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RESUMO 

 
A Guerra Civil, que devastou a Espanha entre os anos de 1936 e 1939, e a posterior 

implantação do regime autoritário que dominou o país por quase quatro décadas, 

figuram entre os eventos mais catastróficos do século XX e que mais 

representações ganharam no âmbito das artes. Muitas dessas expressões artísticas 

foram produzidas no calor da guerra ou nos imediatos anos que a sucederam, mas, 

ao longo das oito décadas que nos separam do início do conflito, foram e continuam 

sendo produzidas cada vez mais obras que retratam os embates ideológicos entre 

las dos Españas. Da ampla gama de textos que versam sobre o conflito, 

destacamos duas narrativas produzidas em momentos específicos da vida cultural 

hispânica: Réquiem por un campesino español (1952), de Ramón J. Sender, 

publicada no México, durante o exílio de seu autor, e Cinco horas con Mario (1966), 

de Miguel Delibes, publicada na Espanha, em plena vigência da ditadura franquista. 

Essas narrativas, elaboradas em função dos mesmos motivos, mas em conjunturas 

distintas, respondem a demandas próprias de cada circunstância, portanto, os 

conteúdos e as formas que se criam para representá-los dialogam com as 

(im)possibilidades de representar os horrores de uma batalha fratricida. Nesta tese, 

queremos estabelecer a relação de cada uma das obras com a representação da 

Guerra Civil Espanhola, destacando os aspectos formais e a arquitetura textual das 

narrativas para estabelecer a tensão entre os dois momentos na literatura espanhola 

de pós-guerra: a produção literária da Espanha peregrina e a da era franquista, a fim 

de indicar as relações entre história, memória e literatura através da expressão 

narrativa dos dois segmentos em causa. 

 
Palavras-chave: representação literária, guerra civil espanhola, Réquiem por un 

campesino español, Ramón J. Sender, Cinco horas con Mario, Miguel Delibes. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

ABSTRACT 

 

The Spanish Civil War, which devastated Spain from 1936 to 1949, along with the 

subsequent establishment of a totalitarian regime that ruled the country for almost 

four decades, are both high on the list of the most catastrophic events of the 20th 

century, being widely portrayed by the world of the arts. Many of these works of art 

were created during the war; others were produced during the immediate post-war 

period. Nevertheless, during the eight decades that went by since these events took 

place, the production of such artistic pieces has significantly increased, especially the 

ones which depict the ideological conflict between “the two Spains” (las dos 

Espanãs). Among the wide variety of texts that deal with this conflict, two novels, 

each written in different and specific moments of the Hispanic cultural life, should be 

pointed out: Réquiem por un campesino español (1952), by Ramón J. Sender, 

published in Mexico during Sender’s exile, and Cinco horas con Mario (1966), by 

Miguel Delibes, published in Spain under General Franco’s dictatorship. These two 

novels, inspired by the same reasons but produced under different circumstances, 

meet the demands of the particular situations regarding their authors; therefore, both 

form and content in these novels are meant to cope with the “(im)possibility” of 

conveying the horrors of a fratricidal war. In this thesis, we wish to establish how 

each of these novels manages to portray the Spanish Civil War, highlighting the 

specific characteristics of both form and content in each text, so as to reveal the 

tension between these two kinds of literary productions of the post-war period: the 

works of the so-called España peregrina (“Pilgrim Spain”), and those produced under 

the Franco regime. In this way, we wish to bring to light the way in which history, 

memory, and literature are integrated through these different types of narrative 

expression. 

 

Keywords: literary representation, the Spanish Civil War, Réquiem por un 

campesino español, Ramón J. Sender, Cinco horas con Mario, Miguel Delibes 

 

 

 

 

 



 

 

RESUMEN 

La Guerra Civil que asoló España, entre los años de 1936 y 1939, y la posterior 

implantación del régimen autoritario que dominó el país durante casi cuatro décadas, 

figuran entre los eventos más catastróficos del siglo XX y que más representaciones 

ganaron en el ámbito artístico. Muchas de esas expresiones artísticas se produjeron 

en el calor de la guerra, o en los años que se sucedieron, pero, durante las ocho 

décadas que separan el inicio del conflicto con nuestros días, han sido, y siguen 

siendo, producidas cada vez más obras que representan los conflictos ideológicos 

entre las dos Españas. Dentro de la amplia variedad de textos que tienen que ver 

con el conflicto, destacamos dos narrativas producidas en momentos específicos de 

la vida cultural hispana: Réquiem por un campesino español (1952), de Ramón J. 

Sender, publicada en México, durante el exilio de su autor, y Cinco Horas con Mario 

(1966), de Miguel Delibes, publicada en España, en plena vigencia de la dictadura 

franquista. Esas narrativas, elaboradas en función de los mismos motivos, pero en 

diferentes coyunturas, responden a demandas propias de cada circunstancia, por lo 

cual, los contenidos y las formas que se crean para representarlas dialogan con las 

(im)posibilidades de representar los horrores de una batalla fratricida. En esta tesis, 

queremos establecer la relación de cada una de las obras con la representación de 

la Guerra Civil Española, destacando los aspectos formales y la arquitectura textual 

de las narrativas para comprender la tensión entre los dos momentos en la literatura 

española de posguerra: la producción literaria de la España peregrina y la de la era 

franquista, con el fin de indicar la relación entre historia, memoria y literatura a través 

de la expresión narrativa de los dos segmentos en cuestión.  

Palabras claves: representación literaria, guerra civil española, Réquiem por un 

campesino español, Ramón J. Sender, Cinco horas con Mario, Miguel Delibes.  
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INTRODUÇÃO 

 

Inúmeros são os motivos que encaminham um investigador à escolha de um 

objeto para estudo. Seguramente, o modo como determinada questão é abordada 

por outros pesquisadores pode influenciar categoricamente essa decisão. 

Comentários aprofundados e ponderações elogiosas não só despertam o interesse 

como também produzem, em um pesquisador hipotético, o desejo de compartilhar 

dos mesmos conhecimentos desfrutados por aquele que apresentou o tema 

desenvolvido. 

Réquiem por un campesino español,1 do escritor aragonês Ramón J. Sender, 

publicada no México, em 1953, durante o exílio norte-americano de seu autor, foi uma 

das obras discutidas na disciplina “Literatura Espanhola de Pós-guerra”, oferecida 

pela Universidade Federal Fluminense e ministrada pela Prof.ª Dr.ª Magnólia B. B. do 

Nascimento, cuja criteriosa e entusiasmada apresentação dos textos nos levou, 

irrefutavelmente, a elegê-la como objeto de pesquisa de nossa Dissertação de 

Mestrado, concluída em 2007. 

A satisfação pelo trabalho desenvolvido nos levou, anos mais tarde, a retomar 

nossas pesquisas e a direcioná-las ao estudo comparativo, estabelecendo um 

paralelo com outra obra da literatura hispânica. Cinco horas con Mario,2 do 

vallisoletano Miguel Delibes, romance publicado na Espanha, em 1966, em plena 

vigência da ditadura franquista, foi a obra escolhida para dar continuidade ao nosso 

trabalho de investigação. 

Após a leitura dos dois textos, vislumbramos a possibilidade de aproximar 

escritores separados por um lapso generacional que produziram suas obras em dois 

momentos específicos da literatura espanhola posterior à Guerra Civil (1936-1939). 

No primeiro, nos debruçamos sobre algumas produções da chamada España 

peregrina, elaboradas por literatos que haviam apoiado a causa republicana e que 

se viram obrigados a abandonar o solo pátrio e empreender o caminho do exílio para 

fugir das duras represálias dos vencedores da contenda. No segundo, nos 

acercamos de algumas obras produzidas por escritores que permaneceram ativos 

em uma Espanha fraturada, silenciada pelo regime ditatorial que se instalou após a 

ascensão do General Francisco Franco e isolou o país do restante do mundo por 

quase quatro décadas. 

                                                           
1
 Para as citações, utilizaremos a edição publicada em 1986, em Madri, pela editora Ibéria. 

2
 Para as citações, utilizaremos a edição publicada em 1981, em Barcelona, pela editora Destino. 
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Ao longo de nossas leituras, percebemos que, ainda que geograficamente 

distanciados e em contextos sociais e políticos distintos, Sender e Delibes utilizaram 

a escrita para contar/denunciar os horrores da guerra que a retórica oficial se 

esforçava em apagar. A memória, convertida em palavras, se configura no resgate 

de histórias silenciadas e se transforma no espelho que reflete os avatares de uma 

nação devastada por um confronto fratricida. 

O marco histórico da obra de Sender está centrado nos dias que antecedem a 

eclosão do confronto, enquanto a narrativa de Delibes está ambientada em 1966, ou 

seja, 30 anos após o início da guerra. Mas, então, o que aproxima essas duas 

narrativas aparentemente distantes? Muitos fatores, como veremos a seguir. 

Em Réquiem por un campesino español, a Guerra Civil transforma-se no 

grande motivador da tensão narrativa que se consuma na morte de seu herói, Paco 

el del Molino. Em Cinco horas con Mario, o confronto desponta como um espectro 

pertinaz e pode ser encarado como um dos elementos constitutivos do caráter e da 

ideologia de seus protagonistas. 

Tanto Sender quanto Delibes apresentam, nas obras acima citadas, dois 

protagonistas que refletem ideologias antagônicas e que detêm convicções que 

acabam desembocando em conflitos. Na obra de Sender, Mosén Millán, 

representante do dogmatismo eclesiástico, divide o protagonismo com Paco el del 

Molino, defensor das ideias de justiça e de igualdade. Ambas as personagens 

enfrentam um embate ideológico sobre as condições dos menos favorecidos, que 

Paco vê como remediáveis, mas que são encaradas pelo pároco como desígnios 

divinos. Na obra de Delibes, Carmen, símbolo da Espanha mais fechada e 

tradicionalista, compartilha com seu marido Mario, representante da Espanha mais 

aberta e liberal, o papel de destaque. O casal tem opiniões divergentes a respeito de 

aspectos sociais, econômicos, religiosos e políticos, o que gera o problema central 

da relação dos cônjuges: a incomunicação. 

Outra similaridade que encontramos entre as obras citadas é a de que, em 

ambas, um dos protagonistas é apresentado morto desde o início da narrativa.  

A obra de Sender principia com os preparativos para a missa de réquiem de Paco el 

del Molino; na obra de Delibes, uma nota de falecimento informa o repentino óbito de 

Mario. Mesmo mortas, essas personagens ganham vida através das lembranças 

evocadas pelos protagonistas vivos: Mosén Millán recorda toda a existência de Paco 

até o momento de sua execução e Carmen relembra os 24 anos que passou ao lado 
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de seu marido. Através das memórias dos protagonistas vivos, o leitor tem acesso 

às histórias das personagens mortas, já que estas, por motivos óbvios, não podem 

se expressar. 

No que tange aos aspectos estruturais da narrativa, as obras também apresentam 

semelhanças: em ambas os elementos espaciais e temporais se constroem de forma 

aparentemente reduzida, mas se expandem através das recordações de suas 

personagens. Na obra de Sender, a ação ocorre em um povoado inominado em 

Aragão e emana das lembranças de Mosén Millán que, trancado na sacristia, 

rememora a vida de Paco el del Molino. Na obra de Delibes, a ação acontece em 

uma província cujo nome é igualmente desconhecido e desprende-se das memórias 

de Carmen que, confinada no escritório de Mario, monologa com seu finado marido 

e relembra os anos de matrimônio a seu lado. 

O elemento tempo, em ambas as obras, também se constrói de modo 

ilusoriamente condensado. Em Réquiem por un campesino español, esse elemento 

se configura nos momentos de espera do padre para dar início à missa em memória 

de Paco el del Molino. Contudo, através de seus pensamentos, o tempo se volta ao 

passado para recriar todo o ciclo vital de Paco até sua morte. Em Cinco horas con 

Mario, o tempo é o fixado pelas horas que marcam a descoberta, por Carmen, do 

marido morto, a duração de seu discurso e a condução do corpo do finado ao 

cemitério. No entanto, durante o período que passa velando o corpo de seu esposo, 

Carmen recupera um passado distante, que começa em sua infância, passa por sua 

adolescência e depois se concentra nos anos durante os quais esteve casada com 

Mario. 

