que algo ou alguém consiga impedi-

la. Fracasso, a palavra-chave para a vigência da desconfiança, aparece e a fé que dispensa 

certezas estremece por venerar objetos equivocados, os chefes militares. “Por primera vez 

desde que está en Marruecos, Viance pierde la fe en los jefes. Ha visto ya fracasar dos veces 

al general S.” (SENDER, 2006, p. 157-158). 
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 Não muito depois, Viance, de guarda no parapeito, espera o assédio dos mouros. 

Segundo o narrador, ele se vê envolto em recordações de sua aldeia, e em meio a essas 

reflexões, percebe que: 

 

Algo hay en la noche que prolonga aquella época, que la continúa dando a 

veces una impresión atormentada y dulce de esperanza. Entonces tenía 

Viance fe en una justicia que alentaba y vivía detrás de todos sus actos, de 

todas sus reflexiones. Era una justicia clara y luminosa que estaba implícita 

en todas las cosas. Esta noche también alienta detrás de toda una fe en la 

justicia que no se siente implícita en las cosas ni en los pensamientos, pero 

que está sin duda de la otra parte de las sombras, en una justicia negra, 

amenazadora, inflexible, eterna, atenta a todo desde la entraña del paisaje. 

(SENDER, 2006, p. 175). 

 

 Na primeira parte do trecho, é possível entendermos a noção de justiça como 

vinculada às noções de pessoalidade (“todos sus actos, de todas sus reflexiones”), consciência 

(“clara y luminosa”) e ostensividade (“en todas las cosas”). A outra Justiça, a da segunda 

parte do texto, não existe a partir da experiência de Viance, ela não mostra sua face nem nas 

coisas nem nos pensamentos, está por vir.  

 Entre o mundo do qual Viance conhece a justeza e aquele do qual ele não a conhece, a 

atitude do narrador é a mesma: um ato de fé. A fé, que o senso comum costuma reduzir a uma 

mera atitude de crença, também pode ser vista como uma forma de conhecimento que se dá a 

partir do diálogo entre o indivíduo e o desconhecido, em uma empiria de pergunta e resposta 

que se manifesta em um saber sempre por começar e nunca por concluir. 

 Essa atitude fundamental estabelece um elo entre o período luminoso de Viance e o 

seu período sombrio. A fé que a mãe lhe tinha, e que lhe dava brios, e a fé lavradora do pai, 

com quem ombreara arado, fariam parte da substância moral de Viance que dialogaria com o 

desastre. Como a natureza dessa experiência seria terminal porque o iria expor à radicalidade 

da morte ou quase morte, esse diálogo se faria através dos signos do mundo; em seus arranjos 

de ações e reações, segundo as leis naturais, onde na borda de cada aniquilamento, Viance 

tentaria amealhar resposta à única pergunta cabível: Em que residiria o essencial?  

 Paralelo ao diálogo estabelecido pela fé com o desconhecido, a confiança que Viance 

conhecera em Barbastro, na esteira de sua perícia e liderança, buscaria desde seu alistamento 

um eco e suporte na vida militar. Entretanto, a vida militar condicionada por uma hierarquia 

de regalias e preconceitos acabaria por não acolher, em sua sistemática, o saber ferreiro de 

Viance. A narrativa comunica que o soldado foi preterido por emboscados, soldados 

locupletados por privilégios, conforme informa o texto ao dizer que: 
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Con su oficio podía haber hecho un buen papel en la armería del regimiento, 

en la plaza, sin la necesidad de salir a arrastrar la tripa por los calveros; pero 

ya había en el taller once emboscados. El más entendido fue, en Barcelona, 

camarero de bar. Para conseguir esos destinos no basta ser maestro en su 

oficio: hay que saber “explicarse”. “Si se explica usted, ya será otra cosa.” 

(SENDER, 2006, p. 90). 

 

 Privado do exercício das competências que lhe assegurariam a preservação da 

confiança em si próprio, bem como o respeito dos demais, Viance constataria que “Los 

superiores, a excepción de los cabos, lo miraban [...] como a un delincuente, con despego, 

sequedad y una resistencia a la familiaridad y a la confianza.” (SENDER, 2006, p. 223). 

 A despeito do solapamento das bases de sua confiança pessoal, Viance não se privaria 

de sentir confiança em alguém cuja competência reconhecesse. No assalto final dos mouros à 

la posición R., o comandante de arma em punho se apoiaria nos sacos com ar despreocupado. 

O soldado aragonés pensaría que “[...] viéndolo, siente un estorbo en el pecho, una ternura 

extraña. Una voz desde lo más hondo, le infunde ánimo, llenándole de una confianza nueva.” 

(SENDER, 2006, p. 200). 

 No entanto, em sua fuga desabalada, a sucessão de fracassos prossegue. Próximo a 

Drius, não existe nele mais confiança, entretanto, um último hálito de crença ainda respira, 

pois, “Queda todavía una fe en la fuerza, en la orden de la zona y en las guarniciones de los 

campamentos.” (SENDER, 2006, p. 224). Contudo, logo em seguida, esse respiro de 

esperança se extingue em Viance, quando ele acaba assaltado pelas evidências de que as 

hordas de mouros poderiam já haver passado por Dríus, como já haviam feito com R. e com 

Annual. 

 Submergida a confiança nas areias movediças do deserto fértil de infortúnios, dois 

vetores éticos permaneceriam condicionando as atitudes e o comportamento do soldado 

aragonês: o amor e o instinto que, pela visão senderiana, são valores que nutrem uma 

profunda sinergia. 

 O amor espiritual, de certa forma já o visualizamos no cotidiano do lar do menino 

Viance, onde o trabalho incansável e a miséria compartilhada construíram, no espaço da 

pobreza diária, o amor que renuncia até à própria vida pela vida do outro. 

 Já o amor, romântico ou sexual, em Imán, revela um conjunto de aspectos que, 

irmanados ao instinto, extrapolam o que se convencionaria pensar como valores regidos por 

funções eminentemente básicas. Em muito superam essa elementaridade tomada do senso 

comum. 
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 As nossas reflexões sobre o amor, o instinto e o conceito de desvivirse, procedem de 

outro livro de ensaios de Sender, denominado Tres ejemplos de amor y una teoria, mais 

especialmente, dos ensaios intitulados Los instintos, la reintegración y el suicídio. 

Conclusión. A obra, de uma forma geral, é um tratado que Sender elabora sobre a questão do 

amor entre o homem e a mulher, através da análise da relação amorosa e literária de três 

autores: Balzac, Goethe e Tolstói. 

 O ponto inicial e organizador de suas digressões é uma suposta unidade primitiva entre 

o homem e a mulher que os colocaria como um ser indissociável e uno. A partir dessa 

premissa, Sender elabora as questões da problemática amorosa como decorrentes da 

irreprimível ânsia de reintegração física. 

 Acreditamos que seria proveitoso observarmos estas ideias nas palavras do próprio 

autor: 

 

 Nadie ignora que un día fuimos entidades bisexuales en el mar o 

cuando nuestros remotísimos abuelos probaban a salir de él como algunos 

moluscos ahora, que son hermafroditas todavía. Nosotros tenemos aún restos 

de feminidad en los pechos y las hembras reminiscencias masculinas del 

pene. Un día fuimos todos al mismo tiempo hembras y varones. Pero un día 

también sucedió un hecho estupendo sobre el que los naturalistas no tienen 

duda alguna: la mujer se nos separó. […] 

 Desde el día que la mujer se nos separó […] el hombre busca a la 

hembra para reintegrarse en su unidad de origen y la hembra busca al 

hombre con el mismo fin. El hombre quiere entrar a toda costa y riesgo por 

donde salió, y solo habiendo entrado alcanza por un instante el gozo de esa 

reintegración. La mujer penetrada también. 

 Para los dos esa ambición de la reintegración definitiva en un solo ser 

es indispensable y para los dos es imposible. No pocos dramas y tragedias 

nos recuerdan cada día a lo largo y a lo ancho del mundo, esa necesidad y 

esa imposibilidad. (SENDER, 1970, p. 7-8). 

 

 De pronto, a tese exposta por Sender gera duas consequências diretas no modo de 

compreender a relação amorosa entre homem e mulher dentro do conjunto de expectativas 

sociais e de concepções cosmológicas. Esses dois efeitos, apesar de enunciados nesse ensaio 

de 1969, estavam presentes já em Imán, publicado em 1930. 

 O primeiro pode ser entendido da seguinte forma. Vincular a raiz da problemática 

amorosa à imperiosidade irrevogável da reintegração física implica em chamar a si uma 

discussão cujo impulso motivacional usualmente identificado com a estética, com a filosofia, 

com a teologia ou com a axiologia passa a ser deslocado para o domínio das razões do 

instinto, elevando-o ao topo de valor determinador dos demais, naquilo que concerne às 

questões da relação amorosa humana entre homem e mulher. 
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 O segundo efeito reside na questão da possibilidade que a unidade resultante dessa 

reintegração pudesse ser entendida também como um portal a uma integração maior. Os seres 

reconhecendo-se pela sua matéria comum mais do que pela sua individuação. Essa espécie de 

comunhão pela fisicalidade acena para a possibilidade de equivalência entre integração física 

e essencialidade, enquanto aspirações à transcendência em uma unidade cosmológica. 

 A tese original de Sender é desenvolvida no capítulo VII, tendo como ponto de partida 

uma divertida carta que o autor escrevera a uma namorada. A situação que o escritor nos 

coloca é a de que possuía duas amantes, uma na Rússia, com quem desfrutava de relações 

sexuais, e outra que vivia na Espanha, com quem nunca mantivera conjunção carnal e que 

insistia em escrever-lhe propondo-lhe casamento. 

 A carta em questão foi escrita à amante espanhola a partir da Rússia, onde Sender 

residia. Nela o escritor, tendo como base o argumento inicial apresentado aqui, estabelece 

uma apurada crítica sobre o pleito casamenteiro da amante, à proporção que identifica nele 

um desejo desvirtuado do instinto. 

 O mais relevante da carta é como, a partir desse caso pessoal, Sender estabelece uma 

radiografia da relação entre a sociedade espanhola, o sexo e o amor. No texto, ele identifica a 

perversão que o pensamento pequeno-burguês e clerical exercia sobre a potência unificadora 

do instinto, através das relações realizadas entre homens e mulheres na Espanha daqueles 

tempos. O aspecto divertido da carta se mostra na intenção oculta do autor: 

 

Como se puede suponer, mi carta desde Moscú o desde el Polo Sur, entre los 

comunistas o entre los pingüinos, era sólo un elemento de facilitación. Yo 

trataba de conquistarla a ella para cuando volviera a España. Conquistarla 

eroticamente y moralmente, como es natural. (SENDER, 1970, p. 278). 

 

 Esses pensamentos encontram ressonância na composição dos tipos e da trama de 

Imán. Um primeiro ponto que devemos esclarecer é a definição de Sender para a ideia de 

instinto que em muito difere daquela do senso comum.  

 O escritor explica que: “[...] la regresión del hombre hacia la simple animalidad es una 

contradicción imposible de sostener. El hombre cuando piensa en los instintos, se revela como 

el único animal que posee la conciencia de su animalidad.” (SENDER, 1970, p. 270). 

 Essa consciência, segundo Sender, garante que as sucessivas conquistas tecnológicas e 

a progressiva adaptação dos instintos às convenções sociais nunca se perderiam enquanto um 

processo contínuo. Pelo contrário, estas conquistas: 
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Determinan grados de perfección en eso que llaman el “hacer pensante”, que 

es el principio de la diferenciación de las especies , y esta no tolera la 

inercia, sino que desde que apareció se nos muestra esclavizada a sus 

conquistas y triunfos. (SENDER, 1970, p. 271). 

 

 Portanto, em Imán, a reconversão ao instinto não significa uma recondução à 

animalidade. 

 Um segundo ponto é o que Sender identifica como fatores de perversão do instinto, 

entendendo-se que “[...] el amor comienza con el instinto sexual y nadie sabe hasta hoy como 

ni donde termina” (SENDER, 1970, p. 250), ou seja, a sua anulação ou prejuízo implica em 

anulação ou prejuízo ao amor. 

 Uma perversão o escritor localiza na educação que acompanha a juventude espanhola. 

Ele problematiza esse tema na carta, dizendo: “Tú sabes igualmente que la educación de la 

juventud española que conoces se limita generalmente, a oponer una valla a las inclinaciones 

naturales.” (SENDER, 1970, p. 252); e, logo em seguida, diagnostica as consequências desse 

afastamento ao afirmar que: “He ahí el comienzo de un dualismo y lucha interior funestos. 

Una invitación a la esquizofrenia, podríamos decir.” (SENDER, 1970, p. 253). 

 Na anulação metódica do instinto, ele localiza algumas manifestações. Uma delas é o 

cinismo sensual. Sobre ele, Sender comenta que:  

 

El que se entrega de lleno a la sensualidad comprueba que la sensualidad 

viciosa da poco de sí. […] Sobre el interés anecdótico de los otros – de los 

viciosos – no te insistiré, porque es conocido por las gentes a través de las 

peripecias escandalosas que determina en la vida social y en las que no deja 

de figurar de vez en cuando el crimen. (SENDER, 1970, p. 257). 

 

 Outra manifestação dessa atrofia da função do instinto está no que ele denomina 

misticismo alucinado. Sobre o fenômeno, o escritor aragonês adverte que [...] las religiones, 

décimos, están plagadas de mitos y de ritos sensuales en los que se refugian no sólo los 

místicos, sino muchas personas de vida instintiva reprimida” (SENDER, 1970, p. 257). Com 

respeito aos místicos, Sender os coloca em outro nível de avaliação. Segundo ele:  

 

Los anacoretas iban al desarrollo de su espíritu por la represión de todos los 

instintos, el ayuno en el desierto, la soledad y la vigilia, la evasión hacia 

Dios, que es, en fin de cuentas, la realización ideal de todas las aspiraciones 

y ambiciones humanas fuera del juego de los instintos. (SENDER, 1970,  

p. 266). 
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 Ou seja, o misticismo alucinado se configura como uma perversão do amor naqueles 

que acusam alguma forma de patologia derivada da repressão do instinto, não naqueles que 

renunciam a ele de forma interior pacificada e amorosa para consigo. 

 Nas mulheres, Sender reconhece o desvio amoroso pela repressão do instinto na forma 

de “la obsesión por la espiritualidade o del idealismo sublimador” (SENDER, 1970, p. 265). 

Já nos homens, para ele, o amor divorciado do instinto costuma encaminhá-los à libertinagem 

ou, então: “Los más dispuestos a la armonía la encuentran en la dualidad: el espíritu en el 

hogar y la carne en el prostíbulo o en la amante.” (SENDER, 1970, p. 260); quando não 

progridem para uma dissociação na qual “El hombre puede ir engañando al instinto e incluso 

acercándose a su normal desarrollo sin el amor.” (SENDER, 1970, p. 265). 

 Notadamente, quando a carta de Sender se refere à relação entre as classes sociais e a 

questão do instinto e do amor, notamos várias observações interessantes.  

 O escritor, ao colocar-se no lugar da amante espanhola, pequena-burguesa e idealista, 

formula a seguinte questão: “Tú podrás preguntarme después de todo esto sí, a mi juicio, hay 

en España, otros sectores sociales tan netos y deslindados como el pequeño-burgués donde se 

pueda generalizar en sentido contrario.” (SENDER, 1970, p. 265). A resposta vem em 

seguida: 

 

Ese sector existe. Por no haberse asomado a la vieja cultura – son por lo 

general obreros y campesinos, algunos analfabetos – muchos hombres viven 

en la verdad armoniosa de los instintos, unidos a mujeres de iguales 

condiciones, mujeres sin ensueños ociosos y sin supersticiones. Pero entre 

los intelectuales, los hombres de clase media y gran parte de la alta 

burguesía, el amor enervante, el amor nirvana es una epidemia asoladora. 

Sus elementos patógenos – como dicen en Medicina – están en un seudo – 

espiritualismo propiciado por una deficiente educación religiosa. (SENDER, 

1970, p. 265-266). 

 

 A observação interessante é que Sender identifica a classe dos operários e camponeses 

como aquela na qual a verdade harmoniosa dos instintos respira a possibilidade da saudável 

pulsão amorosa. 

 Lembrando-nos de Viance, de seus pais e irmãos, dos soldados humildes vindos de 

aldeias distantes e do chão de fábricas e oficinas, não há como não os ver como uma projeção 

social da España resiliente, nutrida pelas forças vitais do trabalho das mãos e da proximidade 

amorosa dos lares. As palavras de Sender no recôndito de sua carta confirmam que a rústica e 

depauperada vida do camponês e ferreiro Viance era depositária de uma conexão vital entre 

seu instinto e seu amor; assim como identifica na burguesia o adoecimento do instinto. 
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 Contudo, se a carta, por um lado, denuncia a desconexão instinto-amor, como o autor 

aragonês conceberia o funcionamento pleno desse par? Sender vislumbra a plenitude dessa 

relação do seguinte modo: 

 

El amor comienza con una simpatía sexual recíproca. Su desarrollo y su 

cumplimiento en un plazo breve – con la posesión – es generalmente normal 

y no debería verse entorpecido ni dificultado por circunstancias económicas, 

sociales, morales. La cosa no puede ser más sencilla. Reciprocidad de deseos 

en el instinto y de simpatía en el carácter. Esta simpatía produce, por la 

convivencia, la ternura que resucita en la intimidad la delicia de la primera 

infancia. (SENDER, 1970, p. 274). 

 

 Esse retrato parece uma imagen fiel aos desejos despertados pela muchacha rubia y 

dulce por quem Viance “[...] sintió las primeras turbaciones de la voluptuosidad en los tibios 

atardeceres de fiesta” (SENDER, 2006, p. 125). O instinto lhe amadurecia o corpo e os 

sentimentos de rapaz, apontando para as novas necessidades do homem, entre elas, a do amor. 

“Su entrada en la plenitud varonil no había sido completa hasta que conoció el amor.” 

(SENDER, 2006, p. 125). 

 A perspectiva do amor, sexual e afetivo, passava a oferecer-lhe um elo, um sentido, 

com o amor vivido em família na Urbiés da infância. O braço produtivo ganhava a 

possibilidade do ornamento do abraço aconchegante. Viance passava a saber que: “El amor 

era lo que daba categoría humana, y sin él todo resultaba artificioso y falso.” (SENDER, 

2006, p. 125). 

 Entretanto, a entrada de um rival, o teniente Díaz Ureña, põe em suspensão todo 

movimento anímico que solicitava realização. Ciúme, rancores, inquietudes e uma decisão. 

“Había que luchar, habia que defender su amor como un tesoro. Buscó a su novía de nuevo.” 

(SENDER, 2006, p. 126). 

 Essa decisão será esclarecedora com respeito aos rumos que a vida de Viance 

assumiria. O dia em que a veria foi o dia em que concorreu ao sorteo e foi convocado. Não 

faltou nem motivação, tampouco empenho de Viance em recuperar o afeto da muchacha rubia 

y dulce. A inevitabilidade da separação deixou clara a falta de reciprocidad de deseos en el 

instinto y de simpatía en el carácter. No entanto, se o fato se sobrepôs às intenções, por que o 

ódio a Díaz Ureña persistiria nos anos vindouros como o solitário alvo de seus sentimentos? 

 É bem verdade que no período de instrução, Viance “[...] recibió de él dos bofetadas y 

tuvo que guardarsélas.” É verdade que a essas humilhações seguiu-se a perda da colocação na 
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fundição e que, nessa atmosfera reinante, “Sentíase cada día más desligado de lo que 

vagamente entendia que iba a ser la vida.” (SENDER, 2006, p. 126). 

 Entretanto, no capítulo IV, no campamento, em véspera do combate para meter el 

convoy em T., podemos encontrar um registro importante. O sargento Antonio, em sua 

narrativa, supõe que Viance sonha com o ódio a Díaz Ureña e, complementando seu relato, 

acrescenta: “Ella ha desaparecido de sus evocaciones, el amor remoto ha perdido consistencia 

y flota como una nube sobre la verdad de su ódio.” (SENDER, 2006, p. 131). O registro 

curioso fica por conta da frase seguinte: “Ésto há sido para mí una enorme sorpresa.”. 

 A surpresa parece referir-se à possibilidade, ainda que tênue, de subsistir o amor ou 

uma imagem dele. Um amor, portanto, desvinculado do instinto; um amor que  

movimentaria-se na esfera da ideação. 

 Considerando que, entre essa suposta confissão e o momento do rompimento do 

namoro, passaram-se mais de dois anos, nos perguntamos que fator teria sido capaz de atrofiar 

o veio instintivo de Viance a ponto de desconectar esse instinto da sua relação direta com o 

amor? A resposta mais provável é a experiência do Desastre de Annual. 

 Na carta à sua amante, Sender comenta que: “A una persona se la puede confundir, 

pero a un instinto no se le puede engañar ni reprimir por mucho tiempo.” (SENDER, 1970,  

p. 268). 

 Terminado o namoro, incorporado ao exército, lutando já nas llanuras e lomas do 

Marrocos, aniquilado moralmente pela disciplina incongruente, o instinto de Viance, apartado 

brutalmente de seu objeto amoroso e sem eleger um novo, buscava uma forma para sua livre 

expressão. A experiência do desastre oferece, de forma dolorosa, o espaço para a experiência 

do instinto. 

 A experiência do desastre é basicamente a experiência do esgotamento dos sentidos e 

da negação da necessidade. Esse dado, por mais trágico, cruel e desumano que possa ser, e de 

fato o foi para Viance, deve ser compreendido no seu âmago, pelo aspecto do espaço interior 

que se prostra vazio, livre de qualquer certeza, despojado de qualquer referência pragmática 

ou cultural que não conspirasse para um único fim, sobreviver. 

 Essa alma alienada de si mesmo é que se torna não o receptáculo para alguma força 

que venha de fora, mas o poço de onde brota como um olho d’água, borbotões do jorro de um 

instinto irreprimível. 

 No desastre, a naturalização da morte e da tortura impõe à condição humana de Viance 

o mesmo status de qualquer outro ser vivo pelo fato de a fragilidade e a impotência que o 

acometem equipará-lo à efemeridade possível em qualquer outra forma de vida. Nesse mundo 
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horizontal povoado por formas de vida de igual importância, “Una fuerza cósmica establece el 

derecho del más fuerte, y sólo éste, nadie más que éste, posee la ley y la lógica” (SENDER, 

2006, p. 233), a lei e a lógica do instinto. 

 Regido por essa lei e essa lógica, Viance percebe seus sentidos e sua mente 

subordinados a essa nova dinâmica, onde a integração se faz pelo topo do instinto e 

reconhece-se pelas pulsões vitais da sua matéria, antes de ver-se como a junção de emoções 

ou pensamentos. 

 Essa forma de integrar-se estabelece uma nova liberdade a Viance, que o faz admitir 

que: “Siente, en el fondo, que há acabado la esclavitud. Ahora tiene una libertad bárbara e 

implacable, más dura que la peor disciplina, una libertad de cosa inorgánica, de piedra o de 

árbol, enorme e inútil.” (SENDER, 2006, p. 239). 

 Na llanura, desprovido de esconderijo, Viance abriga-se no interior de um cavalo 

morto, aberto pela região das tripas. Nesse contato ocorre o ápice da sua conscientização e 

assunção do próprio instinto. O ventre do equino lhe serve de esconderijo e de útero. Dentro 

dele, “Ha desmontado la bayoneta para no herir al caballo, con súbito respeto, casi filial, [...]” 

(SENDER, 2006, p. 242). Em seguida, sucede-se a epifania plena do instinto descrita assim: 

 

Siente sus propias palpitaciones en las costillas del caballo. ¿Es que quizá su 

vida trasciende a las vísceras muertas y las anima de nuevo?  Siente también 

que su materia es igual a la que la circunda, que hay solo un género de 

materia y que toda está animada por los mismos impulsos ciegos, 

obedeciendo a una misma ley. Le invade una vaga ternura, el deseo de hacer 

el bien y de encontrarlo todo dulce y bueno. 

[…] Viance se siente hundido en una conciencia nueva de sí mismo, del 

dolor, de la vida. Esta es un accidente físico. No es cierto lo que poetas y 

clérigos quieren demostrarnos. Son ganas de no comprender la sencilla 

grandeza de este accidente, que nos equipara a algo tan sereno y milagroso 

como las piedras y los árboles. Viance, que no puede hacer estas reflexiones, 

intuye, sin embargo, la razón por la cual el contacto con el caballo muerto no 

le produce asco. Se siente reconciliado con la materia. Las impresiones 

morales han sido tan fuertes, tan vivas que esa manera sentimental de 

reflexionar que constituye para la mayor parte de los hombres una apariencia 

engañosa de entendimiento y de talento ha sido aniquilada, y sólo queda el 

instinto, más agudo cada momento, más poderoso cada día. Y el instinto 

sano, aguijoneado por la tragedia le hace sentir una ternura sin límites por 

este penco despanzurrado que le sirve de guarida. (SENDER, 2006, p. 243). 

 

 Ao dizer que sua matéria é igual à que o circunda, o narrador estabelece para Viance, 

as bases para uma concepção de reintegração à unidade, só que pela via da fisicalidade. Ao 

dizer que ambas constituem uma só matéria e que obedecem a uma mesma lei, o texto admite 

para princípio organizador do universo, o instinto. Ao afirmar que a vida é um acidente físico, 
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o narrador remete a um conceito de Sender em que ele, ao referir-se à separação entre espírito 

e matéria, advoga que a compreensão da cadeia de experiências e fenômenos da vida  

“[...] debe comenzar por el instinto y desconocer al espíritu o, en todo caso, tratarlo como una 

consecuencia acidental y a veces morboso de lo biológico.” (SENDER, 1975, p. 251). 

Ao comentar a inépcia de clérigos e poetas para traduzir a verdadeira natureza do 

instinto, o autor critica a cultura e o clericalismo como fontes de idealização e sujeição do 

instinto e afastamento do homem de seu primado natural. Ao dizer que se sente reconciliado 

com a matéria, o narrador estabelece uma equivalência entre integralidade física e 

essencialidade. Finalmente, ao afirmar que “sólo queda el instinto”, e que esse instinto é 

sano, ele reconduz Viance à sua essência vital, envolta em uma tragédia que impede que 

vejamos a potência revelada 

 Essa potência resulta como retificadora da consciência de Viance e salvadora de sua 

vida. É através dessa lei crua que o soldado percebe as armadilhas sociais, econômicas e 

políticas em que está envolvido e compreende a real grandeza de suas manipulações. É 

através dessa lei crua de moral própria, a ordem do mais forte, que ele logra sobreviver e 

chegar a Melilla. 

Viance ao chegar a Melilla e dirigir-se à tenda do comando: “Le acompaña cierta 

satisfacción vaga, indefinible. Por primera vez se acerca serenamente a un oficial.” 

(SENDER, 2006, p. 301). Essa é a imagem de alguém senhor de sua plenitude, conhecedor de 

sua têmpera, de suas forças e de suas fraquezas, sabedor de seus limites, por debaixo do 

homem alquebrado, doente e ferido. Se fora tratado pela justiça de seu valor, de seu instinto 

hábil, que homem viril e pleno se veria. Mas sequer lhe dão o lugar para a dormida. “Esto le 

ha desconcertado más que todos los sucesos anteriores.” (SENDER, 2006, p. 305). 

O mundo para o qual Viance retornara não era o mundo que reconhecia e valorizava 

aqueles que pulsam pela potência natural, pelo instinto são e livre e que é desafiador dos 

poderes artificialmente construídos. 

 Sender, em seu ensaio sobre o amor, nos diz que: “Ya habíamos quedado en que los 

instintos triunfan siempre – desviados o en desarrollo armonioso y normal – y que si alguna 

vez fracasan, su fracaso determina la locura o la muerte.” (SENDER, 1970, p. 258). 

Talvez nosso soldado pudesse sobreviver ao escárnio, à humilhação, afirmar-se a 

despeito das injunções do mundo. Já passara antes por aviltamentos semelhantes, mas quando 

daqueles maus tratos, o amor de uma família pobre e sofrida o havia esperado em sua Urbiés. 

Agora, o instinto em si aflorara, mas sem lograr encontrar-lhe o amor que lhe daria categoria 

humana. O fracasso do instinto resultaria em loucura ou morte. 
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 Sender nos traz dois conceitos interessantíssimos denominados desvivirse e desnascer, 

ambos relacionados com a morte e a vida eterna. 

Quanto ao desvivirse, o autor o associa profundamente com o ascetismo dos místicos 

espanhóis. É a renúncia de tudo que neles habita em suas vidas transitórias, pela vontade de 

ascender à vida na eternidade, constituindo-se um gradual abandono da vida terrena.  

Já o desnascer, Sender o identifica como uma derivação do desvivirse e para explicá-

lo utiliza-se de uma pintura do pintor El Greco, o quadro intitulado El entierro del conde de 

Orgaz. O escritor aragonês esclarece os diversos aspectos do termo da seguinte forma: 

 

Si los místicos buscaban la muerte por el camino del desvivirse a lo 

cristiano, el pintor de Creta, nos muestra en “El entierro del Conde de 

Orgaz” otra dimensión, es decir, otra salida de ese desvivirse, que es el 

“desnacer”. En el centro del cuadro hay unas nubes en posición ligeramente 

circunfleja como dos enormes muslos abiertos para un parto. 

No es un parto, sino todo lo contrario: un desnacer. La patria de lo 

eterno es la misma después de la muerte que antes del nacimiento. Por una 

puerta llega uno a la vida - ¿desde dónde? – y por otra, se va uno de la vida, 

¿Adónde? El lugar de donde venimos y el lugar a donde vamos debe ser el 

mismo. Pues bien, el Conde de Orgaz parece que como culminación de un 

largo desvivirse religioso regresa al camino por el que vino a la vida. El 

Greco lo hace desnacer. 

Por el desvivirse llega el conde al desnacer. Y vemos su alma como 

una larva casi informe, en brazos de un ángel, su alma niña – con contornos 

de una infantilidad de menos de un año – regresar al útero abierto y 

comenzar a entrar por él, de cabeza. […] (SENDER, 1975, p. 224-225). 

 

Prosseguindo, Sender nos indica que o desnacer possa representar também a vontade 

de reintegração à unidade, numa alusão àquele estado original onde homens e mulheres 

formariam um só ser.  

A ânsia em alcançar o amor que lhe desse categoria humana poderia ser vista 

simbolicamente em Viance como uma vontade de reintegração à unidade pela relação 

homem-mulher; assim como a sua frustração, poderíamos ver em seu contínuo processo de 

deterioração o desejo em alcançar o mesmo objetivo de reunificação através do desnascer.  

 

[…] ¿Será una blasfemia el deseo de desnacer? ¿O será sólo el deseo de 

volver a entrar por el lugar por donde hemos salido buscando en la reunión 

de los dos géneros separados, la cancelación de la muerte, lo mismo que en 

aquellas especies que se reproducen por vivisección y en las cuales no hay 

nunca presencia alguna cadavérica, es decir, restos mortales? (SENDER, 

1975, p. 225). 
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 Finalmente, Sender expõe as diferenças entre o desvivirse e o desnascer, 

caracterizando as perspectivas de um pelo ponto de vista religioso e do outro pelo seu vício de 

origem mundano. 

 

En todo caso la alegoría del Greco parece estar clara. El santo quiere morir 

para entrar en la verdadera vida. En la eternidad. El hombre sin fe religiosa – 

como era probablemente el Greco a juzgar por su vida – no tiene interés en 

morir para gozar de las bodas con lo absoluto, en las que no cree, sino que 

desearía más bien y a ser posible desnacer con plena conciencia para gozar 

de lo que creía era la nada original. No hay tal nada original. La que nosotros 

podemos idear es sólo – aún – una nada llena de Dios. La nada absoluta sólo 

Él la conoce. (SENDER, 1975, p. 225-226). 

 

Esse nada repleto de Deus reverbera intercessões com o domínio da fé. O útero de 

nuvens nos mostra que: “Si no hay en ellas antes ni después, ya que no existe la noción del 

tiempo ni el tiempo mismo, es posible que aquella antigua unidad perdida estuviera más cerca 

de lo absoluto que la dualidad presente.” (SENDER, 1970, p. 282). Lembremos que é nesta 

região de não tempo que habita a voz do Logos, a voz do Cristo e com ele o amor espiritual, 

aprendido na construção de um conhecimento advindo do diálogo com o desconhecido, 

através do exercício do instinto no mundo, em busca da unidade perdida entre homens e 

mulheres. 

Esses quatro valores, fé, amor, confiança e instinto, em maior ou menor medida, 

modulados pelas contingências das circunstâncias, se infiltrariam nas escolhas que Viance 

faria em cada dia enfrentado na Espanha e no Marrocos.  

A natureza e radicalidade dos conflitos determinariam árduas negociações entre a 

moral e a ética de todos os personagens, em especial as do personagem de Viance. Mesmo 

esses quatro valores iriam sofrer uma evolução dentro de um processo de aprofundamento e 

atualização de sentido. De algum modo, essas decisões seriam simulacros das encruzilhadas 

éticas que viriam com a Guerra Civil Espanhola. 

 A cena final de Imán encontra Viance em um cafetín. Remoendo as imagens de sua 

Urbiés, ele pondera que “Antes, hasta en los momentos peores de la campaña, tenía una base 

moral firme: [...] Ahora cree pisar sobre la niebla, sobre el aire. Su vida comienza en el 

infinito, sin base, sin donde poner los pies para tomar impulso.” (SENDER, 2006, p. 374). 

Extirpados os resquícios de sua resistência moral, a referência de sua vida passa a situar-se em 

lugar nenhum.  
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 No entanto, recordemos que Sender predica que “[…] para que sea infinito el camino 

alrededor de la esfera tiene que ser un movimiento en espiral. Como el de los astros, los 

planetas y los satélites en la esfera del universo.” (SENDER, 1975, p. 284). 

O infinito em que começa a vida de Viance, a partir daquele instante, lhe abre seu 

portal helicoidal. Retiraram-lhe tudo, até o chão em que pisar, mas lhe é oferecido ainda o ar e 

a névoa como aquelas das nuvens do Entierro del Conde Orgaz. 

Um pouco mais adiante, quase no final, a narrativa informa que Viance: 

 
Se siente suspendido en el aire, como un ahorcado. La cuerda es el secreto 

que guarda en lo hondo de los ojos, un secreto que lo eleva sobre los demás; 

pero lo eleva - ¡ay! – por la garganta. ¿Vivir, amar, triunfar? Ese secreto ha 

roto ya la raíz de todos los impulsos, le ha asomado a la grande indiferencia 

fatalista que rige la vida de los planetas deshabitados, de los planetas 

muertos. (SENDER, 2006, p. 375). 

 

 Sender nos adverte que “[…], los españoles o hispánicos de cultura y de sangre se 

desviven y en el desvivirse muestran una tendencia curiosa a rectificar la vida mal elegida o 

mal encaminada” (SENDER, 1970, p. 280). 

Viance está suspenso por uma corda, um fio que o liga à vida, o fio que é o segredo. A 

corda lhe suprime a voz e o faz abdicar da palavra, ainda que fossem as palavras que usava 

nas oito ou dez frases rotineiras. A expectativa se forma em torno do corpo que pesa, não 

tendo nenhum chão por baixo. Os planetas já lhe fazem companhia. Da ótica das coordenadas 

espaço-temporais do cafetín, quem poderia assegurar-lhe que fossem mesmo desabitados? A 

corda e o segredo impedem qualquer possibilidade de impulso. A corda ao romper, o fio ao 

quebrar-se, o segredo ao revelar-se, pode trazer a surpresa que o corpo caia... para cima. 