Outra coincidência é a inserção de textos que funcionam como elementos que 

se combinam para realçar e intensificar os aspectos temáticos expostos no tecido de 

ambas as narrativas. Em Réquiem por un campesino español, Sender apresenta o 

romance de Paco el del Molino, um poema oral, de caráter anônimo, que recolhe 

fragmentos da vida do herói da narrativa. Já em Cinco horas con Mario, Miguel 

Delibes encabeça 27 capítulos de sua obra com citações bíblicas que funcionam não 

somente como desencadeadores das lembranças de Carmen, mas também como 

uma representação póstuma das ideias de Mario. 

Essas narrativas, elaboradas sob os mesmos motivos, mas em conjunturas 

distintas, respondem a demandas próprias de cada circunstância e, portanto, os 
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conteúdos e as formas que se criam para representá-las dialogam com as 

(im)possibilidades de representação dos horrores da Guerra Civil. 

Nesta tese, queremos observar o vínculo de cada uma das obras elencadas 

em nossos estudos com as representações literárias do conflito, destacando seus 

aspectos formais, a arquitetura textual e os mecanismos utilizados por seus 

respectivos autores para estabelecer a tensão entre os dois momentos da literatura 

espanhola de pós-guerra (a produção da España peregrina e a da Era Franco), a fim 

de indicar as relações entre história e literatura através da expressão narrativa dos 

dois segmentos em causa. 

Iniciaremos nossa pesquisa pela leitura das obras que sustentam esta tese e, a 

partir de então, estabeleceremos a divisão de nosso estudo em quatro capítulos. No 

primeiro, esboçaremos um sucinto panorama da Espanha, no qual observaremos 

alguns aspectos históricos, sociais e culturais do país, desde o momento da eclosão 

da Guerra Civil até o período de domínio da ditadura franquista. Esse recorte se 

justifica porque, ao longo de nossas investigações, foram se descortinando 

episódios significativos que nos ambientaram com o contexto de vida e produção 

dos autores privilegiados nesta tese, o que nos possibilitou visualizar a estrutura 

social na qual estavam inseridas suas obras e, fundamentalmente, as narrativas que 

serviram como base para nossos estudos. Na construção dessas linhas, 

buscaremos suporte nos estudos de Hugh Thomas, Carmen Martín Gaite, Juan 

Eslava Galán, entre outros, que servirão de apoio teórico para o estudo da Guerra 

Civil Espanhola e de seus desdobramentos. 

No que tange especificamente ao contexto artístico produzido no exílio, 

recorreremos às pesquisas de José Luis Abellán, Vicente Llorens e Francisco 

Caudet para compreender o fenômeno da diáspora espanhola pós-guerra civil e suas 

manifestações culturais fora do solo pátrio. Nessa conjuntura, empreenderemos uma 

concisa investigação sobre a vida de Ramón J. Sender, situando-o dentro das 

concepções literárias de seu tempo. Para tanto, partiremos da leitura de textos que 

abordam a biografia e a produção literária do escritor aragonês, tais como as 

Conversaciones con Ramón J. Sender, de Marcelino C. Peñuelas. 

No tocante às manifestações artísticas produzidas durante a Era Franco, 

buscaremos apoio nos estudos de Hans-Jörg Neuschäfer, Paul Preston, Santos 

Sanz Villanueva, Fernando García de Cortázar e José Manuel González Vesca para 

verificar como a arte contrária ao regime político vigente sobreviveu na Espanha 
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apesar dos rígidos mecanismos de controle da ditadura franquista. Nesse ínterim, 

realizaremos uma breve explanação biográfica de Miguel Delibes, circunscrevendo o 

autor vallisoletano dentro das produções artísticas em que esteve inserido. Para tal, 

colheremos informações sobre sua vida e sua produção literária em obras como 

Conversaciones con Miguel Delibes, de César Alonso de los Ríos, entre outras. 

No segundo capítulo, nosso foco estará concentrado no estudo dos textos que 

configuram o corpus desta tese. Com o intuito de proporcionar um paralelo entre as 

narrativas de Sender e Delibes, iniciaremos o segundo capítulo explanando, de modo 

breve, os elementos que aproximam as obras elencadas em nossa investigação. Para 

análise do corpus desta tese, apresentaremos subitens que versam sobre a 

representação do conflito espanhol nas obras, as personagens, o tempo e o espaço 

em que se desenvolvem as respectivas narrativas. É importante ressaltar que o marco 

histórico da obra de Sender concentra-se nos momentos que prenunciam o confronto, 

ao passo que a obra de Delibes se desenvolve no período da ditadura franquista. 

Entretanto, a Guerra Civil desponta como tema gerador da tensão das narrativas e 

pode ser encarada como elemento fundamental para a construção dos traços 

psicológicos e ideológicos dos protagonistas de ambos os textos. 

Para o estudo genérico das personagens, buscaremos apoio nas teorias de 

autores como Antonio Candido e Beth Brait. Para a análise específica das 

personagens da obra do escritor aragonês, nos valeremos das ideias de Manuel 

Aguilera Serrano, Marcelino C. Peñuelas, Maryse Bertrand de Muñoz e do próprio 

Sender. Na pesquisa sobre as personagens da obra de Delibes, tomaremos por 

base alguns comentários de seu autor nas Conversaciones com Alonso de los Ríos 

e algumas observações de Martín Gaite e Antonio Vilanova. 

No que concerne ao estudo mais amplo dos elementos temporais e espaciais, 

Benedito Nunes e Antonio Dimas nortearão nossas pesquisas. Jean-Pierre Ressot e 

Stephen M. Hart serão os suportes para a análise destes elementos na obra de 

Sender, enquanto Darío Villanueva, Magnólia B. B. do Nascimento e Antonio Palou 

Bretones orientarão nossa pesquisa no texto de Delibes. 

No terceiro capítulo, nosso foco estará concentrado na análise das vozes das 

narrativas e nos textos que funcionam como recurso enfático no tecido das obras, 

como o romance de Paco el del Molino, em Réquiem por un campesino español, e 

os versículos bíblicos, em Cinco horas con Mario. Para o estudo mais abrangente do 

foco narrativo, sedimentaremos nossas observações nas teorias de Oscar Tacca, 
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Roland Barthes, Gérard Genette e Jean Pouillon. Já para o estudo específico das 

obras de Sender e Delibes, buscaremos apoio nas observações de Gonzalo 

Sobejano, Alfonso Rey, Magnólia B. B. do Nascimento, entre outros. 

Em seguida, ainda no terceiro capítulo, passaremos ao estudo dos elementos 

polifônicos e intertextuais inseridos no tecido de ambas as narrativas, para o qual 

nos valeremos das concepções de Mikhail Bakhtin, Julia Kristeva e Tânia Carvalhal. 

No que se refere ao estudo do romance de Paco el del Molino, buscaremos 

amparo na leitura dos artigos de Magnólia B. B. do Nascimento, Julia Uceda, 

Gemma Mañá Delgado e Luis A. Esteve Juaréz. Nesse caso, importa demonstrar 

como se dá a inserção do romance no tecido da narrativa em prosa, permitir uma 

melhor compreensão do poema, definir suas funções dentro da obra, correlacionar o 

romance ao texto narrativo e ressaltar seu valor simbólico. 

Raquel Velázquez Velázquez, Marlene C. Smith e Jack B. Jelinski nortearão 

nossa pesquisa sobre a inserção dos versículos bíblicos na obra de Miguel Delibes. 

Nesse tópico, queremos demonstrar a importância que essas passagens propiciam 

ao conteúdo e à estrutura da narrativa, pois não só figuram como vocativo ao início 

de cada capítulo como também servem para manifestar as ideias de Mario, sua 

forma de ver e viver a vida. 

Queremos, com esta tese, ampliar a visibilidade, no Brasil, da literatura de  

pós-guerra civil espanhola e esclarecer como esse sombrio período da história 

recente da Espanha é recuperado, pela literatura, nas obras de um escritor exilado e 

nas de outro que viveu boa parte de sua vida sob a vigilância do regime ditatorial 

espanhol. 
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1 DOS ESCOMBROS DA GUERRA CIVIL AO RENASCIMENTO CULTURAL 

 

A Guerra Civil, que acometeu a Espanha entre os anos de 1936 e 1939, figura 

como um dos episódios mais impactantes do século passado e como o mais violento 

do processo de modernização do país. Considerada como uma tentativa brutal de 

solucionar, por meios bélicos, uma gama de querelas políticas e sociais que 

dividiram a nação por várias gerações, a contenda mergulhou a Espanha em uma 

luta fratricida e provocou traumáticas experiências que afetaram diretamente a vida 

de seu povo, como observa Juan Eslava Galán: 

 
Los que antes del 18 del julio eran simplemente adversarios políticos 
se convierten en enemigos de la noche a la mañana. Las actitudes 
irreconciliables de uno y otro bando se resuelven en una guerra civil. 
De un lado el odio destilado lentamente durante años en el corazón 
de los desposeídos; del otro, el odio de los soberbios, poco 
dispuestos a soportar la insolencia de los humildes. (ESLAVA 
GALÁN, 2006, p. 67). 

 
No “campo de batalha”, a Frente Nacionalista, aliada às classes e instituições 

tradicionais da Espanha, como o Exército, o alto clero e as oligarquias agrárias, 

posicionou-se em oposição à Frente Popular, formada pelo Governo Republicano 

que representava os sindicatos, os empresários liberais, os partidos de esquerda 

(socialistas, anarquistas, comunistas radicais e moderados) e todos os setores 

favoráveis à democracia. Para os Nacionalistas, a guerra simbolizava uma 

verdadeira “Cruzada”, movida pelos ideais da fé cristã e da unidade da pátria, que 

pretendia livrar o país da influência comunista, do judaísmo e da franco-maçonaria a 

fim de reestabelecer os legítimos valores da Espanha tradicional, autoritária e 

católica. Em contrapartida, a Frente Popular visava defender as reformas sociais e 

políticas conquistadas pelo Governo da Segunda República, como a soberania 

popular, os direitos individuais, o laicismo e a autonomia dos municípios e regiões, 

além de conter o avanço dos regimes autoritários que assolavam de maneira 

vertiginosa o continente europeu. 

É importante salientar que tanto os monarquistas e direitistas revoltosos quanto 

os republicanos governamentais contaram com o suporte internacional e a 

solidariedade política e material de suas respectivas correntes de adesão. As tropas 

nacionalistas conseguiram apoio dos nazistas alemães e dos fascistas italianos, 

enquanto Stalin enviou aparato bélico para o exército republicano. França e Inglaterra, 

que figuravam como representantes das democracias ocidentais, optaram pela política 
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de “não intervenção” e impuseram um embargo ao comércio de armas às duas partes 

combatentes. Contudo, não foi possível evitar o engajamento de milhares de 

voluntários esquerdistas e comunistas, oriundos das mais diversas partes do globo, 

que chegaram à Espanha para formar as Brigadas Internacionais e lutar em defesa da 

República. As Brigadas Internacionais eram compostas por voluntários estrangeiros 

que, durante a Guerra Civil Espanhola, lutaram em favor da República. O número total 

de voluntários foi de aproximadamente 40 mil combatentes, sendo os mais numerosos 

os franceses, seguidos pelos alemães, austríacos, poloneses, italianos e ingleses.  

O Brasil também se fez presente, embora modestamente, através do envio de um 

pequeno grupo de combatentes que, apesar de dispersos em diferentes unidades 

militares, estiveram engajados na luta antifascista e em favor da democracia. 

Considerada como prelúdio da Segunda Guerra Mundial, a batalha espanhola 

acabou confrontando importantes potências beligerantes europeias, além de servir de 

palco para testes armamentistas, como a investida aérea germânica, realizada em 26 

de abril de 1937, contra a cidade de Guernica. Por mais de três horas, aviões da 

Legião Condor bombardearam, com cerca de 40 toneladas de explosivos e 

apetrechos incendiários, o pequeno vilarejo localizado ao norte da Espanha, 

destruindo 70% de seu território e vitimando boa parte de seus habitantes. O horror 

causado pela destruição de Guernica foi eternizado pelas tintas do pintor espanhol 

Pablo Picasso que retratou, em um quadro homônimo, o caos do intenso bombardeio 

sofrido pela cidade basca. Ao refletir sobre o significado desse episódio da história 

recente da Espanha, Eslava Galán (2006, p. 234) comenta: “Guernica, la primera 

ciudad totalmente destruida por un ataque aéreo, es un excelente ensayo general que 

anuncia lo que serán los espantosos bombardeos de la Segunda Guerra Mundial.” 