Desnazca. La cuerda es el secreto[...]. 

 

 

3.2 O FIO DA ESPADA, O FIO DA PALAVRA, O FIO DA NAVALHA – MATRIZES 

DA GUERRA CIVIL ESPANHOLA NA ÉTICA DO NÃO COTIDIANO DE IMÁN 

 

 A nossa leitura ética se constituirá por dois vetores complementares entre si. Um que 

observará o comportamento de Viance junto a alguns personagens e situações pelo viés 

helleriano e outro que observará as atitudes de Viance pelo ponto de vista da ótica de 

religação de Sender. Os dois entrecruzados procurarão oferecer um quadro da dimensão ética 

do personagem, seus conflitos e como esses dilemas prefigurariam os confrontos éticos que se 

fariam visíveis na Guerra Civil Espanhola.  
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 Pelo ponto de vista de Heller, a constituição da ética é possível e necessária, sobretudo 

quando o juízo individual ganha relevância como elemento decisório das ações, diante de um 

cenário que inviabiliza a obediência dos códigos comportamentais (HELLER, 1970, p. 113). 

A sua segunda contribuição é visível na relação entre ética e moral, considerando que a moral 

necessariamente explicita a relação do indivíduo com a espécie humana, ou seja, reflete em 

que proporção suas ações expressam a proximidade ou afastamento com a essência humana 

através do trabalho (objetivação), sociabilidade, universalidade, autoconsciência e liberdade 

(HELLER, 1970, p. 78 e 119). 

 Olhando para as ações de Viance, observaremos, portanto, como se comporta o seu 

juízo individual diante de um quadro que rompe com os códigos e expectativas de 

comportamento (o desastre e os fatos decorrentes) e como esse juízo individual se torna voz 

ou se cala à essência humana. 

 Pelo ponto de vista da ótica de religação de Sender, buscaremos refletir sobre a 

possibilidade de o autor querer assinalar, nas mesmas ações, a existência de uma ética 

subliminar de redenção, inútil para a sobrevivência física, mas essencial para uma 

sobrevivência moral. 

 No encontro dessas duas visões, reunidas nas atitudes de Viance, vemos uma metáfora 

prefigurativa dos dois grandes impasses vividos pelos espanhóis durante a Guerra Civil 

Espanhola.  

O primeiro, o de serem responsáveis por ações cotidianas, em cenários de amoralidade 

e de anomia, onde o juízo individual continuamente seria desafiado eticamente, no 

comprometimento ou na rejeição à essência humana. O segundo, o de lograrem produzir 

acima do desastre, de derrotas, mortes e de aniquilamentos inevitáveis, a sobrevivência moral, 

se não para si próprios, para um devir.  

 O próprio texto nos autoriza a ingressar nessa dimensão fluida do tempo quando o 

narrador nos situa que um soldado do contingente prestes a sair de la posición R. vive um 

cansaço extremo que não é decorrente apenas de “tres meses en vela, de tres meses casi sin 

agua, sino de dos mil años de injusticia” (SENDER, 2006, p. 155). O velho desertor espanhol 

confirma a existência de um campo temporal infindável quando, ao explicar a Viance a 

carnificina vivida, diz-lhe: “Esto, todo esto, no es nada. Ha sido siempre así y seguirá 

siéndolo.” (SENDER, 2006, p. 248). O convite para o trânsito por uma região liberta dos 

calendários entre a tragédia de Annual e a tragédia da Guerra Civil Espanhola é claro quando 

Viance, prisioneiro dos mouros, ao perguntar a um soldado em que dia se encontrava, recebe 
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por resposta que: “- Ni lunes, ni martes, ni estamos a ningún día del mes. Estos dias no están 

en ningún calendario, [...]” (SENDER, 2006, p. 292). 

 Entretanto, antes de adentrarmos o campo dessa proximidade trágica, devemos 

compreender o desenvolvimento ético de Viance por dois ângulos. Um dos ângulos mostra 

como a sua percepção de fé e confiança se altera. Essa alteração permite a adoção do instinto 

como força moral motriz das suas ações, ao mesmo tempo em que designa como condição 

para sua ascese humana, em vez do plano do amor terreno, o plano do amor cósmico. É nesse 

trajeto que vemos a busca de sobrevivência moral. 

 O segundo ângulo observa, na trajetória desses valores, a convivência com a 

pragmática cotidiana de hábitos e tensões conformadores por excelência, de onde surgem 

momentos de aproximação à essência humana e de reconhecimento do lugar da dignidade no 

outro. São episódios não cotidianos que revelam o choque entre as ambiências conformadoras 

e a resiliência moral de Viance. 

 Devemos entender o percurso entre o Viance que “Era el mozo más fuerte de la 

redolada, [...]” (SENDER, 2006, p. 122) e o Viance do cafetín, que “Al lado de esos 

mozalbetes, es un viejo enfermo, inútil.” (SENDER, 2006, p. 373-374). 

 A fé de sua infância e puberdade era aquela exercida no domínio privado, no âmbito 

de sua família. A fé de um pai que esperou até o fim da vida a boa colheita. A fé nutrida no 

hálito da mãe, que lhe emprestava segurança e certeza. A fé que lhe daria fortaleza moral para 

decidir-se rumar a Barbastro. 

 Quando ocorre o sorteio e consequente ingresso no exército, essa fé se dirige à figura 

de Deus, mas de certo modo é também transferida para o domínio público, a crença afetiva no 

institucional. Como afirmara Heller, “O afeto do preconceito é a fé.”. (HELLER, 1970, p. 47). 

No plano terreno, a pátria, o exército e a Igreja Católica Romana passam a ocupar o 

lugar da família, enquanto integrações maiores de acolhimento e identificação, nos quais 

Viance passa a crer sem mesmo antes conhecer. Entretanto, essas três instituições não se 

mostram merecedoras da fé do aragonês. Nesse sentido, significativo é o monólogo interior 

que se processa no soldado, no qual a fé no plano divino dialoga com a fé no plano terreno, 

atestando o descrédito de seus novos objetos da fé. 

 
- ¡Dios! ¡Dios! ¿Qué habremos hecho pa que nos metan en este tiberio? En 

España nadie sabe lo que aquí pasa. De vez en cuando dicen los periódicos: 

“Nuestros soldados mueren en África” pa molestar al Gobierno; pero el 

pueblo y los ministros ya se han acostumbrao. ¿Bueno, y qué? Aquello está 

lejos, y en todo caso es la defensa de la Patria. […] Ah, rediós; la Patria no 

es más que las acciones del accionista. (SENDER, 2006, p. 181) 
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A relação inicial de Viance com o exército era uma relação de fé, conforme 

transparece da descrição feita por ele de sua ida ao Marrocos. O texto mostra a partida como 

um evento auspicioso, cercado de bons presságios, próprio de quem embarca em uma 

aventura baseada numa promessa, desconhecendo os dados objetivos da realidade que o 

esperava. Uma crença baseada em uma fé no presumido, não em uma confiança no saber 

adquirido. 

Trecho exemplar desse espírito vemos na narrativa que diz: “El tren militar, 

desordenado y alegre. [...] Todo era alegría, confianza, seguridad en sí mismo y en el 

mañana.” (SENDER, 2006, p. 366). Viance utiliza até a palavra confiança para relatar o 

estado em que se encontrava, mas essa confiança é infundida pela fé em uma ideia 

preconcebida do que deveria ser o exército. Viance não conhecia nada da vida militar. 

Em Viance, a questão da fé é constante. Diante da carnificina imposta à tropa que saía 

de la posición R., o narrador encontra o registro: “Por primera vez, desde que está en 

Marruecos, Viance pierde la fe en los jefes.” (SENDER, 2006, p. 157). A frase seguinte, “Ha 

visto ya fracasar dos veces al general S.” (SENDER, 2006, p. 157-158), parece nos remeter, 

por sua vez, a uma quebra de confiança, àquela atualização dos juízos provisórios renovadora 

do saber pragmático. 

No entanto, na continuidade da narrativa, percebemos que Viance possuía, desde 

antes, uma nítida percepção da precariedade do exército, pois a narrativa adiciona um 

comentário seu que nos informa que “Los moros tienen caballos abundantes, buenas 

ametralladoras y bombas de manos mejores que las nuestras, [...]”(SENDER, 2006, p. 158). 

Vemos, portanto, que a ruína da tropa já era objeto de suas considerações anteriormente e que, 

mesmo assim, só ali naquela terceira vez o soldado perderia a fé nos chefes. O valor 

desconstruído pela realidade era a confiança. Contudo, essa confiança era suportada, na 

verdade, pela fé, já que a realidade contrariava os fatos há muito tempo. 

De certa forma, a fé é natural em Viance, tanto por índole e educação quanto pela sua 

condição de soldado. O general S. é uma figura distante, impessoal, daquelas que se mede 

apenas por impressões e nas quais muitas vezes só resta ter ou não ter fé. 

Essa atitude de fé contrasta, por exemplo, com a posição do comandante que é um 

elemento mais próximo do general, conhecedor dos bastidores que rondam o homem e o 

oficial. O comandante analisa o general, no mesmo evento, como alguém de baixa 

confiabilidade, motivado por um olhar fincado na observação técnica da competência, 

conforme se deduz do comentário que expõe a seguinte opinião: “Debieron desplegar todos y 
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resistir. Con la ayuda de la caballería de Annual, hubieran podido salvarse. El general tiene 

demasiado gas y cree que todo que él ordena ha de salir bien. (SENDER, 2006, p. 159). 

Em Viance, a força da fé persiste mesmo depois do aniquilamento de la posición R., 

mesmo durante a fuga desesperada pelo deserto. Tentando chegar a Drius, insiste nele uma 

convicção. “Todo se le ocurre, menos que hayan asaltado el campamento. Queda todavía una 

fe en la fuerza, en la orden de la zona y en las guarniciones de los campamentos.” (SENDER, 

2006, p. 224). 

Quanto à fé na Igreja Católica Romana, ela acaba sepultada definitivamente em 

Melilla, pela recusa da madre do Hospital Alfonso XIII em conceder-lhe o pernoite, mesmo o 

hospital possuindo leitos vazios. A perda desse último nicho de fé, justamente no local em 

que sua manifestação deveria estar mais assegurada, o desnorteia e o aturdimento o faz 

confessar que “Esto le ha desconcertado más que todos los sucesos anteriores.” (SENDER, 

2006, p. 305). 

Em Viance, a confiança aparece gestada nos anos passados em Barbastro. É naquele 

povoado que se forja nele a síntese afortunada entre ação, êxito e sentido. É lá que ele passa a 

conhecer-se como alguém capaz de definir seu destino pelo poder transformador de suas mãos 

e de sua energia. 

Ao migrar para o Marrocos, o espaço para o exercício dessa confiança lhe é negado. 

Dentro do exército, a atividade capaz de abrigar suas aptidões já reconhecidas seria o ofício 

de armeiro. Esta função lhe permitiria adquirir uma perspectiva de ascensão dentro da 

instituição, bem como evitaria as tarefas mais desgastantes e perigosas. Porém, sua indicação 

é boicotada por um sistema de apadrinhamento. A narrativa nos informa ironicamente que, 

dentre os escolhidos, “El más entendido, fue en Barcelona, camarero de bar.” (SENDER, 

2006, p. 90). 

A confiança, quando se projeta do universo interior de Viance para a dimensão 

exterior, parece se manifestar na forma como o nosso soldado aragonês considera os oficiais 

de sua companhia (se baten bien) ou como vê o comandante de la posición que, durante o 

assalto final dos mouros, disparando, apoiado nos sacos de terra, “[...], le infunde ánimo, 

llenándole de una confianza nueva” (SENDER, 2006, p. 200). Ele parece reconhecer nessas 

pessoas, em meio àquelas circunstâncias, um valor, uma competência e uma inspiração à sua 

confiança. 

Entretanto, isso ocorre em raros momentos e em relação a raras pessoas. Nem mesmo 

Antonio lhe parece confiável. Não pelo lado da competência, mas pelo da desconfiança de 
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casta porque, como afirma o sargento-jornalista sobre o estranhamento de Viance por si, “La 

preocupación de los galones desvía y entorpece su confianza.” (SENDER, 2006, p. 117). 

Contudo, sua confiança terá lugar e destino finais no fracasso da crença no Estado, no 

exército e na Igreja. Todos três acabam por fracassar, seja pelos resultados práticos frente aos 

interesses reais que os moviam, seja pela submersão dos princípios morais que justificaram 

sua existência algum dia. 

A imagem desse fracasso triplo aparece bem exemplificada na passagem em que 

Viance, no meio de sua fuga, ao chegar a Tistutin, constata que San Juan de las Minas havia 

sucumbido ao inimigo. A narrativa nos empresta sua voz, descrevendo a cena que o soldado 

assiste, sentado no alto da montanha: 

 

Preside el paisaje la cresta de San Juan de las Minas. San Juan Bautista debe 

ser. Ahí está el anacoreta de los millones, el místico de la industria 

pregonando la virtud, la abstinencia, el ayuno y bautizando al indígena con 

el polvo rojizo del mineral. [...] Civilización del Occidente, trenes mineros, 

sociología de piedad cristiana y, detrás, el ejército, la vida joven y poderosa 

con tres palabras vacilantes en los labios: patria, heroísmo, sacrificio. 

(SENDER, 2006, p. 238). 

 

 Todavia, o naufrágio da confiança interna e externa de Viance aparece representado 

com precisão na imagem da corrupção derramada sobre o que tinha se constituído na fonte 

original de sua potência: o trabalho. Nesse sentido, o texto denuncia: 

 

Prostitución del trabajo impuesto y mal pagado. Nada de jornadas 

establecidas ni jornales mínimos. La procesión de encapuchados, [...] 

hormigueaba de la mina al tren, del tren a la mina, silenciosa, aguardando la 

caída del sol y los seis reales. (SENDER, 2006, p. 238). 

 

Conspurcar a propriedade vital do trabalho, retirar dele a condição de fonte geradora 

de confiança, equivale a amputar as mãos de Viance, negar-lhe a faculdade de manipular o 

mundo, alijá-lo da ideia de poder transformador pessoal. É a sentença de morte para Viance 

enquanto ser social capaz de uma dinâmica ativa com o mundo dos homens. 

Paradoxalmente, é nesse momento que ele “Siente que ha acabado la esclavitud” 

(SENDER, 2006, p. 239). Por mais contraditório que pareça, é no momento da sua maior 

perda que ele ganha uma nova possibilidade de atuar no mundo segundo uma nova lei e uma 

nova moral. Acaba aquela escravidão à natureza social, na qual ele já não conseguiria atuar 

com potência. Liberta-se ele para novas possibilidades de percepção. 
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 No soldado de Aragon, a supressão da fé e da confiança abre o espaço para uma força 

que ganha nível de valor. Abre-se para ele uma nova forma de crença: o instinto. A gestação e 

parto desse Viance instintivo se faz no ventre do cavalo como aqui já foi descrito (SENDER, 

2006, p. 242-243). 

A experiência do Desastre de Annual apresenta a Viance a ordem que rege o mundo, a 

lei e a lógica do mais forte, a lei do instinto. Essa lei e essa lógica passam a ocupar, nas 

crenças de Viance, o lugar deixado pela fé e pela confiança. 

A crença no instinto assume no soldado um triplo desdobramento. Por um lado, 

sinaliza uma forma de atuar no mundo e uma postura diante do outro pela ótica instintiva da 

sobrevivência. Uma passagem emblemática desse aspecto da crença no instinto é quando 

Viance, oculto pela noite, observa soldados serem massacrados e não se atreve a atirar contra 

os mouros, assistindo, quieto, à carnificina: 

 

Viance, que podía haber disparado sobre los moros, no se ha atrevido. Una 

fuerza cósmica establece el derecho del más poderoso, y sólo éste, nadie más 

que éste posee la ley y la lógica. No se atreve siquiera a completar 

mentalmente una injuria maquinal, [...] (SENDER, 2006, p. 233). 

 

É interessante observar as repercussões morais desses fatos. O impulso da 

solidariedade em confronto aberto com o medo e a vontade de sobreviver.  

O segundo aspecto da crença indica o instinto como uma forma de reintegração com a 

unidade. Tendo sua individualidade anulada enquanto homem social, Viance passa a 

reconhecer sua identidade como Eu, pela sua condição de parte da criação, sendo o elo de 

fraternidade dessa identificação a matéria comum a toda criação. 

A terceira face dessa convicção se funda na possibilidade amorosa que surge a partir 

dessa união cósmica, substituindo a frustração da união carnal não consumada com o amor de 

sua adolescência. Matéria e amor aparecem retratados como uma possibilidade geminada, 

franqueada indistintamente pela morte ou pelo devaneio, numa ambiência evocativa do 

desnacimiento ou desvivir senderiano, que o relato nos comunica ao dizer que: 

 

El amor a la tierra le ha dado nuevas intuiciones, entre ellas la del sueño. El 

sueño o la muerte. Cualquiera de essas dos cosas es lo mismo, en definitiva: 

rehabilitación humana de la materia en la química activísima de las cosas 

inertes. Sueño. Muerte. Huida hacia un infinito diáfano lejos de los hombres. 

(SENDER, 2006, p. 267). 
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É pelo ponto de vista da crença no instinto que a fisicalidade passa a significar 

também essencialidade. Contudo, é importante ressaltar que a relação entre fé, confiança, 

amor e instinto não é pacífica. Ela é conflituosa. A partir do Desastre de Annual, surge uma 

dominância do instinto e uma pragmática da sobrevivência física. Entretanto, ainda que 

muitas vezes, o personagem não admita, no fundo, Viance não luta somente pela 

sobrevivência física, mas pela sobrevivência moral. Atravessando toda a obra há um esforço 

de salvação física, mas, sobretudo, de salvação moral.  

A relação entre a purificação física e moral presente na obra fica patente na descrição 

sobre o embate do cabo telegrafista. O narrador conta que: 

 

Desde allí las granadas caen ya dentro de la posición y al telegrafista le parten un 

brazo. Con el otro sigue disparando y el dolor limpia de sombras la razón – el 

tópico del dolor moral que purifica es exacto en cuanto al dolor físico – […] 

(SENDER, 2006, p. 200). 

 

Na medida em que provação e sublimação física equivalem à provação e sublimação 

moral, podemos ver no sugerido suicídio de Viance, não a certeza de sua morte, mas a 

possibilidade de sua sobrevivência moral, um terceiro nascimento, o regresso ao uno cósmico 

através da provação e sublimação física definitiva, seu desvivir. 

Recordemos que a frase final do trecho citado acima, extraído em meio à sua fuga no 

deserto, expressa o desejo vivo de fugir em direção a um infinito diáfano, longe dos homens. 

O instinto lhe prefigura o lugar final de sua sobrevivência moral. Não por acaso, a cena final 

no cafetín nos retrata que, alienado da Urbiés de seus jovens anos, Viance sente que “Su vida 

comienza en el infinito, sin base, sin donde poner los pies para tomar impulso.” (SENDER, 

2006, p. 374). Vida aqui tem a conotação de um estado que não é antagônico à morte, mas 

que se sobrepõe a ela. 

 Durante os grandes sofrimentos passados, muitas vezes a ideia da morte não era 

estranha nem desconfortável para Viance. Ele temia mais o tipo de morte que se leva em vida, 

a morte moral. Aquela que habita o corpo cuja alma já não opina, apenas testemunha. 

Várias vezes o romance registra que ele “Tiene miedo de no haber muerto, de que todo 

esto sea cierto y que quede aún la necesidad horrenda de morirse.” (SENDER, 2006, p. 210). 

Ele próprio, durante seu licenciamento, confessa a Antonio que “El que viene se queda aquí, y 

luego echan pa España un pelele, un tío ya exprimido, sin jugo.” (SENDER, 2006, p. 362). 

Esse tipo de morte se antepõe à vida física. A vida que se prenuncia no infinito diáfano 

ultrapassa essa polarização. Sua realização pede uma renúncia voluntária à pulsão das 
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necessidades apenas pelo fato de que “La actitud genuinamente religiosa del hombre lleva 

implícita la renuncia a esa defensa y la aceptación voluntaria de alguna clase de derrota.” 

(SENDER, 1975, p. 282). 

Alguns poderiam ver um tom escapista nessa abordagem na proporção em que ela 

talvez contemporizasse ou atenuasse a contundência da denúncia sócio-histórica que o 

romance faz. No entanto, nós a validamos na medida em que lembramos que a esperança 

vivida em tempos de anomia completa é diferente daquela vivida em tempos que guardam 

alguma ordem de alicerces, estruturas e princípios sociais e éticos. 

A esperança, em tempos de anomia disseminada, muitas vezes reverbera os ares da 

Élpis da caixa de Pandora. A expectação sobre algo que nunca virá e que termina por 

converter-se em suplício em vez de alento. O desfiar diário de uma nova morte. 

É desse lugar, de onde se há algo que sobra para ser esperado, não se o espera para si, 

mas se o espera para o outro que há de vir, em que o esforço derradeiro de uma vida já sem 

futuro busca legar seu sentido último àquela vida no futuro. Não pela circunstância de saber-

se o último, mas pela condição de haver sido único. Esse algo restante que sobra para ser 

esperado é a sobrevivência moral. 

É no trajeto entre o Viance da viril mocidade e o que se licencia alquebrado que se 

constitui a substância dessa sobrevivência moral. A faísca dessa sobrevida se cria rebelde à 

coerção que a cotidianidade pretenda impor à vontade humana. O choque diário dos hábitos e 

tensões costumeiras com as pulsões morais do aragonês produz centelhas de uma ética de 

reconhecimento e acolhimento da dor e da limitação humana, mesmo que ele tenha que ver-se 

às voltas com as próprias dores e limitações, como a ação do martelo sobre a bigorna de onde 

salta o “cogollo de luz entre el carbón” (SENDER, 2006, p. 118). 

Viance e os demais personagens refletem pelos cotidianos ficcionais que passam ações 

orientadas preponderantemente ao atendimento prioritário das particularidades de suas 

individualidades em meio a ambiências de intensas solicitações institucionais. A vocalização 

das aspirações e dos objetivos sociais reais, a manifestação da essência humana, encontra 

pouco abrigo no espaço das suas ações cotidianas. 

Ocasionalmente, a despeito da mecanicidade das ações, persistem, no decorrer da 

obra, valores que terminam por intimar as individualidades a deslocarem-se para o polo 

axiológico que as aproxima da essência humana. No caso de Viance, esses valores resilientes 

são os de sua Urbiés, aquela que lhe havia dado até nos piores momentos da campanha “una 

base moral firme: su niñez, su pueblo, los campos familiares, las calles, los niños de entonces, 

hechos ya hombres” (SENDER, 2006, p. 374). 
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Nesses instantes, por vezes, em meio ao cotidiano asfixiante em que vive uma letargia 

do espírito, chamada por Viance de “[...] blanda e insípida atonía, que le antojaba, en último 

recurso, la mejor arma contra el tiempo” (SENDER, 2006, p. 223), a mecânica alienação faz-

se suspensa e o não cotidiano se apresenta num rasgo de humanidade recuperada. 

Segundo Heller, “[...], a moral é a relação existente entre o indivíduo, sua 

circunstância e suas possibilidades concretas” (HELLER, 1970, p. 119). Nesses instantes, em 

que conflitos entre valores provocam imagens do não cotidiano, ocorre na verdade uma 

negociação entre o indivíduo, sua circunstância e sua possibilidade concreta, gerando algumas 

situações onde se pode ver a cessação dos juízos provisórios, o silêncio dos preconceitos, a 

expansão dos limites da autonomia e da liberdade de escolha. Nesses instantes, seguramente, 

a moral resultante passa a indicar em Viance e em alguns personagens “[...] em que medida a 

universalidade do gênero chega a constituir a fundamentação ética de suas ações” (HELLER, 

1970, p. 119-120). 

Viance e certos personagens, de modos diferenciados e em graus distintos, são 

expropriados das referências de essencialidade. Retiram-lhes o trabalho, a sociabilidade, a 

universalidade, a autoconsciência e a liberdade. Retiram-lhes a possibilidade de 

reconhecerem-se enquanto indivíduos. Surpreendente, portanto, é que possam, por momentos, 

furar as paredes da cotidianidade e recuperar, por meio de alguma ação, uma reintegração à 

humanidade. 

Nessa negociação entre indivíduo, circunstância e realização ética, sem dúvida está 

presente também a questão da possibilidade de liberdade pessoal em lugares e situações 

inóspitas para sua existência. Em última instância, evidencia-se a potência de algum tipo de 

natureza de escolha, interna, moral e intransferível, independente da lógica de qualquer 

determinismo físico, que presta consequência e sentido apenas ao sentido maior que sobrevive 

na linha histórica dos valores humanos. 

A transição de Urbiés para Barbastro marca o signo dessa liberdade. Viance, assim 

como milhares de espanhóis do final do século XIX e primeiro terço do século XX, passariam 

pelo conflito da transferência de uma comunidade natural para uma sociedade burguesa. 

O advento da sociedade burguesa incentiva a dissolução das hierarquias axiológicas 

fixas, inclusive das comunidades naturais (HELLER, 1970, p. 75), fazendo com que a 

construção da base moral do indivíduo não se faça tão somente pela aplicação da hierarquia 

de valores preestabelecida sobre o seu cotidiano, mas pela sua liberdade de escolha. Essa é a 

diferença fundamental entre o pai de Viance e Viance. O filho escolhe e constrói sua própria 

hierarquia de valores. A incidência dessa atmosfera sócio-histórica dentro das possibilidades 
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ficcionais do personagem é um dos dados que contribui para a intensa dramaticidade da 

fábula, pois expõe a faculdade de escolher. 

A emergência da liberdade no poder decisório de Viance relaciona-se com a noção de 

sua potência, na mesma medida que a sua privação o lança à desorientação. Um dos fatores 

centrais que influenciam as respostas éticas de Viance é o fato de o Exército ter sido uma 

comunidade que ele não escolheu. Barbastro, pelo contrário, o havia sido. 

O conflito moral que se instala e progride em Viance no decorrer dos anos no 

Marrocos parte da negação da base moral que constituía sua individualidade e da ausência do 

espaço cotidiano no qual ele pudesse exercer livremente os valores pelos quais se reconhecia. 

Essa anulação da sua individualidade – “Dudó de sí mismo, llegó a sentir la obsesión 

de su inferioridad, de su indignidad.” – (SENDER, 2006, p. 223) progressivamente deforma 

sua relação com a alteridade e deforma inclusive os próprios valores constitutivos de sua base 

moral, influenciando a ética de suas ações. “Un año tardó en acomodarse a la vida del cuartel; 

pero al fin se sintió identificado con la esclavitud, con la torpeza, con la simulación, con la 

pequeña maldad.” (SENDER, 2006, p. 223). 

Submissão, torpeza, dissimulação e maldade são valores que foram agregando-se à sua 

base moral, de forma que cinco anos depois de alistado, o sargento Antonio– ao vê-lo, sente 

um respeito mesclado a um desprezo que su falta de carácter, su aspecto físico despertam 

(SENDER, 2006, p. 337). 

Essa decrepitude e aridez de ânimo desenha um horizonte esvaziado na face de 

Viance. No entanto, justamente por ser esse horizonte árido é que ele é capaz de oferecer uma 

linha de contraste às silhuetas da resiliência moral e da liberdade que, através ocasiões 

fortuitas, trançam o fio da ética de uma sobrevivência moral que soluça ímpetos do humano 

que não renuncia à humanidade. 

Constituindo a linha desse horizonte, uma regra que parece tácita no teatro de guerra é 

a abolição da compaixão (sofrer com) e da piedade (sofrer por). Em la posición R., 

consumado o desastre do contingente substituído, o narrador caracteriza o estado de ânimo da 

tropa que permanecera, dizendo que “La piedad está atenuada por la consideración del propio 

peligro. Dicen que la compasión es el miedo a pasar por la misma desgracia; pero cuando se 

sabe que estamos próximos también a sufrirla, se atenúa mucho o desaparece.” (SENDER, 

2006, p. 163). 

Nessa linha ecoa também o episódio do cadáver do mouro inimigo, desenterrado e 

jogado em meio à estrada, para ser seguidamente atropelado pelos caminhões que passam. 

Alguns riem, outros condenam. Viance, “embotada la sensibilidad, ríe también desde el 
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parapeto, [...]” (SENDER, 2006, p. 325). Entre os que condenam, alguém argumenta: “¿Por 

qué se ha de tener compasión de un cadáver y no de un hombre vivo? Si ese desgraciao se 

levantara con vida serías tú el primero en atizarle.” (SENDER, 2006, p. 325). E o narrador 

arremata o comentário, fornecendo a fórmula que julga adequar-se melhor às circunstâncias: 

“La compasión es siempre inoportuna en estos barrios. Es mucho más razonable la conducta 

de los regulares, divirtiéndose con ese juego macabro e inocente.” (SENDER, 2006, p. 325). 

O tema já havia sido localizado em Viance, na fria e hostil acolhida que Melilla lhe 

reservara, apresentando a compaixão quase como um afago tosco na sua alma mendicante de 

soldado. Nessa cidade, perguntas que valorizam o assombroso feito de sobrevivência ao 

desastre acabam sendo feitas a Viance pelo populacho, mais de forma curiosa do que 

verdadeiramente interessada. O narrador registra a reação de Viance, informando que “A 

Viance le agrada esta compasión llorosa y untuosa, aunque la recibe con placer culpable, 

como un vicio, y le produce una impresión de impaciencia inexplicable.” (SENDER, 2006,  

p. 309). 

Esse horizonte na face de Viance só aparece pelo quanto consegue ocultar da presença 

de alguma alteridade. Mas é desse horizonte, dessa face indecifrável, que nos surpreende 

ainda ver um homem no qual “[...] se le encieden los ojos en una expresión de ira que lo 

transfigura” (SENDER, 2006, p. 104), quando verifica o descaso com que tratam um enfermo 

de paludismo. Admira-nos ver, nessa face, alguém cuja “[…] cara febril del palúdico le 

produce un dolor casi fisiológico ” (SENDER, 2006, p. 104). Surpreende-nos que, após levá-

lo à tenda, Viance ainda seja capaz de dar-lhe um consolo: “¡Ánimo, muchacho! Es la mili.” 

(SENDER, 2006, p. 104). 

O horizonte comum da indiferença também é transposto mais adiante pelo sargento 

Antonio que, ao ver de novo o mesmo enfermo, pensa, indignado: “¿Cómo no lo evacuan?” 

(SENDER, 2006, p. 122). Viance e Antonio acomodam-no da melhor forma possível e 

“Viance cabecea lamentando algo para sus adentros.” (SENDER, 2006, p. 123) ao constatar a 

situação terminal do soldado. Ambos ultrapassam, naqueles instantes, a dura e monocórdica 

rotina dos serviços mecânicos e de guarda através daqueles minguados olhares, palavras e 

braços que recobravam uma cor humana. 

Em outro episódio, Viance, investido como sentinela, abandona a insensibilidade 

funcional da posição para solidarizar-se com o soldado ferido que, da base do alambrado, 

suplica que o resgatem. A recusa fria do oficial em socorrê-lo atiça em Viance a crítica irada 

contra a falta de lógica da decisão, uma vez que a névoa da noite encobriria o resgate e que a 
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reação moura, ainda que pudesse ser forte, não prejudicaria um retorno rápido deles à la 

posición (SENDER, 2006, p. 166). 

Logo após a destruição de la posición R., a fuga desesperada de Viance o leva a cruzar 

de novo, com vivo ânimo, o limite da frialdade. Acossado pela tensão diária do medo e do 

horror, dominado pela constância da sede, se depara com uma velha e um menino mouros que 

levam às costas um cântaro repleto de água. Irá atacar-lhes à faca, movimentando-se de quatro 

como um animal. “El glú-glú de agua sigue sonando y exacerbando la sed.” (SENDER, 2006, 

p. 205). Encontra o momento propício para o bote. A criança encontra-se distraída. Pegara um 

cartucho vazio do chão e, ao soprá-lo, seu rosto infantil é tomado por uma alegria. Viance se 

arremessa em direção ao menino, mas fica paralisado no ato, suspenso no ar, no tempo e na 

intenção. “Queda paralizado por esa alegría inocente del muchacho, que reanuda ya la marcha 

dejando atrás con el glú-glú una estela de promesas.” (SENDER, 2006, p. 205). Frutos tardios 

de sua resiliência moral impediriam, nesse caso, a prevalência da cotidianidade de terror e a 

crueza imperativa da necessidade. 

Pequenos gestos brotam nas areias desgraçadas do infortúnio apocalíptico do desastre, 

denunciando resquícios de humanidade em meio à penúria física tão extrema e ao 

desassossego da alma tão asfixiada e desorientada. 

 É durante a destruição total de la posición R. que Viance adia por segundos a ordem 

selvagem que o manda salvar-se, para perceber um ferido que, surgido de uma tenda, lhe 

entrega uma carta e grita (SENDER, 2006, p. 201). Esse grito susta o tempo, dirigindo-se à 

memória da espécie: “-¡Haz favor! Si entra el convoy, dásela al cabo cartero.” (SENDER, 

2006, p. 201). Ato tão prosaico inscrito em hora tão feroz. No segundo que poderia retirar-lhe 

a vida, Viance recolhe um último pedido, já que “El herido apoya la mejilla en tierra.” 

(SENDER, 2006, p. 201). 

Um segundo pode ser o tempo em que se meça a individualidade, cuja particularidade 

passa a servir ao outro. Observe-se que a pragmática aí é completamente irrelevante. O ferido 

achava que a hecatombe vivida era o convoy salvador chegando. Viance sabe a verdade. 

Recolhe e guarda a carta sabendo que provavelmente ela não cumpriria sua função. As causas, 

os fins e as ações envolvidas não falam nem de êxito, nem de vida, tampouco de morte. 

Endereçam-se a uma vida que reside para além destes polos, em uma região timbrada apenas 

pelo desejo da ressonância de uma nota de sobrevivência moral. 

 A pulsão dessas notas, contudo, não é líquida e certa. A negociação a que já nos 

referimos é viva e sua dinâmica é capaz de levar a realizações éticas de diferentes aspectos. 
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Por vezes, é inalcançável, dentro dessa negociação, preservar a vida do outro ou ao menos o 

seu registro porque até o sacrifício da própria vida seria inútil.  

Viance, ainda que ferido, diante do oficial disfarçado de soldado, movido pela 

disciplina militar enraizada, oferece-se para levá-lo às costas, o que é prontamente recusado 

pelo militar ao verificar que o soldado também tinha ferimentos (SENDER, 2006,  

p. 218-219). Mais à frente, então já conhecedor da covardia do oficial, diria a si mesmo: 

“Tampoco yo debí entretenerme y perder el tiempo con este idiota.” (SENDER, 2006, p. 220). 

O mesmo oferecimento feito ao oficial se mostraria irrealizável para seu amigo Rivero, 

que esfaqueado, lhe pediria: “No hace falta que me lleves a cuestas, sino que te acomodes a 

mi paso y me dejes apoyar.” (SENDER, 2006, p. 262). Contudo, a ferida profunda não lhe 

permitiria levantar-se. Que dilema moral se coloca ao não se proporcionar a um amigo 

abnegado o que se oferecera a qualquer um de caráter duvidoso. São opções, escolhas 

individuais feitas em cima de um fio muito estreito.  