Enquanto o General Francisco Franco conquistava sua consolidação política junto 

às forças rebeldes, o Governo Republicano padecia sérios conflitos internos que 

geravam uma situação adversa, configurada pela falta de unidade entre os díspares 

interesses dos grupos políticos envolvidos naquela coligação. Nos períodos iniciais do 

confronto, os partidos políticos e os sindicatos distribuíram armas entre a população e 

organizaram milícias que só acatavam as ordens do próprio partido ou do sindicato. 

Formar grupos de civis sem conhecimento prévio de táticas de guerra, sem armamento 

ou disciplina era tarefa árdua: “Una guerra se gana con un ejército, y la República, que 

licenció el suyo, tuvo que transformar en un ejército, en plena guerra, las milicias 

indisciplinadas y cerriles de la primera hora.” (ESLAVA GALÁN, 2006, p. 85). 
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Desde os meses finais de 1936, a guerra entre Nacionalistas e Republicanos 

converteu-se em um longo e esgotante conflito, com lentos avanços de ambas as 

tropas que vitimariam não só combatentes como também a população civil. Não raro 

se encontrava, nos acostamentos das estradas, corpos sem vida de cidadãos cujo 

único delito era o de não concordar com a ideologia do grupo que comandava a 

região naquele momento. Além de fazer vítimas dentro e fora do campo de batalha, a 

guerra fomentou a repressão aos opositores políticos: “en una sala se apilan los 

cadáveres de los capitanes y tenientes fusilados por mantenerse fieles a la República” 

(ESLAVA GALÁN, 2006, p. 31). Todavia, a violência foi indiscriminadamente praticada 

por ambos os lados desde o início do confronto civil. Na “zona nacional”, 

perseguiam-se e assassinavam-se os esquerdistas; na “zona republicana”, os 

direitistas, em “una espiral incontenible de violencia, cada bando hace todo lo 

posible por exterminar al contrario” (ESLAVA GALÁN, 2006, p. 69). 

A superioridade militar de Franco e a coesão que ele conseguiu conquistar 

junto às forças de direita foram fatores decisivos na sua vitória sobre as tropas 

republicanas. Em janeiro de 1939, os combatentes nacionalistas entraram em 

Barcelona e, no dia 28 de março, Madri se rendeu ao exército insurgente depois de 

resistir aos poderosos ataques por quase três anos. Com a derrota republicana, o 

Generalíssimo Francisco Franco, autointitulado “el caudillo de España por la Gracia 

de Dios”, assumiu o comando do país e impôs à nação um governo totalitário que 

durou até 1975, ano de sua morte. 

A ascensão de Franco ao poder gerou um novo tipo de estratificação social que 

se desenvolveria, com maior ou menor veemência, ao longo dos trinta e seis anos 

de seu regime totalitarista, em um tipo de distinção articulada segundo a dicotomia 

“vencedor/vencido”. É interessante a reflexão que tece Rafael Torres a respeito 

desta oposição: 

 

El 1° de abril de 1939, el día en que Franco rubricó el último parte de 
guerra3 de los sublevados contra el estado legítimo, no llegó la 
ansiada paz a España, sino la victoria, una suerte de guerra más atroz 
si cabe, pues una de las partes ya no peleaba y se hallaba deshecha y 
cautiva a merced de los vencedores. (TORRES, 2006, p. 12). 

 

                                                           
3
 Há, no Anexo A desta tese, uma cópia do documento original, assinado pelo General Francisco 
Franco, que comunicava o fim da Guerra Civil Espanhola. 
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Além de estabelecer essa nova dicotomia social, o fim da Guerra Civil deixou o 

país arruinado, com uma economia em estado alarmante. A estimativa de mortos em 

combate gira em torno de um milhão de pessoas, considerando-se que não eram 

registradas as mortes nas inúmeras execuções sumárias. A essa cifra devemos 

adicionar as vítimas da repressão franquista depois de findado o confronto e as 

milhares de pessoas que deixaram o país temendo as retaliações das tropas 

vencedoras. As vultosas baixas no contingente civil, a crise da ainda incipiente 

indústria, a agricultura castigada por rigorosas e consecutivas secas, a miséria 

configurada pela fome, pela falta de moradia e pelas epidemias são mostras da 

dramática situação do país ibérico no imediato pós-guerra em que a repressão, a 

violência, as frustrações e a luta pela sobrevivência estavam na ordem do dia de 

uma Espanha isolada e autárquica. As palavras de Carmen Martín Gaite atestam a 

situação de indigência da nação espanhola ao término da contenda: 

 

Es bien sabido que aquellos años, llamados triunfales, fueron de gran 
penuria económica, de sequías, de bajos jornales, de falta de 
vivienda para la gente que emigraba del campo a la ciudad, de mal 
funcionamiento de servicios públicos. (MARTÍN GAITE, 1994, p. 22). 

 

Nesse cenário de desesperança e privação, o obstinado discurso franquista 

predicava a reconstrução nacional através do restabelecimento dos antigos valores 

e condutas reputados pelo governo como exemplos da “autêntica nação espanhola”. 

O caudilho acreditava que chegara o momento de instaurar uma nova identidade da 

nação espanhola, alicerçada nos princípios tradicionais que caracterizavam seu 

povo como uma comunidade homogênea, representada pelo ideário de uma 

Espanha “Una, Grande y Libre”. Recusavam-se os valores da “anti-España”, 

característicos do período republicano, como o liberalismo, o materialismo, o 

separatismo, o laicismo, a aproximação com o comunismo, entre outros. Assim, 

emergiam exemplos dessa Espanha idealizada e perfeita, almejada pelo novo 

regime: a Espanha da época do imperialismo colonial que, durante os séculos XVI e 

XVII, foi considerado o período áureo da nação, marcado pela unidade política, 

territorial e cultural, em que a identidade espanhola esteve inteiramente vinculada ao 

catolicismo. 
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Na esfera política, o país precisou habituar-se ao isolamento internacional, 

consumado no ano de 1946, após o fechamento da fronteira francesa e a retirada de 

embaixadores em Madri, determinada pela Organização das Nações Unidas. Nesse 

período, a economia espanhola consistia em um drama diário, caracterizado pela 

restrição elétrica e pelo racionamento dos escassos meios de subsistência. 

Organizações governamentais tentavam minimizar o drama da fome nas zonas mais 

afetadas com a distribuição de parcas refeições que eram servidas em refeitórios 

públicos a uma massa de famintos que aguardavam em longas e intermináveis filas. 

Somado a esse quadro, o período de intensa seca contribuiu para agravar ainda 

mais a situação agrícola do país. Como medida paliativa, o governo elaborou as 

cartillas de racionamiento, um tipo de talonário em que estavam indicadas a 

quantidade e o tipo de mercadoria que cada pessoa poderia retirar em um comércio 

preestabelecido. As cartilhas estavam centradas, principalmente, na carne e em 

produtos alimentícios básicos, porém, essa medida era insuficiente para acalmar os 

estômagos famintos. 

No entanto, para os ex-combatentes e membros do partido franquista, as 

circunstâncias eram bem mais amenas, pois estes desfrutavam de certas regalias às 

quais a população estava alheia. Como era de se supor, a corrupção prontamente 

irrompeu e, com ela, o mercado negro de gêneros de primeira necessidade, como 

alimentos e medicamentos, bastante escassos e, por essa razão, racionados. Essa 

situação propiciou o comércio ilícito desses produtos a preços bem acima dos 

cobrados pelo mercado oficial, o que facilitou o enriquecimento de uma elite 

minoritária que se beneficiava com a decadente situação do país. Nesse mercado 

negro, conhecido como estraperlo, estavam envolvidos todos os estratos sociais, 

desde agricultores, que sonegavam grande parte de suas colheitas, às autoridades 

civis, passando por comerciantes, policiais e até altos funcionários da administração, 

todos, sem exceção, usufruindo dessa transação ilegal como principal ou, às vezes, 

única via de sustento de suas famílias, durante um período em que imperava a 

miséria no país. 

A Igreja Católica, que desde o início da contenda havia apoiado o exército 

nacionalista, sustentava a ideia de que o General Francisco Franco combatia em 

nome de Deus e, a partir da ascensão do Caudilho, assumiu importante função na 

ordenação da moral e dos bons costumes dos cidadãos. Dessa forma, essa instituição 

empregou seu prestígio social em favor da ditadura, controlando o comportamento 
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social e moldando a mentalidade de várias gerações de espanhóis. No âmbito 

educacional, os membros eclesiásticos sempre estiveram presentes, compondo 

grande parte do corpo docente nos mais diversos níveis de instrução. Na esfera das 

relações familiares, a Igreja suprimiu o direito ao divórcio, tornou obrigatório o 

casamento religioso, estimulou a natalidade e empregou toda espécie de providências 

para assegurar a propagação dos dogmas católicos no seio familiar espanhol. 

O plano artístico foi, dentre todos, um dos que mais sofreu com as irreparáveis 

perdas. O nefasto triênio bélico e o estabelecimento do regime despótico de 

Francisco Franco significaram uma verdadeira cisão com os tempos de bonança 

cultural iniciados na década de vinte com a ascensão de talentos que despontaram 

na chamada Edad de Plata do país Ibérico. Ainda no início do conflito, muitas 

atrocidades foram perpetradas contra a intelectualidade espanhola. Em agosto de 

1936, somente um mês após a deflagração da Guerra Civil, oficiais do exército 

franquista prenderam o poeta e dramaturgo Federico García Lorca, que foi 

sumariamente executado e enterrado em uma vala comum. Seus restos mortais até 

hoje não foram encontrados. É importante ressaltar que a figura de Lorca não 

oferecia qualquer tipo de ameaça ao contexto habitual de um confronto fratricida, no 

qual civis vão à luta armada adotando um lado para se aliar. A ameaça do poeta 

granadino não era, em hipótese alguma, bélica; García Lorca era mais temerário 

com uma pluma na mão do que muitos com um fuzil. Assassinar o poeta espanhol 

mais importante do século XX representou um ato hediondo, não apenas pela 

brutalidade contra um ser humano, mas também pela violenta supressão do direito 

de manifestação, tão bem representado pela arte de Federico García Lorca. 

Em 12 de outubro de 1936, durante o ato de abertura do curso acadêmico, que 

coincidia com a celebração do Día de la Raza, realizada na tradicional Universidade 

de Salamanca, o general José Millán-Astray, exemplo da brutalidade e intransigência 

do fascismo espanhol, afrontou o reitor, poeta, ensaísta e filósofo Miguel de Unamuno, 

gritando “¡Abajo la inteligencia! ¡Viva la muerte!”, e recebeu a seguinte e célebre 

resposta: 

 
Este es el templo de la inteligencia. Y yo soy su sumo sacerdote. 
Estáis profanando su sagrado recinto. Venceréis porque tenéis 
sobrada fuerza bruta. Pero no convenceréis. Para convencer hay que 
persuadir. Y para persuadir necesitaríais algo que os falta: razón y 
derecho en la lucha. Me parece inútil el pediros que penséis en 
España. He dicho. (THOMAS, 1964, p. 294). 
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Nesse mesmo mês de outubro, Franco destituiu Unamuno do cargo de reitor 

vitalício da Universidade de Salamanca e decretou sua prisão domiciliar. No último 

dia daquele fatídico ano de 1936, o coração de Unamuno não resistiu e a guerra fez 

mais uma vítima. 

Outro mártir da repressão franquista foi Antonio Machado, um dos mais 

celebrados escritores da modernidade espanhola. Ao longo de sua vida, o poeta 

sevilhano pôde testemunhar muitos dos infortúnios da história de seu país, como o 

descenso brusco do Império Espanhol, a ditadura de Primo de Rivera e a Guerra 

Civil. Esses acontecimentos foram convertidos em motivação para que Machado 

sentisse a necessidade de participar, com seus escritos, dos acontecimentos 

políticos e sociais de sua época. Em seu compromisso ético com a República, 

Machado, que não era soldado, participou do embate por meio da expressão 

artística, através da escritura a serviço da narração dos fatos, do apoio aos ideais 

republicanos e da denúncia das atrocidades da guerra, atividades que o colocaram 

frente a um inimigo perigoso: o exército franquista. 

Quando as tropas nacionalistas chegaram a Madri, o poeta encontrava-se na 

capital espanhola e precisou partir para Valência e depois para Barcelona, mas o 

exército de Franco também alcançou essa cidade. Buscando preservar sua vida, o 

poeta resolveu procurar abrigo na França. Em janeiro de 1939, Antonio Machado 

conseguiu chegar ao país vizinho junto com sua mãe e seu irmão José. Com a 

saúde bastante debilitada, o poeta sevilhano faleceu em 22 de fevereiro na 

localidade francesa de Collioure. Contudo, antes de seu óbito, Machado deixou para 

a posteridade uma obra cujo título representa não apenas o motivo indireto de sua 

morte como também o tema fundamental para a sua geração: La guerra, publicada 

em Madri, em 1937, pela editora Espasa-Calpe. 

Miguel Hernández também figura como mais uma vítima da Guerra Civil. Ainda 

muito jovem, o poeta valenciano começou a escrever versos e decidiu seguir para a 

capital do país. Em Madri foi surpreendido pela Guerra Civil, se alistou no exército 

republicano e lutou em diversas frentes de batalha. Paralelamente, desenvolveu sua 

carreira nos principais eventos literários organizados pelo governo republicano ou 

em missões institucionais, como a que o levou à União Soviética em 1937. Quando 

a contenda espanhola chegou ao fim, Miguel Hernández tentou fugir para Portugal, 

mas foi interceptado e entregue ao exército nacionalista. Foi condenado à morte 

pelos tribunais franquistas, porém, graças à intervenção de amigos, a pena foi 
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comutada para trinta anos de prisão. No cárcere, Miguel Hernández contraiu 

bronquite e tifo, que evoluíram para uma tuberculose que ceifou sua vida em 1942. 

Além das perdas irreparáveis, a repressão instaurada pelo novo Estado 

também lançou ao desterro boa parte da intelectualidade espanhola: professores, 

filósofos, escritores, cientistas, artistas e jornalistas que haviam defendido os ideais 

republicanos sentiram-se compelidos a deixar o país por receio das retaliações que 

poderiam sofrer por parte do lado vencedor. Somadas as adversas circunstâncias de 

morte ou exílio da intelectualidade espanhola, o isolamento político ao qual a 

Espanha foi submetida ocasionou também um infortúnio para a produção cultural do 

país. As novas orientações políticas e ideológicas da ditadura franquista, geradoras 

de rígidos códigos morais e religiosos, de forte controle e censura das atividades 

culturais e artísticas, proscreveram a circulação de textos literários estrangeiros, bem 

como as obras de autores espanhóis exilados ou qualquer outro tipo de publicação 

que divergisse dos parâmetros morais, políticos e religiosos estabelecidos pelo novo 

regime governamental. Toda a liberdade criadora foi cerceada pelos ardores da 

censura que detinha o poder de utilizar seu lápiz rojo para reprovar todo o conteúdo 

que não se adequasse aos parâmetros franquistas. 

Em contrapartida, os serviços de imprensa e propaganda do regime totalitário de 

Francisco Franco eram utilizados para construir uma visão maniqueísta do passado, 

moldar comportamentos, inculcar valores e doutrinar a sociedade, impondo-lhe modos 

de expressão, gostos, valores e condutas sociais. Todos estavam submetidos a uma 

única voluntad que seguia as diretrizes da tradição imperialista, do totalitarismo 

fascista e da doutrina católica. O dogma de fé do regime franquista era “Deus, pátria e 

família” e a principal missão do Estado e de seu Caudilho consistia em resguardar a 

inteireza dessa trindade na mente de seus súditos e defendê-la dos “perigosos” 

questionamentos da razão crítica. O Estado era o único órgão capaz de estabelecer o 

que convinha aos seus “protegidos”, já que assumia o papel de “patriarca” da nação. 

Seu dever era o de controlar as relações intelectuais e comunicativas entre seus 

membros, impossibilitando que estes tivessem acesso a conteúdos inapropriados, 

bem como a conceitos e ideias que atacassem o dogma, a moral, a Igreja e seus 

Ministros, o Regime e suas instituições. 

Diante desse sombrio panorama, a cultura espanhola necessitava de um 

autêntico “renascimento”, não no sentido de retomada dos eruditos valores da 

antiguidade greco-romana, mas na mais literal acepção de “voltar a nascer”.  
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A experiência de uma guerra fratricida constituiu um revulsivo de consciência no 

universo do fazer artístico que, ferido em sua sensibilidade, ao se encontrar entre os 

escombros da nação, percebeu seu ofício como uma nova vítima da guerra e que, ao 

debruçar-se sobre suas múltiplas formas de expressão, partiu do zero e iniciou uma 

nova era produtiva. Como reminiscência da guerra e não, como costuma acontecer no 

âmbito literário tradicional, por reação contra os postulados estéticos da geração 

anterior, a literatura tratou de romper com os modelos anteriores para expor um tempo 

de medo e agonia. Gonzalo Navajas fala de uma cultura condicionada pelas 

especificidades circunstanciais locais que conferiam destacada peculiaridade e 

diferença à produção literária, mas, ao mesmo tempo, desconectavam essa produção 

dos parâmetros culturais do mundo (NAVAJAS, 2004, p. 13). 

No entanto, as perdas humanas e materiais da cultura espanhola, findada a 

Guerra Civil e estabelecida uma ferrenha repressão social, propiciaram uma relação 

bastante particular com o fazer artístico, já que a censura inibe, mas também estimula 

a criatividade. Não queremos afirmar que a imaginação necessite de coibição, todavia, 

é inegável que a repressão provoque fantasias libertadoras, visto que nada é mais 

estimulante que transgredir limites estabelecidos. São frequentes as declarações de 

artistas no que tange aos recursos utilizados para burlar o controle regimental de 

Franco. Muitos dos talentos que permaneceram na Espanha vigiada utilizaram, contra 

a férrea censura estabelecida, a arma que melhor dominavam: a linguagem. A partir 

desse engenho, foram elaboradas obras pautadas em alusões, meias palavras e 

ambiguidades que propiciaram a criação de textos capazes de evadir a vigilância do 

autoritário regime político sem que suas críticas fossem notadas. 

Em termos gerais, a produção cultural produzida no período de pós-guerra civil 

concretizou-se de forma dicotômica, fracionada em dois grupos bastante distintos.  

O primeiro grupo representava os artistas exilados que, indubitavelmente, gozaram 

de mais liberdade criativa e continuaram, através de suas múltiplas formas de 

manifestação, defendendo, em terras europeias ou americanas, a causa da 

liberdade e da democracia, valores culturais e éticos que desembocariam no 

confronto fratricida de 1936. Contudo, esses artistas padeceram o isolamento e a 

nostalgia da pátria perdida, convertidos em força dinâmica que alimentou a 

preocupação com o não esquecimento, matéria-prima de grande parte das obras 

dos exilados. O outro grupo era configurado pelos intelectuais que permaneceram 

ativos em uma Espanha fraturada, silenciada pela censura e pela ideologia que 
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emanava do poder central. Esses artistas, igualmente preocupados com a não 

alienação dos fatos pretéritos, como os companheiros do exílio, se viram compelidos 

a utilizar todos os recursos de que a arte dispunha para despistar os órgãos 

censores e fazer valer seus ideais. 

Nas páginas seguintes deste capítulo, explanaremos de modo conciso essas 

duas manifestações culturais, bem como os principais nomes que compõem esse 

vasto ciclo que convencionou-se chamar de período de pós-guerra civil espanhola. 

 

1.1 A CULTURA EXILADA 

 

As altas cifras negativas computadas pela Guerra Civil Espanhola podem ser 

medidas de várias maneiras: às perdas materiais e de vidas dentro da península 

somam-se os gastos efetuados tanto pelo exército nacionalista como pelo republicano 

para financiar os três longos anos de confronto. A esses números podemos agregar 

as perdas humanas geradas pela ditadura durante várias décadas, incluindo a 

sistemática destruição de um amplo e significativo setor produtivo da sociedade 

espanhola que, dentro do próprio país, foi fuzilado, encarcerado ou “expurgado”.  

A todos esses dados, devemos adicionar, ainda, a abrupta redução de um importante 

capital humano configurado na perda de um contingente extremamente qualificado 

que deixou o país gradualmente durante a contenda e que, após a queda da 

Catalunha, no princípio do ano de 1939, partiu para o exílio massivamente. 

A magnitude desse êxodo pode ser medida se considerarmos que, dos 24 

milhões de espanhóis que povoavam a nação no início de 1939, cerca de 2% 

abandonaram o solo pátrio por questões eminentemente políticas. Vicente Llorens 

(2006, p. 290) sinaliza a cifra de 400 mil espanhóis que cruzaram a fronteira 

francesa nos meses anteriores ao fim da contenda. Avalia-se que a busca de refúgio 

em solo francês deveu-se, primeiramente, a motivos estratégicos, já que o país está 

geograficamente mais próximo da Espanha, mas também à força da tradição da 

França, berço do ideal de “liberdade, igualdade e fraternidade”, de conviver de modo 

tolerante com os divergentes posicionamentos político-ideológicos. 

Contudo, a acolhida em terras francesas não foi tão hospitaleira como era 

esperado. Desde a transposição da fronteira, os exilados republicanos recebiam um 

tratamento que, a princípio, mostrava-se humilhante: despojados de boa parte de seus 

pertences, eram submetidos a longos interrogatórios e tratados como estrangeiros 
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indesejados pela guarda local. A França, que atravessava um período de recessão 

econômica, iniciado com a crise de 1929, mostrou-se despreparada para receber a 

avalanche de refugiados espanhóis. 

Os recém-chegados eram recebidos e encaminhados para campos de reclusão 

cuja natureza comum era a precariedade somada à coerção: racionamento de 

alimentos, ausência de instalações sanitárias, alojamentos inadequados, falta de água 

potável, falta de medicamento, trabalhos forçados e maus-tratos. As enfermidades 

típicas causadas por subnutrição se alastraram e a taxa de mortalidade foi elevada. 

Além dos exilados republicanos que foram submetidos ao confinamento nessas zonas 

de centralização humana, outros foram conduzidos aos campos da Argélia, país que, 

naquele momento, era colônia francesa. Nos campos argelinos, as condições de vida 

eram igualmente calamitosas, agravadas pelo clima desértico do norte da África e 

pelo aumento da repressão. Outra “solução” encontrada pelas autoridades francesas 

para amenizar o impacto da chegada do volumoso número de exilados espanhóis foi a 

negociação do retorno de parte destes à Espanha, não raro por meio de repatriações 

forçadas. Aos homens que se negavam a regressar à terra natal, o governo francês 

propunha a incorporação à Legião Estrangeira. 

Passados apenas cinco meses desde o final da Guerra Civil Espanhola eclodia 

a Segunda Guerra Mundial. A possibilidade de invasão da França pelas tropas do  

III Reich levou muitos exilados espanhóis a buscar proteção em outras terras, em 

especial, as do continente americano. O México foi, entre todos os países do mundo, 

o que mais apoiou política e diplomaticamente a República Espanhola após sua 

derrota para o exército nacionalista e, por essa razão, tornou-se a principal zona de 

acolhimento de seus exilados. De fato, desde o início do levante, em 18 de julho de 

1936, o México forneceu amplo apoio material e diplomático. Por determinação do 

General Lázaro Cárdenas, que governou o México de 1934 a 1940, a política 

migratória do país foi flexibilizada, o que, em 1939, possibilitou o ingresso de 

numerosos exilados espanhóis que, a partir de então e ao longo da década seguinte, 

chegaram a somar 25 mil homens, mulheres, adolescentes e crianças, dos quais 

cerca da metade havia chegado às terras mexicanas entre 1939 e 1942. 

Além da acolhida, a antiga capital do Império Asteca propiciou ajuda material 

para que os recém-chegados pudessem continuar suas atividades produtivas e 

forneceu apoio às instituições republicanas exiladas que colaboraram para a 

execução dessas medidas. No tocante a estas últimas, precisamos recordar que, 
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durante a Guerra Civil, o Governo Republicano havia conseguido salvar parte dos 

recursos econômicos da nação espanhola para que estes não caíssem nas mãos do 

exército franquista e de seus aliados internacionais. Em 1939, ao trasladar uma 

pequena parte desses fundos ao México, Indalecio Prieto fundou a Junta de Ayuda a 

los Republicanos Españoles (JARE), sucessora do Servicio de Evacuación de 

Republicanos Españoles (SERE), dirigido por Juan Negrín, que junto com o Comité 

Técnico de Ayuda a los Republicanos Españoles (CTARE), coordenado por José 

Puche, socorreu muitos dos exilados espanhóis, não só organizando o translado 

destes a outros países, como também contribuindo para o financiamento de projetos 

culturais e para a criação de fontes de trabalho e renda que ajudariam os exilados a 

sobreviver em terras estrangeiras. 