Viance se oferece para buscar água para o cavaleiro moribundo do valoroso 

Regimiento de Alcántara e este, ainda que desejoso da água, adverte-o que não o faça, pois, 

próximo ao local em que ela se encontra, mouros aguardam os espanhóis para emboscá-los 

(SENDER, 2006, p. 228). 

À proximidade de uma velha que se aproxima com ferros quentes, Viance retrocede de 

costas, enquanto o cavaleiro se arrasta tentando escapar. Deixa-o à própria sorte. Os mouros o 

matarão e a velha lhe cortará as pernas para depois, em lugar seguro, retirar-lhe as polainas e 

as botas (SENDER, 2006, p. 229). Terrível negociação que o faz fugir. Apesar das melhores 

razões possíveis, os termos em que ela se firma resultam no abandono de um ser humano a 

uma morte cruel. 

 Em sentido contrário, a linha fria e desumanizante também é transposta por homens 

que vão a Viance com pequenos gestos de resgate e acolhimento. O soldado aragonês, “[...] en 

una retirada a paso ligero, cayó sin respiración” (SENDER, 2006, p. 157). Seu comandante 

quis dar-lhe um tiro para evitar que os mouros o martirizassem e pediu autorização ao tenente-

coronel para assim proceder, no que o oficial respondeu: “-Cuando no haya otro recurso, está 

aún mi caballo. Que lo traigan aqui.” (SENDER, 2006, p. 157). 

Em outra ocasião, o próprio Rivero, diante da chegada de mouros, ciente que está 

irremediavelmente perdido, não se revolta e nem se desespera, mas empenha as últimas forças 

em salvar o que poderia ser salvo, o amigo e o afeto dessa amizade, e ordena a Viance: “-

¡Anda, lárgate! Corre sin parar hasta aquellas chumberas, y cerca de allí puedes esconderte 

hasta la noche. Yo te respondo que llegarás.” (SENDER, 2006, p. 262). As perdas 
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ininterruptas habitam Viance, mas o que foi salvo germina. O atributo de conseguir considerar 

o outro por uma presença benfazeja. Ele “Siente una súbita gratitud [...]” (SENDER, 2006,  

p. 262). 

Gratidão tão distinta daquela que ele sentiria, dois anos depois, no campamento 

próximo a T. Neste, ao descarregar os caminhões do corrupto Currito, receberia um agrado 

com ares de esmola de um pacote de cigarros de quinze cêntimos. Antonio narraría que “Las 

palabras, los ojos de Viance rezuman gratitud.” (SENDER, 2006, p. 331), trazendo à luz o 

vigor da incessante negociação entre o indivíduo, sua circunstância e as possibilidades 

dinâmicas de realização ética. 

Ligeiras palavras denotam algum cuidado com aquele soldado aragonês. É o sargento 

que, vendo-o atrapalhado em colocar o macuto (mochila), “le ayuda casi maternalmente a 

ponérselo” (SENDER, 2006, p. 151). Ainda que responsável pela reincorporação e 

confirmação da tragédia pessoal de Viance, “El médico no le ha pegado porque se ha 

compadecido de él, enfermo y herido.” (SENDER, 2006, p. 315). O suboficial que, na 

vanguarda, leva Viance já reincorporado, se dirige a ele en un tono afectuoso, preocupado 

com as consequências de sua provável punição (SENDER, 2006, p. 316). 

 Em situações tão sombrias, advertir pode significar importar-se com o outro, já que o 

instante da advertência é tanto o da distração do perigo como o da confissão de alguma atitude 

não colaborativa para com o inimigo. Viance, quando é preso pelos mouros, com mais quinze 

ou vinte sobreviventes na fábrica de harinas, percebendo que os prisioneiros que se declaram 

impedidos de andar são fuzilados, rompe o silencio prudencial “[...], y lo advierte como puede 

a los más próximos” (SENDER, 2006, p. 290). Reengajado injustamente, descrente de tudo, 

mesmo assim resiste em Viance, de algum modo, um zelo, cuidador e espontâneo. Nos 

combates para meter el convoy en T., em meio a acirrado tiroteio, “Viance advierte al de al 

lado: - No busques las matas, que sólo te resguardarán del sol. Vale más una piedra aunque 

sea como el puño.” (SENDER, 2006, p. 343). 

 O limite do seco horizonte de indiferença humana ainda é atravessado por mais 

algumas silhuetas atentas à alteridade, mostradas tão diferentes, só até o momento em que 

nela se danem as aflições que tão bem sabemos reconhecer em nós mesmos. 

 Alguns episódios já foram aqui descritos. É Viance que, ao olhar seu oficial algoz já 

sem vida, “Ve un Ansuago distinto, ennoblecido por la muerte ” (SENDER, 2006, p. 357); e 

“Se lo echa a la espalda, lo asegura bien y sigue corriendo.” (SENDER, 2006, p. 357); em 

passos aflitos nos redemoinhos das bombas, mas leves de julgamentos e vinganças. É o 

incidente no mesmo combate, em que o cabo banderín, “[...], muchacho tosco, disciplinado y 
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ordenancista que siempre demostró un admirable espíritu militar” (SENDER, 2006, p. 352), 

no fundo de uma caverna, tentando curar um velho ferido da tropa inimiga tanto com gases e 

iodo quanto com um reparo moral, “-¡Vosotros tenéis razón!”. 

 Silhuetas desse tipo de sensibilidade humanizadora são também visíveis no sargento 

Antonio que trata de uma menina de 11 a 12 anos, ferida na planta do pé por um caco de 

garrafa. A menina leva sinais de sífilis e gonorreia, incabível naqueles “Grandes ojos 

infantiles en un rostro sereno y dulce.” (SENDER, 2006, p. 321). 

No meio das silhuetas derradeiras, confessadas pelas páginas ou sugeridas por elas, 

causa certo impacto, entre a tão alardeada e, por vezes, comprovada selvageria, o gesto ameno 

dos mouros para com seus prisioneiros quando “les distribuyen pan con cebada” (SENDER, 

2006, p. 291), manifestação de uma paradoxal e natural compaixão, confessada pelo soldado 

espanhol que se recusa a fugir, dizendo “[...] y yo veo que entre los moros se ayudan y que no 

hay tanta estrella y tanta casta. Todos son hombres y yo otro hombre más” (SENDER, 2006, 

p. 298). 

 O curioso é que, em otro hombre más, não se verifica o aviltamento da condição 

humana que poderia sugerir o arranjo más un hombre. No brinquedo dessa dupla formulação 

reside toda a complexa dinâmica da sobrevivência moral. A pergunta que nos fazemos é se 

nessa visão de sobrevida moral está contida a indicação da busca de algum tipo de salvação. 

 Acreditamos que sim, por duas razões. A primeira é o fato de que uma das marcas 

textuais mais presentes na narrativa é a da fuga. No posto de sentinela do campamento, 

Viance medita, “No se puede huir de si mismo, [...]” (SENDER, 2006, p. 87). Um asturiano 

em la posición R. adverte, “Hay que saber siempre por donde escapar.” (SENDER, 2006, p. 

161). O comandante de la posición “huye del sol sabiendo que no hay agua […]. Quizás 

también porque los soldados no lean la desgana y el desaliento en su cara.” (SENDER, 2006, 

p. 173). Viance, durante a destruição de la posición, sente que “Ha huido de su propia 

sepultura; […]” (SENDER, 2006, p. 203); e, na fábrica de harinas, considera que “[…], el 

campo le ofrecía mil caminos en cada caso, para huir, para escapar” (SENDER, 2006, p. 275). 

Ora, não há sentido no esforço da fuga que não seja para salvar alguma coisa de sua 

aniquilação ou deformação, em um elenco de possibilidades que se estendem entre a vida 

física e a vida moral. Quem foge, foge para salvar algo. 

 A segunda razão é a de que o próprio texto nos informa que minimamente o homem 

deve salvaguardar-se de si próprio, dos efeitos que o mundo pode provocar na exacerbação da 

individualidade. Salvar-se de si próprio equivale a ser senhor de si, e não escravo do 
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individualismo que deforma o caráter. É após o encontro com o velho desertor espanhol que 

Viance reflete: 

 

Ha aprendido durante las noches pasadas, bajo la indiferencia armoniosa de 

las estrellas, que es necesaria esa armonía indiferente para poder afrontar y 

asimilar sin riesgo la substancia de las pasiones que rigen el mundo, para 

poder señorearlas sin dejar de sentirlas en torno y de vivirlas. (SENDER, 

2006, p. 165). 

 

 A importância de saber se a narrativa indica a existência de um esforço de salvação 

tem o sentido de identificar, na corda simbólica que Viance “[...] guarda en lo hondo de los 

ojos, [...]” (SENDER, 2006, p. 375) se há possibilidade de esta significar tanto o fio que se 

rende à gravidade e empresta peso à sentença que extingue a vida quanto o fio que subverte a 

atração da terra, anima as disposições da alma e se sobrepõe à lei inexorável do mundo, 

através da sobrevivência moral, o desnascer ou o desvivir. 

Vemos nessa corda uma tensão feita da trama de três fios. Em Imán, o fio da espada é 

claro, incisivo, não deixa dúvidas sobre sua intenção, tampouco tergiversa na sua ação. Sua 

expressão encontra frases como “Los jinetes lo habrán despedazado [...]” (SENDER, 2006, 

p.263). Sua lâmina espelha “Cuerpos desnudos, mutilados; uno con las piernas cortadas sobre 

las rodillas y las insignias de oficial en la boca abierta.” (SENDER, 2006, p. 208). Em sua 

emoção, só há a fria e inflexível decisão de patrulhas mouras que avançam “persiguiendo a 

unos soldados que gritan, caen, más desvalidos, más infantiles, [...]” (SENDER, 2006, p. 

241), ou a crua arremetida na qual “Rivero avanza y su gruesa bota claveteada se hunde en el 

vientre del pequeñuelo que rueda sin sentido.” (SENDER, 2006, p. 260). 

Em Imán, o fio da palavra, no áspero cotidiano da guerra, mercadeja entre o necessário 

às circunstâncias, as exigências da sobrevivência e a irrefreável perspicácia da consciência da 

tragédia. Onde “cantan los fusiles y redoblan las ametralladoras” (SENDER, 2006, p. 192), é 

a palavra afiada que respinga em frases que respondem ironicamente: “¡Buena canción! Si 

estuviera aquí aquél oficial herrero que bailaba con el ruido del yunque y con el son de las 

campanas cuando no estaba el patrón, también bailaría ahora.” (SENDER, 2006, p. 192). 

Dita por um soldado ardiloso, é a palavra aguçada que, na teia da lógica, confronta a 

palavra corruptora do padre com aquela da escritura sagrada, perguntando-lhe: “- Pues no lo 

entiendo, porque, según eso, es más pecado faltar al Rey que faltar a Dios.” (SENDER, 2006, 

p. 113). 
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É no gume da palavra que Viance e o velho desertor espanhol aguçam a lâmina 

cortante, dialogando: 

 

-¿Sabe? Ya no quedan casi reyes en el mundo. 

-¿Por qué?-A unos les han dado mulé, cosa que no la veo bien. Otros han 

dimitido. 

Un silencio pautado por el ruido de los pies en la sombra. 

-No se debe matar a nadie, - dice el viejo. 

-No; aunque sea rey – contesta Viance. (SENDER, 2006, p. 250). 

 

 A esses dois fios se entrelaça o fio da navalha. O fio atento a algo que arfa para além 

do respirar. Um antigo provérbio judeu hassídico nos informa que “Às vezes, a vida corre 

sobre o fio de uma navalha, de um lado o inferno, do outro também” e a epígrafe do romance 

O fio da navalha (1944), de Somerset Maughan (1874-1965), retirada do poema hindu Katha-

Upanishad nos traz a frase: “É difícil caminhar sobre o afiado fio de uma navalha, do mesmo 

modo, diz o sábio, é difícil o caminho da Salvação.” (SOMERSET MAUGHAN, 1975, p. 5). 

Em ambas as sentenças percebe-se a fragilidade do equilíbrio capaz de manter-nos vivos em 

uma dimensão, como pensaria Sender, para além da dualidade vida-morte, para além da 

existência espaço-temporal, em uma realidade que ele preconizaria como crística e universal. 

 Entendemos que a corda que suspende Viance é feita dessa natureza e alça, a ele e 

àqueles que viveram, vivem e viverão o drama humano de todas as épocas, o desastre e o  

des-escribir, ao lugar que abriga a essência humana, através desse esforço supremo e sem 

sentido para as leis deste mundo. O esforço de sobrevivência moral.  

Recordando que Imán foi publicado um ano antes da proclamação da II República, em 

plena efervescência da agonia do governo de Primo de Rivera, consideramos que o final de 

Imán reflete a incerteza do próprio Sender sobre que rumos a Espanha de 1930 traçaria para si 

própria. Havia uma tensão entre vida e morte no Viance sentado no cafetín. Havia uma tensão 

de mesmo tônus no Sender que terminava seu primeiro romance.  

Naquele ano de 1930, a vida a que se poderia aspirar para Viance, para a Espanha e 

para Sender era a que lhes permitisse sentir e viver as turbulências do mundo sem sucumbir 

ao apelo da violência implícita nelas.  

O final de Imán sugere uma suspensão proposital do tempo e do cotidiano. Esta 

suspensão impressa em Viance seria ocupada pelos humores e poderes sangrentos que 

viveriam Espanha e Sender nos anos seguintes até o final da Guerra Civil Espanhola.  
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Em fuga similar à que empreendera Viance pelo deserto, Sender, nos anos seguintes, e 

a Espanha neles e para além deles buscariam salvar a vida física, mas, sobretudo, a base moral 

que alicerçava o reduto da essência humana, tentando domar e conter o universo de forças 

desencontradas, tendidas no trançado da corda. Com efeito, Sender e a Espanha buscariam 

andar no fio estreito, no qual se equilibrariam as mais sólidas abnegações e as piores 

inclinações. 

Nesse sentido é que vemos a possibilidade de o suposto ou provável suicídio de 

Viance conter, na realidade, alguma forma de convocação à vontade de sobrevivência, mas 

não necessariamente a sobrevivência física, e sim a sobrevivência moral.  

Em Imán, o estágio a que chegam os seres ficcionais envolvidos na trama torna a 

morte física completamente secundária: “¿Qué más de morir? [...] En realidad, ha muerto dos 

veces ya.” (SENDER, 2006, p. 223). Na Espanha, durante a Guerra Civil, de igual modo as 

circunstâncias levariam o povo a labirintos sem saída, onde a morte inevitável ou vivida já em 

vida abriria um ânimo derradeiro a um tipo de resistência que só encontraria respaldo no devir 

e no universal. Uma resistência presente na tensão da corda que suspende Viance. Uma ponte 

entre seres que se reconhecem em qualquer lugar e em qualquer tempo. 

“La cuerda es el secreto que guarda en lo hondo de los ojos, […]” (SENDER, 2006,  

p. 375). O segredo, mencionado no cafetín, já o carregava Viance desde o campamento, pois 

Antonio, ao querer saber suas peripécias militares, confessa: “Quiero averiguar el secreto de 

su actual impersonalidad fría y endeble que le hace parecer tan lejano de sí mismo.” 

(SENDER, 2006, p. 118). A revelação do segredo nunca saberemos. O autor propositalmente 

nos lança nessa suspensão do cotidiano que duraria, para alguns, até 1939, para outros, até 

1975, e para muitos, se converteria em um vácuo existencial de onde ainda hoje não saíram. 

Essa suspensão nos permite dialogar com épocas diferentes imersas no mesmo 

continuum de sofrimento humano, de resistência moral e de busca da essencialidade. Os 

personagens narrados em Imán parecem conviver no mesmo universo em que habitam 

personagens e vidas de romances como Campo de los Almendros (1968), de Max Aub  

(1903-1972), o que nos permite ver, em muitos dos conflitos relatados naquele, uma raiz 

matricial das desgraças enfrentadas neste. 

Nestas páginas finais promovemos uma aproximação com esse livro de Max Aub 

porque ele apresenta uma estética que conjuga alguns aspectos presentes também em Imán. 

Sua estrutura é polifônica, dá voz a uma multidão de personagens subalternos, sua narrativa 

promove alternâncias de tempo e espaço e enlaça elementos de composição do realismo com 

os do modernismo. Além disso, Max Aub, assim como Sender, viveram intensamente os fatos 
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relatados. Por último, uma das qualidades bem-vindas do livro de Max Aub é a de que seus 

fatos se passam nos fins de março de 1939 (AUB, 1998, p. 2), portanto, nos estertores da 

Guerra Civil Espanhola, bem distante dos dias narrados em Imán. 

O lapso temporal entre as obras, em vez de enfatizar a importância do tempo como 

elemento configurador, evidencia a sua irrelevância. À medida que os personagens e situações 

tão distintos, quando confrontados, parecem tão semelhantes em seus desafios e dilemas, 

muitas das passagens de Campo de los Almendros chegam a mostrar-se ou como uma 

extensão ou como uma eventual consequência de muitas das passagens vistas em Imán. 

Nesse sentido, é representativo que o personagem Chuliá conte a Villegas um plano 

para ganhar a guerra. Irrealizável, sem dúvida, mas efetivamente levado a cabo por ele. 

Chuliá argumenta, “[...] Pero para llegar a las cosas, a la entraña, hay que ir a su origen. 

¿Dónde se sublevaron los militares?”; e Villegas responde: “-En Marruecos, a menos que 

hayas descubierto otra cosa.” E Chuliá afirma: “-Pues allí hay que volver.” Um pouco mais 

adiante no diálogo confessa o plano: “Voy a sublevar a los moros contra Franco.” (AUB, 

1998, p. 24). Refletindo sobre as ideias do companheiro, Villegas pensa: “Para Chuliá, el 

tiempo no tiene importancia, no distingue claramente entre passado, presente y futuro.” 