É importante salientar que o asilo outorgado aos espanhóis republicanos pelo 

governo do México deve ser entendido não só como um gesto de solidariedade 

diplomática, política e humanitária, mas também como uma espécie de estímulo a 

esses emigrados para que contribuíssem com o desenvolvimento material e cultural 

do país nos mais diversos ramos de produtividade. É preciso lembrar que esses 

espanhóis eram majoritariamente oriundos do mundo urbano e que, por seus perfis 

educacionais e profissionais, representavam um moderno microcosmo espanhol, que 

se inseria de maneira proveitosa no universo econômico, social e cultural mexicano. 

Esses expatriados chegavam de regiões particulares da Espanha que, há algumas 

décadas, haviam iniciado sua evolução industrial e de serviços ao mesmo tempo em 

que haviam proporcionado um forte impulso ao desenvolvimento das áreas científicas 

e culturais. Desde os albores do século XX, a Espanha havia ingressado em um 

processo de modernização da indústria e das manufaturas, dos transportes e das 

comunicações, da produção elétrica, da educação em todos os seus níveis; em suma, 

havia alcançado a promoção de novos horizontes profissionais, científicos e técnicos. 

Com a eclosão da Guerra Civil, a população mais afetada foi precisamente 

aquela que, por seu alto grau de educação e especialização laboral, apoiou a 

República liberal e democrática em seu afã modernizador. Esta não era uma 

população destinada a migrar por razões econômicas, mas que se viu obrigada a 

deixar a Espanha por motivos essencialmente políticos. Isso explica o fato de que a 

grande maioria de adultos asilados no México tinha uma educação mais elevada que 

a média dos espanhóis e mexicanos de sua época. Esses asilados, de forma geral, 

formavam os quadros de profissionais, técnicos, cientistas e artistas mais bem 



31 

 

capacitados da Espanha. Nesse sentido, o exílio dos espanhóis no México 

encontrou condições laborais favoráveis, o que colaborou com o processo de 

modernização do país que os recebeu, especialmente nos setores mecânico, 

energético, manufatureiro, industrial, científico e acadêmico. Em síntese, os exilados 

passaram de uma Espanha que já havia iniciado seu processo de modernização nos 

ramos da indústria e serviços anos antes da guerra para um México que, após a 

Revolução e o direcionamento de um novo Estado, há pouco despontava em suas 

futuras transformações materiais e culturais, para as quais necessitava de mão de 

obra capacitada e de sólidos conhecimentos técnicos, científicos e profissionais. 

Nesse contexto, em 1938, antes do agravamento da situação da República na 

Guerra Civil, o governo de Lázaro Cárdenas decretou a fundação de La Casa de 

España en México, como um centro de investigação e criação para abrigar 

acadêmicos, cientistas, intelectuais e artistas republicanos que se sentissem 

ameaçados, primeiro pela violência da contenda e, depois, pelas terríveis sequelas 

da repressão franquista. A gestão desse projeto cultural ficou a cargo de duas 

grandes personalidades do universo cultural mexicano: Alfonso Reyes, humanista, 

diplomata e escritor, e Daniel Cosío Villegas, economista e historiador, idealizador 

do Fondo de Cultura Económica, instituído na capital de seu país em 1934. 

A partir de 1939, as contribuições espanholas para o México se multiplicaram. 

Juntamente com contribuições dos órgãos republicanos, o governo espanhol 

republicano no exílio favoreceu a criação de colônias agrícolas, empresas culturais, 

industriais e financeiras, escolas para crianças e adolescentes. O apoio material e as 

oportunidades de trabalho destinadas aos exilados espanhóis empreenderam os 

primeiros passos destes no México. No entanto, as despesas geradas por esses 

empreendimentos somadas aos custos do traslado para a França e para o norte da 

África configuraram uma situação difícil de administrar. Assim, em 1942, foram 

suspensos os embarques para o México até o final da Segunda Guerra Mundial. 

De maneira geral, já ilustramos, nos comentários anteriores deste subcapítulo, o 

amplo caleidoscópio que representou o exílio espanhol no México. Nossa pesquisa 

não entrará em maiores detalhes a respeito desse assunto. Contudo, citaremos mais 

um exemplo que ilustra o significado desse exílio no âmbito da cultura e da ciência:  

La Casa de España que, em 1949, foi transformada em El Colegio de México.  

A intenção original dessa instituição era a de oferecer aos seus membros, até o 

período em que pudessem regressar à sua terra natal, um espaço de trabalho para 
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dar continuidade, com um salário modesto, a suas atividades intelectuais. Entretanto, 

com a chegada cada vez mais vultosa de exilados republicanos, decidiu-se intensificar 

os esforços de ajuda e ampliá-los na medida do possível. Assim, a função de La Casa 

de España dobrou. Por um lado, a instituição selecionou os exilados mais distintos 

para que se integrassem a ela, o que permitiu que, desde o início, esse centro se 

destacasse como um pequeno mas excepcional núcleo criador e emissor de alta 

cultura. Por outro lado, La Casa de España também se propôs a ajudar os emigrados 

não selecionados para a instituição a ingressar em outras entidades educativas, 

culturais, artísticas, entre outras áreas profissionais, incluindo as de investigação 

científica e acadêmica.  

As amplas relações profissionais, pessoais e políticas dos diretores de La Casa 

de España serviram como elo entre as partes interessadas, incluindo médicos, 

advogados, jornalistas, além de estreitarem os laços entre a comunidade acadêmica, 

científica e artística do México e os recém-chegados, através de cursos, conferências, 

seminários, exposições e concertos. Tudo isso resultou na colaboração e no eventual 

ingresso de espanhóis em instituições tão diversas como a Universidad Nacional de 

México, o Instituto Politécnico Nacional, o de Bellas Artes, o Conservatorio Nacional e, 

inclusive, escolas recém-criadas para as crianças e os jovens exilados, como o 

Colegio Madrid, o Instituto Luis Vives, a Academia Hispano-Mexicana e o Instituto 

Ruiz de Alarcón. É importante salientar que esses centros educacionais tiveram como 

referência o modelo pedagógico da II República que, fortemente influenciado pelos 

princípios da Institución Libre de Enseñanza e pelo movimento da Escola Nova, havia 

conseguido integrar as tendências mais avançadas e progressistas de sua época. 

Assim, essas instituições não só impulsionaram as atividades culturais/acadêmicas 

como também funcionaram como centros de seleção e irradiação de talentos em 

direção às mais diversas esferas da vida cultural/científica mexicana. Além disso, 

facilitaram a inserção dos profissionais recém-chegados ao mercado de trabalho do 

país de acolhida. 

No caso concreto das atividades culturais de La Casa de España, estas foram 

desenvolvidas com entusiasmo por musicólogos, poetas, críticos de arte, filósofos, 

historiadores, sociólogos e pedagogos, a maioria figurando de modo prestigioso em 

suas áreas e muitos sendo catedráticos e até reitores de universidades espanholas. 

Como exemplo, citamos os seguintes nomes: José Gaos, discípulo de Ortega y 

Gasset, foi reitor da Universidad de Madrid e, em 1937, colaborou na organização do 
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Pabellón Español en la Feria de París, para o qual Pablo Picasso pintou Guernica; 

Enrique Diéz Canedo, poeta e crítico literário, possuía um amplo conhecimento das 

letras hispano-americanas, foi membro da Academia de la Lengua, diretor da 

Escuela Central de Idiomas, ministro no Uruguai e embaixador na Argentina; Ricardo 

Gutiérrez Abascal, mais conhecido por seu pseudônimo Juan de la Encina, crítico de 

arte, ex diretor do Museo de Arte Moderna de Madrid, colaborou reiteradamente em 

diversos periódicos e revistas mexicanas. A esses nomes devemos somar os dos 

que foram chegando com a migração de grandes contingentes que ocorreu a partir 

de 1939: poetas, artistas e críticos como León Felipe, José Moreno Villa, Benjamín 

Jarnés, Juan José Domenchina, Josep Carner e Adolfo Salazar. 

Outro importante estímulo para as atividades culturais dos artistas exilados foi 

a criação de editoras, graças às quais estes puderam expressar sem censura suas 

ideias. Merece destaque a editora Séneca, pela qual foram publicados, no ano de 

1940, os seguintes títulos: Memoria de olvido, de Emilio Prados; Poeta en Nueva 

York, de Federico García Lorca; Obras completas, de Antonio Machado; La realidad 

y el deseo, de Cernuda. No ano seguinte, a mesma editora publicaria La arboleda 

perdida, de Alberti. 

As revistas culturais mexicanas também receberam vários artistas espanhóis a 

partir de 1939. Merecem destaque Letras de México, Taller, Tierra Nueva, Rueca e  

El Hijo Pródigo, revistas que receberam a colaboração assídua não só de escritores 

como também de tipógrafos, ilustradores, desenhistas e caricaturistas espanhóis. A 

partir de 1940, os exilados espanhóis foram criando suas próprias revistas. Especial 

menção merecem as seguintes publicações: Romance; España Peregrina, publicada 

por José Bergamín com a finalidade de refletir sobre as várias maneiras de manter a 

cultura espanhola ativa e também de unir a intelectualidade exilada; Litoral, que 

aparece no México com três números da revista fundada em Málaga em 1926; e Las 

Españas, editada por Manuel Andújar, José Ramón Arana e José Puche. A soma de 

vozes dos artistas exilados permitiu a criação dessas revistas que, além de agregarem 

valor estético e cultural ao movimento, também contribuíram para a reconstrução das 

marcas identitárias perdidas pelos exilados após sua saída da Espanha, como mostra 

o prólogo do primeiro número da revista Las Españas, de 1946: 

 
Las Españas [...] es una revista literaria absolutamente independiente 
que aspira a ser un instrumento más en la reconquista y reconstrucción 
de España, en la difusión de nuestra cultura, en el conocimiento y 
exaltación de nuestros valores. (CAUDET, 2005, p. 335). 
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Apesar de sua inquestionável qualidade, grande parte dessas revistas desfrutou 

de pouco tempo de existência. Muitas foram tão fugazes como o repentino nascimento 

de outras, como Catalunya, Adelante, Tiempos Modernos e Los cuatro gatos. 

A presença dos profissionais do teatro espanhol exilados na cena mexicana 

não foi tão relevante como em outros âmbitos artísticos. A pouca transcendência do 

teatro constituído fora da Espanha se deveu, fundamentalmente, à falta de contato 

com seu público natural, ou seja, com o público espanhol. Ao perder sua terra natal, 

o teatro espanhol perdeu também o cenário e o sentido. Max Aub relatou que sua 

obra teatral não era encenada no México “porque no era ni nacional, ni extranjero” 

(ADAME, 2016, não paginado), o que ilustra a dificuldade de propagação desse 

gênero por uma espécie de “impossibilidade” de criar obras para o público mexicano 

que transcendessem as formas específicas do teatro espanhol e que se adaptassem 

ao público local. 

Pintores, escultores e desenhistas trabalharam e fizeram exposições conjuntas 

com os mexicanos em lugares como o Ateneo Español. O mesmo ocorreu com 

músicos e jornalistas. O gênero ensaístico proliferou abundantemente. Entre os 

ensaístas que colaboraram em periódicos e revistas mexicanas e espanholas, 

destacamos Américo Castro, Antonio Sánchez Barbudo, Ramón Xirau, José Moreno 

Villa e Juan Rejano. 

Na esfera poética, ressaltamos os seguintes nomes: Enrique Diez-Canedo, 

Josep Carner, León Felipe, José Moreno Villa, Emilio Prados, Juan José 

Domenchina, Pedro Garfias, Luis Cernuda e Manuel Altolaguirre, exilados no 

México; Juan Ramón Jiménez e Pedro Salinas, exilados em Porto Rico; Rafael 

Alberti, exilado na Argentina. O tema da pátria perdida oferecia, primeiramente, um 

tom desesperado plasmado em composições que evocam os temas da luta, das 

ilusões perdidas e da derrota. Contudo, superada a angústia inicial, a poesia 

passaria a abordar a nostalgia e as recordações das terras espanholas. É importante 

salientar que todos os poetas exilados pela Guerra Civil Espanhola se esforçaram 

para manter um compromisso ético e estético, ainda que a dispersão os tenha 

levado para caminhos bastante diversos. 

No conjunto da prosa narrativa dos exilados espanhóis no México, o propósito 

da grande maioria era o de dar testemunho da realidade vivenciada: plasmar os 

ideais republicanos, relatar a experiência da Guerra Civil e a do exílio e consolidar 

uma identidade perdida pela separação da terra natal. As obras dos romancistas 
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exilados oscilaram entre a nostalgia da Espanha perdida, daquela utopia de 

liberdade e justiça derrubada pela força das armas, e a necessidade, conforme se 

diluía a esperança do regresso ao solo pátrio, de vincular-se, de entregar-se à nação 

que generosamente os acolheu. Entre os romancistas exilados, apontamos os 

seguintes: Max Aub e Manuel Andújar, exilados no México; Ramón J. Sender, 

inicialmente refugiado no México e logo depois nos Estados Unidos; Francisco Ayala 

e Rosa Chacel, estabelecidos na Argentina; Jorge Semprún e Mercé Rodoreda, 

assentados na França; Arturo Barea, na Inglaterra; além de muitos outros que, com 

suas obras, buscaram difundir, manter e não deixar cair no esquecimento a herança 

intelectual e artística do coletivo republicano. 

É importante destacar que a política cultural vigente durante toda a ditadura 

franquista impediu a recepção na Espanha da literatura dos romancistas exilados. 

Apesar das tentativas de abertura, como a iniciada em 1966 com a promulgação de 

uma nova Ley de Prensa, o regime manteve um férreo controle sobre todas as 

produções editoriais através de um ferrenho aparato de censura. A fidelidade ao 

compromisso político por parte dos artistas exilados os impedia de acatar as 

diretrizes ideológicas estabelecidas pelo governo através do Instituto Nacional del 

Libro, criado em 1939 para controlar a indústria editorial. Sobre essa conjuntura, 

Francisco Caudet se pronuncia: 

 
Durante largos años el régimen de Franco silenció la labor que estos 
intelectuales estaban desarrollando en los países de acogida, de ahí 
el empeño de los propios desterrados por oponer a esa barrera de 
silencio inexistente el resultado de su quehacer. (CAUDET, 1997,  
p. 13). 

 
Apesar das dificuldades de publicação e de difusão, não houve uma ruptura 

total com os leitores do interior da Espanha, pois, como apontou Miguel Delibes, 

certos setores culturais minoritariamente puderam seguir em contato com os livros 

proibidos dos exilados: 

 
La llegada a España de la obra de estos escritores [fue] siempre difícil, 
pero nunca imposible. Libreros, viajeros, artistas, traían y llevaban lo 
que se hacía dentro y fuera de España y el rumor; la comunicación de 
boca a oreja, hacía el resto. (DELIBES, 2004, p. 104). 

 
As obras dos escritores que permaneceram fora da Espanha por motivos 

políticos costumavam chegar ao país de forma clandestina através de editoras como a 

francesa Ruedo Ibérico, a argentina Santiago Rueda ou a mexicana Joaquín Mortiz. 
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A partir de 1960, coincidindo com a volta esporádica e ocasional de alguns 

escritores exilados à Espanha, algumas editoras locais começaram a publicar seus 

livros. O primeiro texto narrativo de um autor desterrado editado na Espanha foi  

El centro de la pista, coleção de relatos escritos por Arturo Barea, publicada de forma 

póstuma, em 1960, pelas Ediciones Cid. Essa iniciativa inspirou, anos mais tarde, 

editoras como Seix Barral e Destino a lançarem no mercado espanhol, evidentemente 

após a prévia submissão à censura, obras de autores como Ramón J. Sender e 

Segundo Serrano Poncela. 

A progressiva recepção da literatura espanhola produzida no exterior 

ocasionou a produção de estudos críticos como o desenvolvido por José Ramón 

Marra-López, intitulado Narrativa española fuera de España, publicado em 1963, 

pela editora madrilena Guadarrama. Nessa obra, o autor traça um conciso panorama 

da situação da literatura espanhola antes da eclosão da guerra, uma análise do 

trauma do exílio na vida e na obra de seus autores e, por último, uma série de 

estudos monográficos dos mais representativos narradores exilados. Em 1969, 

Rafael Conte publicou, no número 14 de Cuadernos para el diálogo, o artigo  

“La novela española en el exílio” e difundiu outros nomes e obras que até aquele 

momento eram sistematicamente censurados e caracterizados como enemigos de la 

pátria pela retórica cultural franquista. José Luis Abellán publicou, em 1977, os seis 

volumes de El exilio español de 1939, pela editora madrilena Taurus, nos quais 

analisava a diáspora de 1939 e suas consequências dos pontos de vista político, 

social e cultural. Faz-se relevante lembrar que essas obras constituíram as primeiras 

aproximações teóricas ao panorama narrativo cuja recepção na Espanha até aquele 

momento havia oscilado entre a mitificação e o esquecimento. 

Outra iniciativa para preservar o patrimônio cultural e literário dos artistas 

exilados foi a criação do Grupo de Estudos do Exílio Literário (GEXEL), constituído 

formalmente em 30 de janeiro de 1993. O GEXEL era uma associação de 

investigação vinculada ao Departamento de Filologia Espanhola da Universidade 

Autônoma de Barcelona que concebia, como tarefa prioritária, a reconstrução da 

memória histórica, cultural e literária da produção do exílio espanhol de 1939, tarefa 

de evidentes implicações éticas e políticas. Esse grupo apelava para a consciência e 

para a sensibilização da sociedade espanhola de modo a saldar a dívida moral 

contraída com aqueles que pagaram com o desterro por sua fidelidade à democracia 

republicana e pela defesa da liberdade da cultura espanhola. 
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1.2 RAMÓN J. SENDER, UM ESCRITOR PEREGRINO 

 
Ramón J. Sender nasceu em Chalamera, província de Huesca, Aragão, em 

1901. Seus antepassados eram também oriundos da região, de modo que se pode 

dizer que o escritor “es un aragonés, o ‘baturro’, de cepa, y su carácter refleja con 

bastante fidelidad las cualidades que corrientemente se asocian con los habitantes 

de Aragón” (PEÑUELAS, 1970, p. 50). Vale mencionar que o próprio Sender 

declarava-se um pouco distante “del español del urbe”, segundo citação de 

Marcelino C. Peñuelas ao prólogo de uma das obras do escritor, intitulada Los cinco 

libros de Ariadna, de 1957: 

 
Me ha ayudado hasta hoy el repertorio de los valores más simples y 

primarios de la gente de mi tierra. No del español de la urbe […], sino 

tal vez del campesino de las tribus del norte del Ebro, en la parte alta 

de Aragón. […] soy probablemente […] un ibero rezagado. El serlo 

no representa mengua ni privilegio. Es así, no hay quien lo remedie, 

y a mí no me parece mal. Estamos, pues, en que al menos uno ha 

salvado alguno de los valores de tribu. (SENDER, 1957 apud 

PEÑUELAS, 1970, p. 50, grifo do autor). 

 

Na obra de Sender, percebe-se a memória dos lugares onde viveu sua infância 

e adolescência. Como mostra de seus sentimentos, o escritor retrata a terra natal em 

alusões à cultura local e ao vocabulário típico de Aragão, elementos que revelam 

suas raízes através de relatos de experiências vividas em solo aragonês ou de 

descrições de paisagens e lugares por onde desfilam pessoas que marcaram sua 

vida, algumas transformadas em personagens literários em muitos de seus textos. 

Ao terminar os estudos secundários, em 1918, Sender seguiu para Madri, pois 

“quería a toda costa conocer el Rey y las personalidades de la capital. Y alejarse 

aún más de la disciplina férrea de su padre.” (VIVED MAIRAL, 1992, p. 236).  

Na sede do país vivia-se um período de profundas transformações e crises sociais: a 

influência da Revolução Russa inspirava intelectuais e a classe operária a alçarem 

suas vozes em reuniões populares ou em publicações que refletiam o 

descontentamento imperante. Nesse contexto, o Ateneo, núcleo da atividade cultural 

madrilena, presidido naquela época por Ramón Menéndez Pidal, transformava-se 

em ponto de encontro e discussões dos grandes nomes da política, das artes e das 
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letras. Longe do lar e sem estabilidade econômica, o jovem escritor passou por 

sérias privações. Sobre essa experiência, Sender revelou a Peñuelas: 

 

Había peleado con mi padre y me escapé. Y desde el mes de marzo 
de 1918 hasta mayo o junio estuve sin domicilio en Madrid. Dormía 
en el Retiro, en un banco. Toda mi hacienda consistía en un peine y 
un cepillo de dientes. Como aún no tenía barba no necesitaba 
afeitarme. Me lavaba en una fuente renacentista de mármol que 
estaba en el Retiro, en lo que entonces se llamaba la Hoya, cerca de 
la puerta de la calle de Alfonso XIII. Y en las duchas del Ateneo, a 
donde iba diariamente a escribir cartas, artículos y cuentos. 
(PEÑUELAS, 1970, p. 75). 

 

A carreira literária do escritor aragonês iniciou-se nesse contexto, antes de seus 

dezoito anos. Redigia artigos e contos que publicava em diários como El Imparcial, La 

tribuna, El País e España Nueva. Desconfiado do valor literário dessas primeiras 

publicações, assinava com pseudônimos. Sobre esse fato, Sender relatou a Peñuelas: 

 

Lo curioso es que yo debía tener algún sentido crítico y no muy 
elevada idea del valor de mi producción porque firmaba con un 
seudónimo que no quiero decir por si algún curioso profesor quiere 
indagarlo y añadir a la lista de mi modesta obra aquellos pobres 
trabajos. Recuerdo que La Tribuna me pagaba veinticinco pesetas y 
El País veinte. Casi todo lo que publicaba lo cobraba no muy bien, 
pero eran cantidades discretas en aquellos tiempos. (PEÑUELAS, 
1970, p. 76). 

 

Nesse mesmo período, o escritor deu início à vida acadêmica na Facultad de 

Filosofía y Letras de Madrid, mas, fechada a instituição por uma terrível epidemia de 

gripe que assolava a Europa naquele inverno, desistiu de cursar os estudos 

superiores e retornou à sua cidade natal. Em Huesca, Sender conseguiu trabalho na 

Asociación de Labradores y Ganaderos del Alto Aragón. Dessa associação dependia 

um diário chamado La Tierra, no qual o jovem escritor foi exposto, durante três anos, 

a uma fértil aprendizagem jornalística, trabalhando como redator-chefe e exercendo 

algumas funções de diretor. 

Ao completar 21 anos, Sender ingressou no serviço militar e foi enviado ao 

Marrocos. Durante sua estada em Melilla, colaborou ocasionalmente – de abril de 

1923 a janeiro de 1924 – com o diário local El Telegrama de Rif. No norte da África, 

entrou em contato profundo com o povo espanhol, “el verdadero pueblo, obreros, 
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campesinos. La pequeña burguesía la conocía ya bien. Yo era producto de ella.” 

(PEÑUELAS, 1970, p. 82-83). 

Em 1924, ao regressar do Marrocos, livre do serviço militar e após passar uns 

meses em sua terra natal, o escritor decidiu voltar a Madri. Na capital do país, 

conseguiu contrato com o diário El Sol, um dos mais prestigiados da Espanha 

daquela época. Nesse periódico, Sender escrevia todo tipo de artigos e corrigia 

manuscritos e provas, tarefas que muito contribuíram para sua carreira de escritor, 

como afirmou em entrevista a Peñuelas: 

 

— ¿No es verdad que de joven estuviste varios años trabajando en 
El Sol, de Madrid, escribiendo reportajes, crítica literaria, 
editoriales? 

— Sí, y todo eso crea, pues, una cierta facilidad de expresión… Nos da 
los útiles del oficio. 

— Entonces, ¿el periodismo te ayudó? 
— ¿Tú sabes lo que es estar, como te digo, seis u ocho años 

escribiendo cada día, sino corrigiendo materiales que te enviaban a 
la mesa; que tú debías limpiar de redundancias y de repeticiones y 
dejarlos reducidos a la pura esencia informativa? Con lo cual llega un 
momento en que has asimilado por lo menos una virtud. La de 
discriminar y no decir sino cosas interesantes, ¿comprendes? Es 
decir, no ser aburrido. Que eso ya en sí mismo es una calidad digna 
de consideración. (PEÑUELAS, 1970, p. 105-107). 

 

Em El Sol, Sender trabalhou na redação de notas regionais e de crônicas como 

a que escreveu sobre o crimen de Cuenca,4 material que anos depois proporcionaria 

a trama principal de El lugar del hombre (1939), rebatizada como El lugar de un 

hombre em 1958. Nessa época, Sender se aproximou dos círculos intelectuais e 

políticos inimigos da ditadura do General Miguel Primo de Rivera. Em junho de 1926, 

foi levado a la Cárcel Modelo de Madrid, onde passou três meses. A acusação pela 

qual foi condenado o relacionava a um possível complô para derrubar o regime 

ditatorial de Primo de Rivera. Dessa experiência nasceu o livro O.P., publicado em 

1933. Já em liberdade, entrou em contato com a C.N.T. (Confederación Nacional del 

Trabajo) e, mais tarde, filiou-se ao grupo anarquista Espartaco. No ano seguinte, 

deixou a redação de El Sol para trabalhar no diário esquerdista La Libertad.  