(AUB, 1998, p. 25).  

Em que pese o caráter excêntrico de Chuliá, seu valor icônico reside no fato de que ele 

reconhece no Marrocos uma espécie de embrião da Guerra Civil sem se deter nas barreiras 

temporais, o que favorece a nossa visão de uma ponte entre as duas épocas. 

O romance de Max Aub tem por cenário o bando republicano em meio aos momentos 

finais da Guerra Civil. O general Segismundo Casado López (1893-1968), após um golpe de 

estado contra o governo da II República, buscaria, sem conseguir sucesso, uma paz negociada 

com Franco.  

O generalíssimo acena com essa possibilidade, assegurando “[...] que todo el que no 

haya cometido crímines de sangre quedará en libertad” (AUB, 1998, p. 105), mas ao fim não 

cumpre a promessa e, em lugar de uma rendição honrosa, os republicanos se veem às voltas 

com a intensificação da ofensiva nacionalista em todas as frentes, pegando-os completamente 

desarticulados e desmotivados. 

Campo de los Almendros, ao retratar esse epílogo da guerra, mostra a confusão, as 

traições, a incredulidade e, sobretudo, o desespero de milhares de combatentes e simpatizantes 

da II República que, vindos de Madri e de outras cidades, buscam uma saída até Alicante, 

onde há a promessa de uma evacuação por barcos, que acaba não acontecendo. No porto se 

aglomera uma multidão. Frustrados na tentativa de retirada, muitos começam a suicidar-se. 
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O clima de desnorteio é flagrante. Em dado instante, o personagem de Asunción 

pergunta ao de Raúl Tirado, “-¿Qué sucederá hoy?”, e este responde: “Si lo supieras ya no 

estarías aqui.” (AUB, 1998, p. 9-10). Mais à frente, Raúl afirma a Gaspar: “La orden es 

marcharse, como se pueda.” (AUB, 1998, p. 10). O trecho a seguir nos dá uma noção exata do 

clima de desorientação mesclado ao pavor de ser preso pelos nacionalistas, o que equivaleria a 

uma morte rápida por execução ou lenta nas prisões. 

 

Ir, venir, salir, correr. Ir y venir, salir y correr. Puertas entreabiertas, puertas 

abiertas. Dejan a quien sea con la palabra en la boca; van, vienen dando 

pasos en balde, la mayoría con la mosca en la oreja; caminan, pasillos 

adelante, suben, bajan. 

—Voy. 

—Vaya. 

—Iré. 

—Irán. 

Los valencianos dicen: 

—Ya vengo. 

Escapar, librar, liberarse. [...] (AUB, 1998, p. 108) 

 

Escapar, fugir, sem destino. Os barcos não chegarão. Esse perambular sem lugar 

seguro aonde chegar, sem referência de abrigo, sem esconderijo confiável, em tudo retoma a 

atmosfera passada por Viance no Desastre deAnnual. “Huia de algo, de alguien.” (SENDER, 

2006, p. 213). Não importa para onde, ainda que seja um local de onde se possa esperar só a 

morte e talvez nem ela. 

Assim se passa com Pastelero, combatente republicano abandonado pelos demais 

militantes que se posta sozinho em uma posición, situada no cume de um monte e reflete: “Ha 

muerto. Está ahí, muerto. Se siente muerto.” (AUB, 1998, p. 106-107). Uma morte em vida 

tão semelhante àquela de Viance no meio do desastre. 

As semelhanças físicas igualam às de ânimo. Pastelero, “Tiene hambre, sed. Fuma. Si 

come, se distraerá.” (AUB, 1998, p. 107). A sede o leva à memória africana e a memória se 

funde ao presente, fazendo-o divisar os mouros que combatera um dia no deserto, avançando 

surrealmente à sua frente, mas agora nas terras da própria Espanha.  

 

Hay poca agua. Agua, aguar, agua, aguada. África. Los regulares. Sí, son los 

moros que llegan... Los moros contra los que combatió en Xauén. Hacen 

bien. Vienen a lo que vienen. En general no lo saben los españoles, el 

Pastelero, sí.” (AUB, 1998, p. 107). 
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Parelho ao destino certo que encontrará Pastelero, outro personagem assiste às tropas 

nacionalistas entrarem em Madri. González Moreno “[...] ve a los moros, al Tercio, por la 

Gran Vía, bajando hacia La Cibeles y a la quinta columna, exultante, por la calle” (AUB, 

1998, p, 105). Toda fauna militar das areias marroquinas parece transplantada no tempo e no 

espaço para ali. 

A camaradagem militar de companheiros de dever e de vala, que vemos em la 

posición R. de Imán, prestes a sucumbir, quando “Los oficiales se estrechan las manos y uno, 

por la fuerza de la costumbre, sonríe al saludar.” (SENDER, 2006, p. 199), figura como irmã 

daquela que encontra “Vega y otros jefes militares con algunos amigos y Estados Mayores, 

para ‘cenar tranquilamente’ la última noche de libertad. […] para algunos, la muerte próxima 

y segura.” (AUB, 1998, p. 242), após aquela noite de 31 de março. 

No espírito dessa fraternidade entre as desgraças da campanha do Marrocos e as da 

Guerra Civil, quem poderia adivinhar que o dono da cantina de la Blanca ao dizer gracejando 

a Caracol, el legionario, “-Un paseíto en coche. No le deseo más.” (SENDER, 2006, p. 94) 

não estaria prefigurando: “El rebumbio oscuro que ha ganado la palabra en estos últimos 

años; “Lo han paseado”, “Le dieron el paseo”, “Vamos a pasearlo.” (AUB, 1998, p. 238). 

Como não ver na fala de Cuartero, “No basta para vivir que nos traigan un número 

decente de jóvenes, cada año, como holocausto.” (AUB, 1998, p. 239), a consumação do que 

a narrativa de Imán já via nos sobreviventes da fábrica de harinas, “[...], purgando culpas de 

alguien, porque en la corta edad de cada uno no cabe una maldad tan culpable” (SENDER, 

2006, p. 291). 

A vaidade presente no mando do General S., aquele que “tiene demasiado gas y cree 

que todo lo que él ordena ha de salir bien” (SENDER, 2006, p. 159) mostra-se mesmo como 

uma escola de presunção, como se depreende da recriminação do general Aranguren ao 

coronel Casado, quando este, ao liderar uma rebelião no comando republicano, não previra 

uma evacuação, “persuadido de que por el solo hecho de que usted, el coronel Casado, iba a 

sustituir Negrín todo se arreglaría ‘en el honor’.” (AUB, 1998, p. 115). 

O comandante de la posición R. avaliando que, se a coluna substituída tivesse se 

posicionado e resistido, teria se salvado com a ajuda da cavalaria de Annual (SENDER, 2006, 

p. 159), expõe o descaso do general S. por seus comandados. A mesma indiferença. 

Rodríguez Vega evidencia no diálogo com Val, quando argumenta que se os republicanos 

tivessem resistido, “Cuántos no hubieran salido? Aunque hubiese sido en nuestra flota.” 

(AUB, 1998, p. 115). 
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Na ponte entre horrores atemporais, frases como “Los que tenían que suicidarse lo 

hicieron, […]” (AUB, 1998, p. 232) parecem reiterar aquelas ditas milhares de vezes na 

solidão do deserto, “Todos piden lo mismo. ¡Un tiro en la cabeza!” (SENDER, 2006, p. 262). 

A burocracia da condenação de um homem, que leva o suboficial a argumentar com 

Viance, “Te van a formar expediente, y eso puede perder a un hombre para siempre.” 

(SENDER, 2006, p. 316), cumpre seu ritual também em 1939 no lado nacionalista, mas 

também no republicano, pela certeza das palavras de Molina Conejero a Aséns que em tom 

desafiador diz: “Perdón, me olvidaba; no matas, pero firmas sentencias. ¿Cuántas sentencias 

de muerte has firmado?” (AUB, 1998, p. 95). 

Em Alicante, toda essa caravana de deserdados da fé e da confiança avançam “entre 

una doble fila de soldados del Tercio que custodiaban la carretera hasta lo que vendría a 

llamar-se Campo de los Almedros ” (AUB, 1998, p. 236). 

Nada mais natural que sejam do Tercio as tropas que ladeiam esse confinamento. Essa 

marcha começou desde muito e, seguramente, teve seu entreposto no Marrocos até chegar 

àquele porto no Mediterrâneo. A fila escorre lentamente em direção ao matadouro. “Los 

siglos en los hombros, en las muñecas, en los dedos, en las asas de las maletas.” (AUB, 1998, 

p. 237). 

Tendo o final da Guerra Civil como a desembocadura dos conflitos narrados em Imán, 

vemos fé e confiança como o amálgama vivo dessa história diversa, contada numa dimensão 

única, a da busca da essência através da sobrevivência moral. 

Enquanto em algum ponto desse drama universal, um Federico Miñano canta sua 

crença de que “La gloria es de la espada, no del cálamo.” (AUB, 1998, p. 96), um judeu 

professa: “[...], creo en la historia” (AUB, 1998, p. 228). Um religioso discute com um 

comunista: “-Para ti, el nombre de Stalin es como el de Dios. / Sí ¡Y qué! Cuando digo Stalin 

tengo confianza en la humanidad.” (AUB, 1998, p. 226). Um ateu problematiza a outro ateu: 

“¿Y si la materia llevara en sí, en embrión, como un virus, el espíritu? (AUB, 1998, p. 93); e 

suscita, assim, no romance aubiano, o tema senderiano da integração à essência pela 

fisicalidade. 

O desaguadouro dessa busca desenfreada e conflituosamente viva se move por uma 

única razão. Deserdadas da fé e da confiança, essas almas tentam achar nas sombras do 

cotidiano que algum dia viveram o mantra de fundo em Imán. De quem é a culpa? Nas areias 

do Magreb ou nas costas de Alicante, o deserto e a pergunta são uma só pulsão. 

No vazio da herança subtraída, suas sentenças se dividem entre a responsabilidade dos 

homens e a responsabilidade de Deus. Templado diz: “El responsable es aquel que debe 
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prever. El que responde, el que contesta, el que manda. No es una compañía de seguros. El 

mayor responsable: Dios.” (AUB, 1998, p. 96). Cuartero retruca, levando a régua para o lado 

da responsabilidade dos homens: “-O la chispa de Dios que cada quien – según crees – llevas 

dentro.” (AUB, 1998, p. 96). 

O personagem de Templado converge com o personagem de Viance, levados no 

sumidouro de uma angústia comum. La cuerda es el secreto. O personagem de Aub reflete: 

 

¿Hasta qué punto no somos más que una imagen de nuestro tiempo? ¿Qué 

secreto llevamos a cuestas? ¿Qué desesperación es la nuestra? ¿Qué 

desdicha? ¿Qué pagamos? Viene el tiempo del mal después de que Dios nos 

quiso hacer creer que existía la esperanza en un mundo mejor? (AUB, 1998, 

p. 239). 

 

A suspensão do tempo, da vida e da possibilidade da cotidianidade presentes no final 

de Imán é intencional. Em Crónica del alba (1965), outra obra magistral de Sender, que 

abrange o período do primeiro terço do século XX, o protagonista Pepe Garcés diria: “ Mi 

situación es provisional. También lo era la de todos los españoles cualquiera que fuera la 

bandera que seguían. Era como si la vida, o al menos la historia, se hubiera detenido de 

pronto.” (SENDER, 1980, p. 382). A retenção existencial que as páginas finais de Imán 

deixam abrem ao leitor da época, principalmente, a dimensão de uma dúvida visceral sobre o 

futuro. 

O signo do ferro custodia essa vida que não segue, essa morte que não se consuma. Na 

entrada do porto de Alicante não há dúvidas. O Vulcano, navio da frota de Franco, impedirá 

que barcos estrangeiros aportem para evadir os republicanos (AUB, 1998, p. 231). Não 

permitirá que as pessoas fujam, que elas se salvem. 

La cuerda es el secreto, mas Sender parece indicar uma opção para seu desvelamento 

e para uma salvação. A resistência inalienável que reside não nas ações físicas, mas nos 

movimentos da alma. A dupla qualidade moral do ferro que, como diria Bachelard, 

(BACHELARD, 2001, p. 107) se faz entre a espada e o martelo.  

Nas nossas opções íntimas, aquelas que só nós conhecemos, está o reduto final, o 

castelo inexpugnável, ainda que todas as nossas ações digam, a nós e aos outros, algo que não 

nos representa. Esse esforço derradeiro e o único possível, para o autor é o desvivirse. 

Em Crónica del alba, um personagem explica a Pepe Garcés, que o desvivirse se dá 

na reciprocidade secreta entre o vivir e o desvivir, salientando que o desvivir não equivale a 

morrer e que a necessidade que sente em desvivirse se pauta principalmente pela necessidade 

de penetrar no mundo do essencial e que esse mundo “es tan vivo como el otro y, por otra 
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parte, más verdadeiro, ya que es el único mundo realmente objetivo y objetivable” (SENDER, 

1980, p. 326). Intimado a esclarecer o sentido de depositar suas forças em uma vida de 

objetivações, ele oferece uma resposta cercada de humor: 

 

¿-Le parece poco probarse a mí mismo que existo? En ese desvivirme me 

compruebo y no tengo otra solución si quiero tratar la circunstancia de mi 

presencia en el mundo. Cierto que un perro u otro animal no tiene necesidad 

de comprender su propia presencia. (SENDER, 1980, p. 326). 

 

A resposta, entre séria e divertida, resume de forma especial toda a profundidade 

contida na corda que suporta Viance, enquanto sua possibilidade mais vital e promissora. O 

ser humano é o único ser capaz de fabular sentidos e talvez o único que sinta a necessidade de 

tê-los. É o único ser, até onde se sabe, cuja validação de existência se realiza unicamente pela 

relação da sua vida objetiva com a narrativa que ele ou os demais fazem dela.  

A busca de sentido que Sender propõe se serve deste mundo como plataforma de 

confrontação para o Eu, mas está além deste mundo, porque nos mundos de Imán, de Campo 

de los Almendros e de Crónica del alba, as razões, as lógicas e as éticas não são reconhecíveis 

como aspirações à integração com o gênero humano. 

Nessa busca de sentido é que reside senão a sobrevivência física, a sobrevivência 

moral e o legado à espécie humana contido em uma consciência viva. Não é irrelevante que o 

personagem presente em Crónica del alba veja no ato de escrever um caminho para o 

desvivir, um caminho para a consciência, uma via para a produção de sentido, capaz de 

alcançar a verdade de séculos e milênios. “El orden de mis escritos es el de mi gozo o mi 

angustia de desvivencia. Se puede decir que en el plano moral el fenómeno es el mismo, o al 

menos se le puede explicar por las mismas leyes.” (SENDER, 1980, p. 326). Não é gratuito 

que vários personagens em Imán façam seu último esforço numa carta ou no registro do 

próprio nome. 

O sentido salvo em meio à dimensão do sofrimento humano que atravessou a Espanha 

na vida real e em todas essas narrativas permitiu que os valores humanos mais solidários e 

participativos voltassem, em alguma medida, ao cotidiano espanhol.  

Em uma herança não ainda totalmente recuperada, os pequenos atos triviais e 

rotineiros vão, de algum modo, voltando ao seu lugar de mecânicas ações diárias, retomados 

como preciosidades de uma inestimável riqueza que oculta o tesouro de insuspeitadas 

existências espirais da essência humana por detrás de gestos e palavras habituais. 



 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

O maior abismo que existe no universo não está entre a superfície e as fossas abissais, 

não mora nas profundezas dos despenhadeiros onde o fundo não ecoa a pedra lançada; não é 

aquele que se estende das bocas das cavernas até seus interiores sem fim; não está na via dos 

buracos negros, tampouco nos anos-luz que bordam o caminho entre os astros e estrelas.  

O maior abismo que existe no universo está na distância entre duas pessoas e é sobre 

esse abismo tão grande e de simplicidade tão clara, que todo santo dia envidamos um esforço 

descomunal e muitas vezes patético para atravessá-lo. 

Todo dia é sobre esse abismo que se empenham em atravessar, os pais em direção aos 

seus filhos, os filhos em direção aos seus pais; os maridos rumo às suas esposas e vice-versa, 

as esposas aos seus maridos. Todo dia é na linha desse abismo que se arriscam os professores 

para chegar aos seus alunos e os alunos aos seus professores; é sobre esse abismo que o 

amante parte rumo à amante, o amigo ao seu amigo e mesmo os inimigos em direção aos seus 

inimigos; porque não nos enganemos que, mesmo na fúria, existe uma vontade de transpor 

esse vão. Todos buscam atravessar esse abismo, ávidos por se comunicar. 

Todo santo dia, esse abismo nos é posto após cada noite dormida que recompõe a sua 

distância. Ao pé de nossa cama, ele espera que abramos os olhos e constatemos o precipício 

que ele apresenta entre nós e o outro, aquela figura inadvertida do primeiro ser que acolhe o 

nosso despertar. 

O desafio que o abismo lança na obra literária é que esse esforço pessoal e constante 

de todo dia se consolida através de uma forma definitiva a despeito de a perspectiva do 

encontro se fazer pela expectativa do movimento. O autor, de certa forma, em uma das 

bordas, se encontra ausente das propriedades renovadoras que guardam cada novo instante e o 

leitor, do outro lado da borda, igualmente apresenta um nível de ausência causado pela 

indeterminação de sua identidade e pelo consequente desconhecimento de suas 

idiossincrasias. 
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É nesse sentido que José Castello (1951-) vê na literatura a “presença de uma 

ausência”. Em artigo sobre A menina do mar (1958) de Sophia de Mello Breyner Andresen 

(1919-2004), o crítico comenta que: 

 

Se a literatura tem algum poder – já que, antes de tudo, ela promove o 

contato com nossas limitações – seu poder é de descobrir conexões ali onde 

parece haver apenas o inacessível e a interdição. É de abrir lugar para que o 

ausente enfim tome corpo. A ficção traça pontes que ligam mundos 

incomunicáveis. Trabalha com a ignorância, transformando-a em energia. 