                                                           
4
 O crime de Cuenca ou o Caso Grimaldos foi um erro judicial sobre um suposto assassinato que 
nunca aconteceu e que, por negligência judicial e policial, passou aos anais do direito espanhol. Em 
teoria, o crime havia acontecido no município de Cuenca em 1910. 
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Em La Libertad, publicou uma crônica sobre os acontecimentos de Casas Viejas,5 

que serviram de base para as obras Casas Viejas (1933) e Viaje a la aldea del 

Crimen (1934). Simultaneamente ao trabalho em La Libertad, iniciou sua 

colaboração no diário anarco-sindicalista Solidaridad Obrera, de Barcelona. 

Em 1930, a editora Cenit publicou Imán, obra que relata a trajetória de Viance, 

aldeão aragonês que se incorpora às tropas que iriam combater os mouros 

marroquinos no norte da África, durante a Guerra del Rif, o que acabaria por 

desembocar no Desastre de Annual, grave derrota militar espanhola diante dos 

rifenhos,6 comandados pelo dirigente militar Abd el-Krim, que ocorreu em uma área 

próxima à localidade marroquina de Annual, em 22 de julho de 1921. Sobre a 

temática de seu primeiro romance, Sender comentou o seguinte em suas 

Conversaciones com Peñuelas: 

 
Es simplemente un libro pacifista, no en el sentido político, sino en el 
humano. Todas las guerras son desastrosas y, por otra parte, 
estamos en un nivel de civilización que hace innecesaria la guerra 
como solución. En España, no importa lo que sucede, siempre que 
hay violencia la víctima es el pueblo. Y el pueblo lo ha hecho todo en 
nuestra historia. (PEÑUELAS, 1970, p. 111). 

 

Em abril de 1935, Sender publicou Mr. Witt en el Cantón, romance histórico 

pautado na Revolução Cantonal de Cartagena, ocorrida durante a I Repúbica 

Espanhola, vista pelos olhos de uma personagem inglesa. Com esse trabalho, 

Sender ganhou o Prêmio Nacional de Literatura, o que lhe garantiu ainda mais 

prestígio como escritor. Em sua obra Hora actual de la novela española (1962), José 

Luis Abellán vê Mr. Witt en el Cantón como um vaticínio sobre esta Guerra Civil que 

acometeria a Espanha um ano depois: 

 
Es curioso cómo semeja aquella explosión popular cantolanista, con 
su mezcla de violencias e idealismos, de firmeza y generosidad, de 
entusiasta y desatada anarquía, el cuadro de la guerra civil que 
estaba a punto de iluminarse cuando publicó Sender su novela. 
(ABELLÁN, 1962, p. 37). 

                                                           
5
 Ao iniciar a II República na Espanha, em 1931, o novo governo promoveu a Reforma Agrária para 
dotar de terras os camponeses sem propriedades. Contudo, a falta de fundos para indenizar os 
latifundiários fez com que a lei, aprovada em 1932, fosse aplicada de forma excessivamente lenta. 
As inquietações sociais e os protestos dos grupos de esquerda pelo atraso foram a causa do 
alçamento anarquista que terminou nos sangrentos assassinatos em Casas Viejas, na província de 
Cádiz, em 1933. Esses acontecimentos causaram uma enorme crise política e configuraram o início 
da perda de apoios políticos e sociais, o que provocaria, meses depois, a queda do governo de 
Manuel Azaña. 

6
 Designação adotada pelas tribos confederadas da região montanhosa do Rif, no Norte do 
Marrocos. 
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A segunda edição de Mr. Witt en el Cantón, publicada em 1968 pela editora 

Alianza, traz em seu prólogo uma menção de Ramón J. Sender sobre esse 

“pressentimento” apontado pela crítica em 1955: “Profetizar mirando hacia atrás y 

sobre coordenadas tan claras no era difícil.” (SENDER, 1968, p. 7). De fato, no 

verão de 1936, toda a Espanha seria transformada em cenário de um violento 

confronto. Ao estourar a Guerra Civil, Ramón J. Sender se incorporou às milícias 

populares e combateu em vários fronts, sem nunca abandonar suas atividades 

jornalísticas. Durante o período em que esteve em zona rebelde, sua família era 

vitimada pela feroz repressão dos sublevados. Em poucos meses, o escritor perdeu 

sua esposa e seu irmão, ambos fuzilados pelas tropas franquistas. 

As dificuldades na Espanha continuavam e os conflitos dentro das facções que 

disputavam o poder chegaram a decepcioná-lo tanto que Sender decidiu afastar-se 

das atividades militares. Em 1937, viajou pela França, pela Inglaterra e pelos 

Estados Unidos, a fim de propagar a causa republicana. Em março de 1939, quando 

a República agonizava, o escritor decidiu partir para o México para tentar refazer sua 

vida. A distância da pátria, a necessidade de preservação da memória, a reflexão 

sobre um doloroso passado cercano e a obsessão pelos temas da violência e da 

guerra levaram Sender a entregar-se completamente à atividade de escritor.  

Na antiga capital do Império Asteca, Sender fundou Quetzal, editora que publicou 

Proverbio de la muerte (1939), El lugar del hombre (1939), Hernán Cortés (1940) e 

Mexicayotl (1940). A mesma editora publicou também Epitalamio de prieto Trinidad 

(1942) e a primeira das nove narrativas que compõem Crónica del Alba (1942), 

concluindo, com esses escritos, a trajetória literária de Sender em terras mexicanas. 

Em 1942, Ramón J. Sender recebeu uma bolsa de estudos da Fundação 

Guggenheim e seguiu para os Estados Unidos da América. Contudo, a chegada ao 

país de língua inglesa e os costumes tão diferentes dos hispânicos seriam, a 

principio, incômodos ao autor, ainda que, como sinaliza Vived Mairal (1992, p. 328), 

Sender tinha tido “la suerte y el acierto de vivir el mayor tiempo en lugares – México, 

Nuevo México y California – en los que es evidente la huella de España, y trasladó a 

su literatura la esencia de estas tierras”. 
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Segundo Laura Petitti, 

 

[...] como intelectual de la llamada así “España Peregrina”, Sender 
desde su salida intenta crear alrededor de sí mismo un núcleo 
cultural que a través de la escritura no le deje olvidar su patria lejana. 
El tema de la España perdida vuelve a ser un leitmotiv importante y 
necesario, porque hablando de ella, el escritor se acerca 
espiritualmente; a través de la literatura el recuerdo se queda vivo en 
su memoria y la nostalgia deja lugar a sus palabras. (PETITTI, 2001,  
p. 447). 

 

Na mesma linha de pensamento se mostra Vítor Fuentes, que adverte como o 

exílio e a emigração se converteram em uma constante criadora universal, o que 

impôs à obra de Sender um imaginário inter e/ou transcultural, transnacional e até 

global. Dentro dessa perspectiva, “la obra senderiana en el umbral del siglo XXI 

mantiene un carácter de precursora” (FUENTES, 2001, p. 221-222). Sobre a 

influência da emigração na obra de Sender, o próprio autor revela a Peñuelas: 

 

— ¿Ha influido mucho en tu obra el exilio? 
— Sí. La emigración ha idealizado un poco en mí las raíces españolas. 

Por eso a veces me da miedo volver a España, porque estoy 
enamorado de España como todo español emigrado. Y si vuelve uno 
y tiene que rectificar otra vez, se pasa uno la vida rectificando y a mi 
edad ya las frustraciones o las decepciones duelen un poco. 
(PEÑUELAS, 1970, p. 121). 

 

A condição de exilado de Sender fomentou de modo decisivo a determinação 

de converter seu ofício de escritor em uma forma de protesto contra a forçosa 

espera, a condenação de aguardar a desejada, mas cada vez mais hipotética volta à 

pátria. Ao escritor exilado, desgarrado de seu mundo e de seus leitores naturais, não 

resta alternativa, senão a de ser voz ou letra e, assim, resulta bastante ilustrativa 

essa motivação para que Sender tenha escrito, no exílio, uma obra tão extensa. 

A instável situação econômica de Sender nos Estados Unidos o encaminhou 

para o Novo México para assumir o cargo de professor no Amherst College, em 

Massachusetts, entre 1943 e 1944. No ano seguinte, mudou-se para Nova York para 

trabalhar como tradutor/adaptador da Metro Goldwin Mayer International Films. Em 

1946, conseguiu a cidadania norte-americana. Em 1947, retornou à região sudeste 

dos Estados Unidos e se integrou como professor de Literatura Espanhola Moderna 

à Universidade de Novo México, em Albuquerque, onde permaneceu até 1963. 
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Nesse local, o autor escreveu El vado (1948), El rey y la reyna (1949), El verdugo 

afable (1952) e Mosén Millán (1952), título convertido em Réquiem por un 

campesino español em 1960. Outras obras de Sender escritas em Albuquerque 

foram Hipogrifo violento (1954), Bizancio (1956), Los cinco libros de Ariadna (1957), 

El mancebo y los héroes (1960), La tesis de Nancy (1962), La luna de perros (1962) 

e Carolus Rex (1963). Sender acumulou seu labor docente com conferências e 

cursos de verão em diversas Universidades como as de Columbus, a de Ohio e a 

Interamericana, de Porto Rico. 

No outono de 1963, já aposentado, Sender se mudou para Los Angeles, 

Califórnia, dedicando-se à escritura de La aventura equinocial de Lope de Aguirre, 

obra publicada em 1964, em Nova York por Las Américas. Saudoso das atividades 

docentes, Sender se candidatou à vaga de Professor de Literatura Espanhola 

Moderna da Universidade da Califórnia do Sul e foi selecionado para ocupar o cargo. 

Como já estava aposentado, foi empossado como “professor especial”. Durante os 

anos em que viveu em Los Angeles, o autor também escreveu importantes obras, 

como El bandido adolescente e Las criaturas saturnianas, ambas de 1965. 

Em 1968, Sender foi convidado a dar cursos de verão nas Universidades de 

Salamanca e Menéndez Pelayo e, ainda que tenha aceitado o convite, não pôde 

realizar a viagem por questões burocráticas impostas tanto pela embaixada 

espanhola em Washington quanto pelo Ministério do Governo de Madri, que fizeram 

com que transcorresse o tempo sem que chegasse ao interessado sua permissão de 

entrada na Espanha.  

Em 1969, o autor ganhou o Premio Planeta pela obra En la vida de Ignacio 

Morel, o que simbolizou uma acolhida de suas obras nos círculos acadêmicos e 

literários espanhóis nos anos finais da década de 1960, como confirma o fragmento 

de uma carta, datada de 9 de novembro de 1969, enviada por Joaquín Maurín a 

Ramón J. Sender: 

 

Entre otras cosas, Planeta te ha “nacionalizado”, después de treinta 

años de emigración. Políticamente – en un sentido más amplio – has 

prestado un servicio inmenso a la causa de la liberación española. 

Literariamente, España ha tenido que reconocer que la “verdad” está 

fuera y es anti-régimen. (CAUDET, 1995, p. 676). 
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Contudo, as condições políticas ainda não favoreciam a reintegração do 

escritor aragonês ao seu país de origem; daí surgirem dúvidas por parte de Sender 

sobre um possível retorno à Espanha. 

Em 1972, Sender se desligou das atividades docentes na Califórnia e se 

mudou para San Diego, cidade em que o clima era mais favorável ao seu problema 

de asma crônica. Livre da responsabilidade de professor universitário, Sender 

concentrou toda a sua energia na atividade de escritor e publicou vários livros, entre 

os quais destacamos Tupac Amaru (1973), El futuro comenzó ayer (1975), El pez de 

oro (1976), El superviviente (1978) e La mirada inmóvil (1979). 