(CASTELLO, 2014, p. 5) 

 

Portanto, o desafio do abismo sugerido na obra literária é o de oferecer uma estrutura 

textual capaz de possibilitar que os conteúdos pertencentes a um determinado mundo possível 

mantenham a capacidade não só de refletir o ponto de vista autoral que o idealizou, mas 

também a capacidade de repercussão dos pensamentos, princípios e sentimentos na 

atualização realizada pelos seus leitores.  

Os autores que são felizes nesse propósito conseguem manter no artesanato de suas 

obras o impulso ao encontro e à vitalidade do desejo de compreender e compreender-se, o 

desejo de atravessar o abismo. 

Imán, para nós, se inscreve na categoria do tipo de obra que mantém seu potencial de 

provocação, o apelo à reflexão e o estímulo à interação. Essa percepção advém da sensação de 

que, chegando às últimas páginas desta dissertação e tendo havido nela a preocupação de 

valorizar seus vários aspectos, seguimos rumo à conclusão, cientes de que ainda restaria uma 

infinidade de ângulos merecedores de investigação e aprofundamento, o que revela a riqueza 

do universo representado no romance.  

No que diz respeito aos objetivos da presente dissertação, demonstramos como as 

forças conformadoras de seus cotidianos ficcionais imprimiram em seus personagens o 

emudecimento de suas necessidades, de suas vocações, de seus anseios, do cuidado por suas 

próprias sobrevivências e a de seus entes familiares e amigos, através da rasa anulação de suas 

identidades como indivíduos.  

Essa massa de deserdados, composta na sua maioria por obreros y campesinos, não 

eximiu da sorte comum oficiais, empresários e comerciantes, envolvidos em uma guerra de 

razões esquizofrênicas, cujos reais interessados, a monarquia, a Igreja Católica Romana, os 

latifundiários e os industriais, dormiram longe das tendas de campanha. 

Dos cenários revelados pelo romance, identificamos a confrontação entre a substância 

moral de seus personagens (em especial, a de Viance) e os elementos diários de conformação, 
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ressaltando as respostas extraordinárias que escaparam à previsibilidade do ordinário e em 

que medida essas respostas se aproximaram ou se afastaram da essência humana. 

Configurados esses conflitos morais, estabelecemos uma analogia com os conflitos 

morais narrados no romance Campo de los Almendros de Max Aub, localizando, na extensão 

entre as duas obras, uma afinidade atemporal que as vincula entre si, naquilo que se explicita 

como ameaça à vitalidade da essência humana. Nos dilemas ocorridos em Imán, apontamos, 

portanto, uma raiz matricial dos grandes impasses morais que viriam a pleno vulto com a 

Guerra Civil Espanhola e que acabaram materializados em Campo de los Almendros. 

Pelo ponto de vista formal, demonstramos como Sender compôs a arquitetura narrativa 

de Imán, privilegiando o espaço como elemento estruturante da narrativa e facilitador da 

realização da leitura pela sugestão indutora de certa tridimensionalidade, promovendo uma 

ambiência textual afinada à centralidade e à importância, que o elemento espaço ocupa na 

atmosfera de uma guerra. 

Promovemos a recuperação dos marcos cronológicos ficcionais através de uma análise 

interna entre as indicações temporais do texto, auxiliada por alguns dados temporais  

sócio-históricos.  

Definimos os cotidianos ficcionais pelos hábitos e tensões que os conformavam em 

um determinado espaço ficcional e inventariamos os personagens por núcleos espaciais que 

guardariam de igual forma propriedades conformadoras e reiterativas previsíveis. Adotamos 

essa perspectiva como forma de identificar as forças que agiam em cada cotidiano ficcional, 

bem como os padrões comportamentais esperados. 

Evidenciamos também a ação complementar dos vários planos discursivos no esforço 

do autor em representar algo não representável, o desastre. Nesse sentido, identificamos como 

se comunicaram solidariamente o plano ficcional com o sócio-histórico, naquilo que aquele se 

mostrou insuficiente, bem como, de modo igual, o plano mítico auxiliou o ficcional nos 

aspectos em que este se revelou com menos possibilidades expressivas. 

Do ponto de vista do estabelecimento dos marcos teóricos sobre os conceitos de 

cotidiano e cotidiano ficcional, nos servimos da Teoria da Vida Cotidiana de Agnes Heller, 

bem como de alguns conceitos de Michel de Certeau. Pesquisamos os princípios que regem e 

caracterizam a vida cotidiana e entre que limites se configura a linguagem nesse espaço, 

identificando algumas das possibilidades de transposição de uma dinâmica textual cotidiana 

para sua manifestação escrita e literária. Baseados nesse estudo, nos valemos de alguns dos 

efeitos e recursos estilísticos usuais na recriação de uma atmosfera cotidiana ficcional para, 
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com base neles, evidenciarmos a sua aplicação em Imán, retratando, dessa forma, os 

elementos de cotidianidade presentes na obra. 

No que concerne à nossa proposta de leitura ética, recorremos também a Agnes Heller, 

naquilo que ela concebe como efeito ético da dinâmica entre o particular e o genérico dentro 

do indivíduo, capaz de aproximá-lo ou afastá-lo da essência humana, procurando localizar em 

alguns personagens e situações do romance a projeção dessa dinâmica, bem como os valores 

morais que atuaram como intimadores da manutenção ou alteração de atitudes diante das 

forças conformadoras. 

Usamos, para o conceito de essência humana, duas perspectivas que no nosso 

entendimento se cruzam e têm sua centralidade na figura do personagem imerso em seu 

cotidiano ficcional, revelando, portanto, a complexidade de níveis superpostos, contidas no 

campo das ações diárias habituais. 

Nesse sentido, no plano horizontal de uma integração à humanidade por um ponto de 

vista materialista, utilizamos os conceitos da filósofa húngara que vê a essência humana como 

o conjunto de todas as potencialidades humanas gradualmente realizadas. No plano vertical de 

uma integração à humanidade, pelo ponto de vista religioso, usamos os conceitos de Sender 

quanto ao Cristianismo, fé, amor, instinto, desvivir e desnacer que, segundo o autor aragonês, 

preveem uma integração aos homens pelo que eles guardam de comum e essencial a alguma 

esfera de unidade cosmológica. 

A síntese desta dissertação é que os personagens de Imán, uma vez confrontados com 

seus cotidianos ficcionais, intimados por suas bases morais e as circunstâncias da fábula, em 

muitas ocasiões, reagiram conforme os elementos cotidianos de conformação, mas, por 

algumas vezes, suas resiliências morais responderam à essência humana na forma de atitudes 

que ultrapassaram as próprias necessidades e acolheram a figura do outro. 

Nosso estudo evidencia, no plano ficcional, a figuração da liberdade de escolha como 

o núcleo decisório dos personagens. O confronto entre o particular e o genérico no interior 

dos agentes ficcionais produziu escolhas que ora oscilaram entre a sobrevivência própria e a 

sobrevivência do outro. A radicalidade das experiências representadas em Imán mostrou-se 

tão intensa e devastadora que, em certos momentos, não houve nem a possibilidade da 

sobrevivência do personagem e dos que se encontravam ao redor. A inviabilidade de uma 

sobrevivência física nesses casos sinaliza a possibilidade ou talvez a imperiosa necessidade de 

uma sobrevivência moral.  

Para nós, o final em aberto da obra, que não contém uma definição, mas uma sugestão, 

oferece a ideia senderiana do desvivir ou desnacer como uma opção ao personagem Viance. 
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Não encontrando mais possibilidades de uma unidade com os homens através do mundo em 

que eles se inscrevem, ele opta em desvivirse, integrar-se à humanidade pelo retorno à 

essência divina em que todos estariam irreparavelmente inscritos. 

O autor indica, com seu final ambivalente, que há a possibilidade de sobrevivência 

moral de Viance. Ou como religação à unidade, através do desvivir senderiano, em que 

renuncia a uma vida escrava das circunstâncias, ou como religação ao essencialmente 

humano, pela colocação da particularidade a serviço da humanidade, como preceitua Agnes 

Heller. Das duas formas, Viance sobreviveria moralmente para o devir e para o outro, seja 

essencialmente no plano divino, seja essencialmente no plano da História. 

Para nós, essa sobrevivência moral é o esforço comum que vemos tanto em Imán 

quanto em Campo de los Almendros: o relato do exercício extremo da liberdade de escolha 

em tempos de sujeição aos ditames das circunstâncias. 

O conjunto das reflexões colhidas ao longo desta dissertação aponta para a 

possibilidade de uma ampliação e de um aprofundamento posterior da pesquisa, mantendo 

como foco de interesse central as questões da sobrevivência moral e da liberdade de escolha 

dentro de cotidianos identificados a partir de narrativas ficcionais. 

Nesse sentido, como um desdobramento natural, entendemos que o estudo poderia 

prosseguir investigando como a percepção cotidiana dos espanhóis se comportou diante da 

proximidade com o vizinho marroquino através de certo número de obras espanholas escritas 

durante o século XX e nos primóridios do XXI. 

Vislumbramos que nesse itinerário seriam inevitáveis temas como a Guerra Civil 

Espanhola e a influência do franquismo; a questão das consequências dos fluxos migratórios e 

o lugar do emigrante na sociedade espanhola; as repercussões da Primavera Árabe e dos 

conflitos na Síria na tensão entre Marrocos e Espanha sob o ponto de vista da dinâmica do 

chamado choque de civilizações.  

Feitas essas considerações e, para encerrar, traremos algumas reflexões que dizem 

respeito a questões suscitadas pelo romance e que vão ao encontro de temas tensos, viscerais e 

inevitáveis de nossa contemporaneidade. Não há como ler um livro como Imán sem perceber 

o que ele tem a dizer de forma contundente à nossa época. 

Um fato que nos chamou a atenção nos primórdios de nossos estudos foi o de que 

Viance e muitos dos demais personagens representam aquela ordem de pessoas que tomam 

conhecimento dos imperativos econômicos, sociais e políticos, nacionais e mundiais somente 

quando eles chegam a adquirir forma na própria carne ou na dos seus, à custa do próprio 

sangue, de suor ou da carestia.  
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Isso não ocorre por gosto, mas porque a sobrevivência lhes é tão penosa que absorve 

suas forças e atenção; ou porque o parco tempo livre lhes parece melhor aproveitado em 

breves lazeres ou porque a falta de condições elementares de saúde e educação não lhes dá 

acesso a percepções maiores. É uma parte significativa da humanidade que, no romance e nos 

dias atuais, viveu e ainda vive mecanicamente seus cotidianos. 

 Os dias de hoje oferecem a ideia de que o desenvolvimento tecnológico é um 

garantidor de um maior nível de informação e que esse nível de informação é uma condição 

suficiente para diminuir o automatismo e a irreflexão dos cotidianos em que vivemos. Em 

parte, em termos de quantidade e diversificação, isso é verdade. Por outro lado, um maior 

nível de informação não implica em um maior nível de consciência.  

A abundância de informações não assegura, por si só, uma maior qualidade de 

discernimento. Informação sem capacidade relacional e abstrativa e desprovida de uma 

reflexão ética não resulta necessariamente em produção de conhecimento, tampouco em 

maior consciência.  

Nesse sentido e, de modo distinto, as populações massificadas de hoje reproduzem 

uma alienação característica das massas do princípio do século XX, agravada por uma 

percepção razoavelmente generalizada de que o maior acesso à informação as torna mais 

informadas e mais capacitadas para suas escolhas individuais. 

Outro aspecto preocupante no qual vemos uma analogia possível é o contexto  

sócio-político que circunscreve a narrativa de Imán. Nela figurava a representação de um 

mundo cujo modelo político encontrava-se em vias de esgotamento. No primeiro terço do 

século XX, período em que se desenrolaram as ações do romance, as monarquias 

constitucionais e os impérios europeus agonizavam.  

O problema desse tipo de transição é que nesses momentos, ainda que vaga, há certa 

percepção ou intuição de que um ciclo se encerrou, mas ninguém sabe bem o que o 

substituirá. Na perspectiva dos fatos relatados em Imán, o que veio no bojo da desagregação e 

caos foi a ditadura de Primo de Rivera, a Guerra Civil Espanhola e a II Segunda Guerra 

Mundial. 

O mundo vive claramente o esgotamento de um ciclo sócio-político e econômico. Há 

uma crise de representatividade nas democracias e é inevitável a substituição da matriz 

energética mundial por uma fonte que confira sustentabilidade à vida humana no planeta.  

No período de tempo em que transcorrem as ações de Imán, reinava a efervescência e 

maturação do que, depois da Guerra Fria, viria a consolidar-se como campos de direita e 

esquerda. Para os tempos atuais, não faz mais sentido esgotar a discussão política em torno 



205 

 

dessa polarização. A agenda sócio-política deste século tenta construir as condições mínimas 

para a existência humana aos que lograrem atravessar o ano de 2100.  

Há um esgotamento claro do modelo representativo das democracias, em escala tanto 

nacional quanto mundial, e o perigo é que, como ao final de Imán, não se sabe ao certo o que 

o substituirá. 

Existe uma dissonância entre os aparatos políticos institucionais das democracias e os 

princípios democráticos, dos quais eles deveriam ser os garantidores. Filósofos como o 

franco-argelino Jacques Ranciére (1940-) enxergam no modelo institucional que vigora na 

maior parte das democracias contemporâneas um verdadeiro sequestro da democracia. A 

práxis democrática levada a cabo na atualidade parece confirmar, ao final, a perpetuação de 

um modus operandi que contempla oligarquias no poder dedicadas fundamentalmente a 

sujeitar os bens comuns aos seus próprios interesses, ainda que com alternância dos grupos de 

dominância. O sistema, na sua funcionalidade, reitera o desarranjo entre princípios e fins. 

A consequência direta do confisco e da disfuncionalidade sugeridas por Jacques 

Ranciére é a crise de representatividade que se manifesta nas conjunturas políticas dos mais 

diferentes países em todo o mundo, inclusive no Brasil, o que gera um descompasso, uma 

falta de sintonia e uma frustração crescente entre governantes e governados. 

 Por esse ângulo, muito das problemáticas atuais parecem levar-nos à sensação de uma 

crise permanente, caracterizada pelo descolamento entre os problemas reais das sociedades, as 

governanças eleitas e a eficácia da crítica.  

 A questão da crítica não se insere nessa equação pela questão da sua ausência, 

quantidade, tampouco da sua qualidade. Ela segue sendo processada e constituída nos mais 

diversos fóruns e em todas as regiões do planeta. A questão crucial é como ela está se 

inserindo dentro do processo decisório das governanças em todos os níveis e áreas. O ponto 

sobre o qual desejamos refletir se baseia em saber se a crítica vem sendo eficaz como 

elemento de qualificação das decisões tomadas pelas minorias representativas eleitas. Se sua 

forma de atuação vem colaborando ou não, e em que intensidade, com o direcionamento das 

decisões públicas para a solução dos problemas comuns e alertando para qual hierarquia de 

prioridades. 

 É por essa perspectiva que a filósofa francesa Myriam Revault d’Allones nos adverte 

que na medida em que a palavra krisis e crítica têm a mesma raiz etimológica, essa sensação 

de crise permanente pode sinalizar, na verdade, uma hipotonia da crítica em seu poder de 

intervenção na realidade. “E no lugar de ser o que deveria ser explicado, a crise se tornou o 

que explica.” (REVAULT D’ALLONES, 2013, p. 3). 
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Sem dúvida alguma, uma nova estrutura necessita ser criada ou reformulada para ser 

agregada ao processo democrático, de forma que ele ganhe condições de converter-se em uma 

expressão não só da maioria, mas das soluções e práticas que atendam etica e eficazmente ao 

bem comum. Entendemos que há a necessidade de uma reinvenção da composição entre o 

primado da quantidade e do número e o imperativo crítico dentro do processo democrático, 

porque senão só nos restará a crise e com ela a sensação de caos e anomia. 

No que diz respeito a esta dissertação, chamamos a atenção para o fato de que, dentro 

da rotina de nossas vidas, devemos estar atentos à evolução dos fatos presentes, pois o 

esgotamento dos ciclos sócio-políticos pode trazer, na correnteza de traumas sucessivos, na 

desorganização das forças institucionais e na irrupção dos pleitos e injustiças reprimidas, a 

oportunidade para o advento de tempos difíceis regidos pela anomia e pela barbárie, como os 

que acometeram a Viance, seus companheiros e as gerações que os seguiram nos anos 

subsequentes. 

O último aspecto que entra no desdobramento de nossas considerações diz respeito à 

questão da relação entre imagem e violência nos dias atuais. Um romance como Imán é uma 

peça posta que se nutre da violência sem sucumbir a ela. É uma imagem da violência que se 

coloca como um objeto para reflexão.  

Em várias épocas, e mesmo nas décadas retratadas em Imán, a informação sempre 

sofreu modulações pautadas pelas conveniências políticas. 

De certa forma, o desastre e a tragédia alheia sempre foram matéria para a relevância 

ou para a indiferença, calculada às vezes na medida exata para que não gerasse desconforto, 

divulgada, não raro, para que provocasse turbulência. É essa constatação que anima Viance, 

exausto e encostado no parapeito, a admitir para si que: “De vez en cuando dicen los 

periódicos: ‘Nuestros soldados mueren en África’, pa molestar al Gobierno; pero el pueblo y 

los ministros ya se han acostumbrao.” (SENDER, 2006, p. 181). 

Mas não é propriamente nesse tipo de alienação produzida pela manipulação da 

informação que gostaríamos de nos deter. A questão da alienação que salientamos não se 

centra só na questão da produção da versão da informação, mas nos aspectos da sua 

veiculação.  

Nas três primeiras décadas do século XX, período de tempo em que se passa a ação 

narrativa de Imán, o acesso à informação residia nos meios tradicionais como bibliotecas, 

livrarias, museus, teatros e jornais aliado ao cinema e à fotografia que, embora recentes, já se 

desenvolviam com uma robusta vitalidade e progresso. 



207 

 

Os dias de hoje, suportados por novas plataformas midiáticas, pautam suas dinâmicas 

de atuação por algumas características, tais como a velocidade, a intensificação da 

interatividade e, não se sabe se como estratégia operacional ou como efeito secundário, a 

dessensibilização do receptor. 

A capacidade de reprodutibilidade da informação vinda através de um jornal ou de 

uma obra de arte é uma consequência inevitável do avanço tecnológico. Em si, ela não nos 

parece um problema. A repetição, sim. A forma como ela é usada pelas mídias atuais se 

mostra como uma hipertrofia dessa capacidade de reprodutibilidade. Ela alonga-se no 

cotidiano das pessoas presencialmente, pela quantidade e diversidade de dispositivos 

disponíveis para exibição e temporalmente pela constância e velocidade. 

A reflexão que trazemos é para a possibilidade de que essa repetição tenha se 

convertido na própria manifestação estética que esvazia o objeto da informação de seu 

potencial crítico. Esse tipo de expropriação fala ao receptor pela contundência da imagem, 

não por sua profundidade. O efeito é o do choque inicial que permanece induzindo pela 

constância, mas que se esvazia pela velocidade das novas informações que chegam. Essa 

dinâmica nos sugere como a violência e as tragédias devem estar chegando às pessoas hoje 

em dia. Superficial e descartável. 

Que efeito podemos esperar em nós mesmos quando, em nossos cotidianos, nos 

chegam imagens televisivas de decapitações ou, em algum jornal, figura o testemunho de uma 

mãe yazidi, que contando entre lágrimas como sua filha fora morta pelo terrorista que a 

sequestrara, admitia ao repórter que naquele instante não havia conseguido chorar porque no 

fundo estava agradecida por a filha estar morta e não necessitar mais sofrer os bárbaros 

espancamentos a que era submetida? 

Essa imagem tão desoladora evoca outra, registrada nas páginas de Imán, quando 

Rivero pediria a Viance: “Si me estimas, pégame un tiro. Esto se acaba, y no querría pasar 

más angustias.” (SENDER, 2006, p. 261). 

Que tipo de repercussão se fará em nosso interior, quando aviltamentos tão tristes da 

nossa condição humana nos forem entregues, através da televisão, de um smartphone ou da 

internet para, segundos depois, nossa indignação ou compaixão encontrarem-se misturadas aos 

comerciais de shampoo que se sucedem ou envoltos nas últimas notícias esportivas do dia? 

As imagens midiáticas da violência atual poderão e deverão continuar comovendo e 

provocando a ação das pessoas e das populações. A repetição por si só é uma possibilidade, 

mas não é uma condição inequívoca para a alienação e a acomodação. Não podemos nos 

esquecer de que, assim como as imagens da Guerra del Rif compuseram o caldo de razões que 
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levaram espanhóis a agirem em prol da fundação da II República, a Primavera Árabe  

iniciou-se com as cenas da autoimolação de um vendedor ambulante de frutas tunisiano que 

fora achacado por uma fiscal na cidade de Sidi Bouzid. 

Assim foi na Guerra Civil Espanhola, assim foi na Primavera Árabe. Atos de repulsa e 

condenação certamente se seguiram a essas imagens veiculadas. O que não se consegue 

garantir é se nesses atos estariam contidas atitudes.  

A atitude revela um nível de reflexão que nos permite ver a violência que parece 

exclusiva de uma realidade distante, como algo presente de algum modo e em algum nível em 

nós mesmos ou ao nosso redor. A atitude espelha um olhar dirigido ao nosso interior, que 

repousa sobre a violência não como algo que seja próprio e exclusivo do outro, do estranho, 

do estrangeiro, mas como algo a que podemos eventualmente estar sujeitos. As atitudes 

sobrevivem aos atos porque são a negação em si, e não no outro, da violência assistida e essa 

negação perdura no tempo e no espaço.  

Essa discussão não é maniqueísta, não se estabelece entre pessoas más e boas. Não é 

natural, tampouco concebível que uma mãe prefira a filha morta ou alguém peça a um amigo 

que lhe dê um tiro na cabeça. Tanto a mãe quanto Rivero e Viance representam pessoas e 

personagens que possuem defeitos, mas que se guiam por valores morais fundamentais e 

consistentes de amor e carinho.  

As situações-limite que Imán, a Guerra da Síria e as ondas migratórias de milhares de 

refugiados à Europa nos mostram é que nessas situações extremas nossa resiliência moral é 

testada e fragmentada, juntamente com nossa resistência física e, no entanto, mesmo nessas 

situações absurdas, há escolhas a serem feitas, ainda que de uma crueldade e abjeção 

inomináveis, mas que, para as circunstâncias, às vezes seriam a expressão mais sofrida do 

amor e da caridade possíveis. 

No que diz respeito ao nosso tema, aquilo a que Imán nos convoca é um cuidado 

diário com a sobrevivência moral da essência humana em nós, enquanto vivemos o cotidiano 

de rotinas e ações mecanizadas de uma sociedade consumista e pasteurizadora dos 

comportamentos e das ideias, mas onde o convívio, muitas vezes, não nos exige a urgência, 

tampouco a necessidade da radicalidade em nossas escolhas.  

Não nos enganemos, há nessas ações triviais, e principalmente nelas, a exigência do 

exercício de uma responsabilidade oculta pelo aspecto inofensivo e inconsequente que faz 

com que muitos atribuam a elas uma menor importância. Nessa aparente trivialidade estão 

muitas das oportunidades nas quais podemos colher, com relativa autonomia e consciência, as 

decisões que nunca saberemos como repercutirão.  
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Não é uma tarefa exclusiva para abastados, tampouco para letrados, ainda que recaia 

sobre eles uma responsabilidade maior, justamente pelas condições privilegiadas de existência 

e entendimento, que lhes são facilitadas. É uma tarefa de todos os homens, nos quais a 

humanidade acaba representada, na forma das opções que eles escolherão. 

Não é casual que dois personagens de extratos sociais diferentes reflitam a consciência 

da responsabilidade que revestem essas breves escolhas. Antonio, no capítulo II, admite que 

“Efectivamente, los verdaderos valientes hubieran debido comenzar por no venir. Todos han 

venido por esa cobardía difusa a la que el soldado alude y de la cual él y yo debemos 

olvidarnos” (SENDER, 2006, p. 112) e Viance, no capítulo X, confessa a si que: 

 
Todos son culpables, porque un hombre es igual a otro hombre, y si uno dice 

que sí el otro puede decir que no. ¿Y qué? El caso es que todos han dicho 

que sí, sin saber lo que decían, y ahora van pidiendo un tiro en la cabeza, que 

no les sirvió a su tiempo para hablar cosas razonables. (SENDER, 2006,  

p. 262). 

 

 É nessas pequenas decisões cotidianas que vão se escrevendo as páginas da 

humanidade. É nesse espaço tão particular de nossa autonomia, no qual detemos o singular 

domínio do sim e do não e o poder do tempo presente, que o exercício da consciência, a 

construção de uma ética voltada à dignidade do outro e o exame zeloso das opções individuais 

podem extrair de nossa individualidade a lucidez para trafegar com proveito entre os limites 

das frases e gestos cotidianos, bem como a liberdade de nunca se limitar por eles quando 

estiver em questão aquilo que os faz essencialmente humanos. 

As vidas cotidianas vividas nesse impulso de lucidez e liberdade nunca foram 

perdidas. Seus registros figuram inscritos no dia a dia daqueles hábitos e tensões que, 

atualmente, de tão próprios, acreditamos que existem só porque nós existimos ou porque 

fomos nós que os criamos, ou no máximo nossos pais ou avós.  

As vidas cotidianas vividas com consciência são vivas, ainda que alguém não as 

reconheça e prefira inteirar-se delas pelo ato de existir, pois foi na transcendência dos limites 

das próprias rotinas que testemunhos, experiências de vida, reflexões e agudeza de espírito 

germinaram, para que pudessem os indivíduos de hoje viver a essencialidade humana na 

própria existência.  

Pelas frestas e ocos dos ofícios diários sussurram aquelas vozes reunidas na forma das 

memórias pessoais, no bojo das narrativas e no cantar dos poemas, traçando pontes entre 

mundos incomunicáveis para que a ignorância se faça energia e para que as suas ausências 

tomem corpo e lugar. 
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ANEXO A 

 

CRONOGRAMA HISTÓRICO-FICCIONAL DE VIANCE E FAMILIARES 

EVENTOS ANO 

Nascimento de Viance 1898 

Nascimento da irmã de Viance 1903 

Nascimento do irmão de Viance 1907 

Marco temporal do relato  
da vida em Urbiés 

1910 

Proposta para ir a Barbastro 1912 

Período da I Guerra Mundial 1914-1918 

Período passado por Viance em Barbastro 1914-1919 

Morte da mãe e da irmã de Viance 1916 e 1920 

Ano de alistamento de Viance 1919 

Ano de início do serviço ativo  
de Viance no exército 

1920 

Período de serviço regulamentar inicial fevereiro de 1920 a fevereiro de 1922 

Morte do pai de Viance aproximadamente em 1920 

Desastre de Annual 21 de julho a 9 de agosto de 1921 

Queda de la posición R. (Igueriben) 21 de julho de 1921 
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CRONOGRAMA HISTÓRICO-FICCIONAL DE VIANCE E FAMILIARES 

EVENTOS ANO 

Queda de Annual 22 de julho de 1921 

Queda de Nador 2 de Agosto 

Queda de Monte Arruit 9 de agosto de 1921 

Primeira previsão de  
licenciamento de Viance 

fevereiro de 1922 

Período do primeiro reengajamento 
forçado de Viance 

fevereiro de 1922 a fevereiro de 1924 

Confidências de Viance a Antonio véspera de 22 de agosto de 1923 

Período da ditadura de primo de Rivera 1923-1930 

Segunda previsão de  
licenciamento de Viance 

fevereiro de 1924 

Combate para meter el convoy en T. 22 de agosto de 1923 

Período do segundo reengajamento 
forçado de Viance 

fevereiro de 1924 a fevereiro de 1925 

Licenciamento definitivo de Viance 1925 
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ANEXO B 

 

Fonte: pintura El entierro del Conde Orgáz de El Greco 

 

 

Disponível em: <http://www.spanisharts.com/prado/elgreco/entierro.htm>. 

Acesso em: 20 jan 2016. 

 

  

http://www.spanisharts.com/prado/elgreco/entierro.htm
http://www.google.com.br/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwik1vvd5t3JAhVKIpAKHToKAYAQjRwIBw&url=http://curiosolector.fileli.unipi.it/?paged=2&psig=AFQjCNEA0zvuWD73FyPPZclyNxJAgfKQiA&ust=1450266727187051
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ANEXO C 

 

Fonte: capa da primeira edição publicada em 1930 

 

Disponível em: <http://cvc.cervantes.es/actcult/sender/obra/iman.htm>. 

Acesso em: 20 jan 2016. 

 

  

http://cvc.cervantes.es/actcult/sender/obra/iman.htm
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ANEXO D 

 

Fonte: Capa da edição de 2006 organizada por Nil Santiáñez

 

Disponível em: <http://www.casadellibro.com/libro-iman/9788484327653/1080842>. 

Acesso em: 20 jan 2016. 

 

  

http://www.casadellibro.com/libro-iman/9788484327653/1080842
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ANEXO E  

FOTOS DA CAMPANHA 

Fonte: Fotos de Historimagen História e Fotografia 

               

Foto 1                        Foto 2 

Muhammad Ibn Abd el Karim El Khattabi          General M. Fernández Silvestre 

   Líder rifeño.                     Comandante do Exército Epanhol 

 

 

Foto 3 

Disponível em: <http://almunecarg.blogspot.com.br/2012/07/imagenes-con-historia-el-

desastre-de.html>. 

Acesso em: 20 jan 2016. 

 

  

http://almunecarg.blogspot.com.br/2012/07/imagenes-con-historia-el-desastre-de.html
http://almunecarg.blogspot.com.br/2012/07/imagenes-con-historia-el-desastre-de.html
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Fonte: Fotos de Historimagen História e Fotografia

 

Foto 4 

 

Foto 5 

Disponível em:<http://almunecarg.blogspot.com.br/2012/07/imagenes-con-historia-el-

desastre-de.html>.  

Acesso em: 20 jan 2016. 

 

  

http://almunecarg.blogspot.com.br/2012/07/imagenes-con-historia-el-desastre-de.html
http://almunecarg.blogspot.com.br/2012/07/imagenes-con-historia-el-desastre-de.html
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Fonte: Fotos de Historimagen História e Fotografia 

 

Foto 6

 

Foto 7 

Disponível em: <http://almunecarg.blogspot.com.br/2012/07/imagenes-con-historia-el-

desastre-de.html>.  

Acesso em: 20 jan 2016. 

 

  

http://almunecarg.blogspot.com.br/2012/07/imagenes-con-historia-el-desastre-de.html
http://almunecarg.blogspot.com.br/2012/07/imagenes-con-historia-el-desastre-de.html
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Fonte: Fotos de Historimagen História e Fotografia 

 

Foto 8 

 

Foto 9 - Igreja e exército aliados numa reedição do espírito das cruzadas 

Disponível em: <http://almunecarg.blogspot.com.br/2012/07/imagenes-con-historia-el-

desastre-de.html>. 

Acesso em: 20 jan 2016. 

 

  

http://almunecarg.blogspot.com.br/2012/07/imagenes-con-historia-el-desastre-de.html
http://almunecarg.blogspot.com.br/2012/07/imagenes-con-historia-el-desastre-de.html
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Fonte: Fotos de Historimagen História e Fotografia 

 

Foro 10 - A fortificação de Monte Arruit antes e depois do Desastre de Annual 

 

 

 

Foto 11- Linha de blocaus 

Disponível em: <http://almunecarg.blogspot.com.br/2012/07/imagenes-con-historia-el-

desastre-de.html>. 

Acesso em: 20 jan 2016. 

 

  

http://almunecarg.blogspot.com.br/2012/07/imagenes-con-historia-el-desastre-de.html
http://almunecarg.blogspot.com.br/2012/07/imagenes-con-historia-el-desastre-de.html
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ANEXO F 

 

DESASTRE DE ANNUAL – A CARNIFICINA 

Fonte: Fotos de Historimagen História e Fotografia

 

Foto 12 

Soldados mortos insepultos

 

Foto 13 

General Berenguer constatando o massacre 

Disponível em: <http://almunecarg.blogspot.com.br/2012/07/imagenes-con-historia-el-

desastre-de.html>. 

Acesso em: 20 jan 2016. 

 

  

http://almunecarg.blogspot.com.br/2012/07/imagenes-con-historia-el-desastre-de.html
http://almunecarg.blogspot.com.br/2012/07/imagenes-con-historia-el-desastre-de.html
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Fonte: Fotos de Historimagen História e Fotografia 

 

Foto 14 

Extrema unção tardia 

 

Foto 15 

Campo de mortos  

Disponível em: <http://almunecarg.blogspot.com.br/2012/07/imagenes-con-historia-el-

desastre-de.html>. 

Acesso em: 20 jan 2016. 

 

  

http://almunecarg.blogspot.com.br/2012/07/imagenes-con-historia-el-desastre-de.html
http://almunecarg.blogspot.com.br/2012/07/imagenes-con-historia-el-desastre-de.html
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Fonte: Fotos de Historimagen História e Fotografia 

 

Foto 16 

Retirada dos mortos espanhóis 

 

 

 

 

 

 

Disponível em: <http://almunecarg.blogspot.com.br/2012/07/imagenes-con-historia-el-

desastre-de.html>. 

Acesso em: 20 jan 2016. 

 

  

http://almunecarg.blogspot.com.br/2012/07/imagenes-con-historia-el-desastre-de.html
http://almunecarg.blogspot.com.br/2012/07/imagenes-con-historia-el-desastre-de.html
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ANEXO G 

 

DESASTRE DE ANNUAL – A VINGANÇA ESPANHOLA 

Fonte: Fotos de Historimagen História e Fotografia

 

Foto 17 

Marroquinos degolados I 

 

Foto 18 

Disponível em: <http://almunecarg.blogspot.com.br/2012/07/imagenes-con-historia-el-

desastre-de.html>. 

Marroquinos degolados II 

Acesso em: 20 jan 2016. 

 

  

http://almunecarg.blogspot.com.br/2012/07/imagenes-con-historia-el-desastre-de.html
http://almunecarg.blogspot.com.br/2012/07/imagenes-con-historia-el-desastre-de.html
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Fonte: Fotos de Historimagen História e Fotografia 

 

Foto19 

Marroquino degolado III 

Disponível em: <http://almunecarg.blogspot.com.br/2012/07/imagenes-con-historia-el-

desastre-de.html>. 

Acesso em: 20 jan 2016. 

 

  

http://almunecarg.blogspot.com.br/2012/07/imagenes-con-historia-el-desastre-de.html
http://almunecarg.blogspot.com.br/2012/07/imagenes-con-historia-el-desastre-de.html
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ANEXO H 

 

Fonte: Foto de REUTERS/BLANCO DE AVELLANEDA, Jesús

 

Foto 20 

La valla de melilla – tensão secular ainda presente nos dias hoje 

 

Disponível em: Democracia e comunidade. O Globo, Rio de Janeiro, Verso & Prosa, 6 

set. 2014, p 01 

 

 