Após diversos convites, formulados por amigos e instituições ao longo de 

muitos anos, Sender transformou em realidade seu desejo de regressar à pátria e, 

na primavera de 1974, após 35 anos de exílio, o escritor realizou sua primeira 

viagem à Espanha. Em função dessa viagem, patrocinada por Bankunión e 

organizada pela Fundación Gerenal Mediterránea, programou-se um ciclo de 

conferências intitulado “Catalunya vista desde fuera”, para o qual foram convidados 

conferencistas como Álvaro Cunqueiro, Camilo José Cela, José María Gironella e 

Ramón J. Sender. O escritor aragonês condicionou sua vinda à permissão de 

publicar, na Espanha, cinco livros de sua autoria.7 O pedido foi acatado e, em 29 de 

maio de 1974, Ramón J. Sender desembarcava no aeroporto de El Prat de 

Llobregat, próximo a Barcelona.8 

De volta à pátria, Sender se apresentou como conferencista na Biblioteca 

Central da capital catalã. Muitos esperavam que o tema de sua palestra fosse 

político. No entanto, o escritor esquivou-se deliberadamente disso e decidiu abordar 

um tema neutro, porém sugestivo, como “La Atlántida”, não como historiador, ainda 

que existam os antecedentes históricos de Platão, mas como poeta, como escritor e 

como um aficionado da antropologia. 

Dias depois, Sender partiu para sua província natal e participou de um 

seminário no Ateneo de Zaragoza. Após sua estada na capital aragonesa, o autor 

seguiu para Madri para participar da Feria del Libro, organizada por Josep Vergés, 

fundador da editora Destino. Na véspera do evento, a convite de Don Josep Vergés, 

                                                           
7
 Os livros são os seguintes: El lugar de un hombre (1939), revisado em 1958, Libro armilar de 

poesía y memorias bisiestas (1973), El verdugo afable (1952), Examen de ingenios. Los 
noventayochos (1961), Novelas del otro jueves (1969). 

8
 Há, no Anexo B desta tese, uma foto da chegada de Ramón J. Sender ao aeroporto de El Prat de 

Llobregat, próximo a Barcelona, em 29 de maio de 1974, após 35 anos de exílio. 
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Sender almoçou no restaurante Los Porches e encontrou vários escritores 

espanhóis, como Carmen Laforet, José Jiménez Lozano, Gonzalo Torrente 

Ballester, Miguel Delibes, entre outros.9 No evento literário, Ramón J. Sender passou 

quatro horas autografando exemplares de suas obras e, no dia 12 de junho, 

regressou aos Estados Unidos. 

Em 1976, o escritor voltou mais duas vezes à Espanha: a primeira para receber 

uma homenagem de Chalamera, sua terra natal, e a segunda para apresentar seu 

livro La efemérides, publicado por Sedmay Ediciones como uma espécie de libro-

revista. A cerimônia foi realizada no Palacio de Exposiciones y Congresos de Madri.  

Após uma breve estada em Zaragoza, Sender voltou à capital do país e partiu para 

os Estados Unidos.  

Muito se perguntou sobre a volta definitiva de Ramón J. Sender à Espanha, 

mas o escritor sempre se manteve reticente sobre esse assunto. É verdade que 

Sender decidiu reconquistar sua nacionalidade espanhola, procedimento formalizado 

em uma ata de recuperação, datada de 27 de setembro de 1980, entregue ao 

Consulado Geral da Espanha em Los Angeles. Nos Estados Unidos, o escritor deu 

continuidade à sua carreira literária, mas, na madrugada do dia 16 de janeiro de 

1982, aos 81 anos, faleceu em seu domicílio, em San Diego, vitimado por um infarto 

agudo do miocárdio. Suas cinzas, de acordo com seu desejo, foram lançadas no 

Oceano Pacífico. 

 

 

1.3 A CULTURA VIGIADA 

 

No dia 1° de abril de 1939, por meio do último comunicado de guerra, punha-se 

fim aos quase três anos de enfrentamentos entre las dos Españas que tiveram como 

desfecho a vitória das tropas nacionalistas e a ascensão de Franco como líder 

absoluto do país. Contudo, o término da contenda não significou a supressão da 

violência. A intransigência e a repressão seguiram vigentes ao longo dos quase 

quarenta anos em que perdurou o regime franquista, ainda que sua essência tenha 

variado segundo o passar do tempo e de acordo com a situação política de cada 

                                                           
9
 Há, no Anexo C desta tese, fotos desse encontro. 
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momento. Muito esclarecedoras são as palavras de Fernando García de Cortázar e 

de José Manuel González Vesca quando afirmam que: 

 
Una guerra civil jamás acaba el día en que se firma el último parte de 
la contienda; en España, la paz fue la aplicación a lo largo de treinta 
y seis años de lo que el propio régimen llamaba la victoria. Por ello, 
el fin de la contienda no trajo la paz a los españoles, sólo les regaló 
orden pero orden policial. Cientos de miles de personas se vieron 
obligados a enderezar drásticamente su comportamiento y vida de 
acuerdo con las exigencias políticas y sociales del nuevo Estado. 
Otros miles cayeron víctimas de los pelotones de fusilamiento con la 
cobertura de la Ley de Responsabilidades Políticas. Los exiliados 
tuvieron que adaptarse a los países de acogida en una situación 
nada favorable y con la guerra mundial encima; los que 
permaneciendo en el interior habían sido miembros o simpatizantes 
de las organizaciones políticas derrotadas sufrieron una constante 
proscripción social. Y las generaciones más jóvenes, sin haber 
participado en la guerra, nacieron en un mundo de rencores y 
carencias elementales. (GARCÍA DE CORTÁZAR; GONZÁLEZ 
VESCA, 1994, p. 583, grifo dos autores). 

 
Nessa mesma referência, determina-se que a data de 1° de abril de 1939 pôs 

fim à guerra para os vencedores, mas não para os vencidos, que seguiram 

experimentando a atroz realidade do novo regime que impôs a “paz” através de uma 

política baseada no terror e na coerção. Segundo Comellas (1989, p. 308), os 

primeiros anos da Era Franco foram tempos difíceis, marcados pela perseguição das 

liberdades políticas, com a supressão dos diversos partidos e com a formação de 

um forte esquema repressivo. Além do fuzilamento, encarceramento ou exílio das 

figuras significativas do anterior sistema político, foram criadas várias instituições de 

controle e proteção para que o novo regime pudesse ser mantido. 

Herdeiro de uma Espanha devastada, e não apenas nos aspectos físicos e 

materiais, o novo governo logo se deu conta da necessidade de conquistar 

ideologicamente os espanhóis para obter não apenas a pacificação do país no  

pós-guerra, mas, sobretudo, para se apresentar como o governo de “todos” os 

espanhóis. Uma das armas para a conquista de tal resultado foi o monopólio da 

produção dos meios de comunicação “tanto temática como estilísticamente” 

(NEUSCHÄFER, 1994, p. 9). 

A liberdade foi substituída pela “verdade” e o que se considerava falacioso ou 

veraz estava prescrito pelo Estado, de modo que inclusive a própria Guerra Civil era 

apresentada como uma Cruzada justa e virtuosa contra o ateísmo e o comunismo, 

ignorando-se todas as suas terríveis consequências. 
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A ideologia totalitária franquista experimentou seu auge particularmente durante 

sua primeira etapa, entre 1936 e 1951, e isso não ocorreu somente pela aplicabilidade 

universal dos princípios do regime, mas também pelo desalento generalizado da 

sociedade espanhola que padecia com a miséria e a desesperança do imediato  

pós-guerra. Assim, as diretrizes da censura franquista tomaram corpo em um período 

durante o qual ninguém realmente percebia o que estava acontecendo ao redor, pois 

todos estavam ocupados com questões mais essenciais e urgentes. “Durante muchos 

años la censura fue un condicionamiento ineludible, natural.” (ABELLÁN, 1980, p. 65). 

Contudo, com o passar do tempo, o descontentamento da sociedade espanhola era 

cada vez mais perceptível. 

Durante a década de 1950, pôde-se sentir certo abrandamento dos rígidos 

mecanismos de controle franquista. No entanto, apesar do número crescente de 

oponentes à repressão do novo regime, o sistema censório permaneceu vigente até 

o ano de 1978, quando o artigo 20 da nova constituição proibiu toda forma de 

repressão. De acordo com Abellán (1980, p. 19), durante a vigência do regime de 

Franco existiu um “sencillo esquema inquisitorio” que consistiu em uma gama de 

critérios que influenciaram na permissão ou na proibição da veiculação de 

produções intelectuais. Ainda segundo Abellán, havia normas atribuídas 

exclusivamente ao prestígio e à reputação de um autor ou editor, dependendo de 

seu posicionamento ideológico frente aos princípios do Movimiento. Era de extrema 

importância detectar se determinada produção artística, em verdade, se tratava de 

um ataque ao dogma franquista porque não era permitido expressar qualquer tipo de 

crítica contra o sistema político. Conforme Abellán (1980, p. 88), este seria um dos 

critérios fixos, pois se referia à “intocabilidad y respeto al sistema institucional 

implantado por el franquismo”. Outros aspectos de grande importância foram a moral 

e os bons costumes que proibiam veementemente a apresentação de perversões ou 

de relações sexuais “ilícitas”. Do mesmo modo, estavam proscritas menções à 

prostituição ou à homossexualidade. O corpo humano, principalmente o feminino, foi 

um dos grandes tabus da censura franquista que declarou uma verdadeira guerra 

contra decotes e pernas à mostra. Até mesmo um beijo poderia ser censurado, 

dependendo de sua “duración, intensidad y características” (ABELLÁN, 1980, p. 87). 

O aparato censório de Franco estava composto por representantes do Exército, 

da Falange, da Igreja Católica e dos empresários ligados ao sistema. Por décadas, 

os meios de comunicação e as instituições acadêmicas foram controlados pela 
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censura governamental respaldada, muitas vezes, pela censura eclesiástica. Desde 

os primeiros boletins da Junta Nacional de Defensa, decretava-se uma série de 

normas para impor os princípios da religião e da moral cristã e para exaltar o 

patriotismo. Para o êxito desse fim, decretaram-se sucessivas leis, como a proibição 

do uso de qualquer estação de rádio ou emissora de ondas curtas, a destruição de 

obras de índole socialista ou comunista encontradas em bibliotecas públicas ou 

escolares, a ilicitude do comércio e circulação de livros, periódicos, folhetos e todo 

tipo de impressos considerados pornográficos ou de literatura perversora. 

A apropriação de todos os meios de comunicação e a depuração de todo o 

material oficialmente subversivo e perigoso para a população espanhola 

transformavam o Estado franquista em senhor absoluto de todo o aparato 

informativo. Segundo o artigo primeiro da Ley de Prensa, de 22 de março de 1938, 

delegava-se ao Estado a organização, a vigilância e o controle da Instituição 

Nacional de Prensa Periódica, o que caracterizava a censura como um mecanismo 

eficaz de controle e direcionamento ideológico e cultural. Uma das definições mais 

esclarecedoras sobre a censura no regime de Franco nos é proporcionada pelo 

dramaturgo Antonio Buero Vallejo, em entrevista ao jornalista Antonio Beneyto: 

 
La censura es un arma del poder político que pretende manipular y 
restringir la información pública, así como ahormar el derecho de 
expresión y las actividades culturales en los marcos ideológicos 
oficiales. Todo ello la define como un arma contra la libertad del 
hombre. Se justifica invocando el bien general y la necesidad de 
defender la ley, el orden y la moralidad pública o privada; pero 
defiende, de hecho, intereses o privilegios de las clases dominantes, 
y las estructuras sociales, políticas e ideológicas por ellos 
mantenidas. (BENEYTO, 1976, p. 21). 

 
Outorgando razão a Buero Vallejo, é preciso asseverar que a censura 

controlava todo tipo de manifestação, por mais ínfima que esta pudesse parecer na 

vida social e pessoal da nação espanhola. O partido único controlava um poderoso 

aparato de imprensa e propaganda, que se complementou com a criação da Radio 

Nacional de España, em 1937, e, mais tarde, da Televisión Española, em 1956. Para 

dar continuidade ao labor de propaganda, censura prévia e controle sobre as 

indústrias culturais e os meios de comunicação, foi criado, em 1951, o Ministerio de 

Información y Turismo, consagrado a exercer oficialmente a função de defesa do 

ideário do Estado. 
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Para José Luis Abellán (1980, p. 9), “la situación cultural de España en el 

período inmediato a la Guerra Civil, y como consecuencia de la misma, fue la de un 

auténtico páramo intelectual”. A cultura oficial do franquismo reunia a exaltação 

nacionalista, o fervoroso catolicismo e a preferência por estilos artísticos tradicionais. 

Apelava-se para o passado através de um repertório épico-militar e histórico-imperial 

de glorificação do espírito e das virtudes militares da Espanha. Desfazia-se boa parte 

do labor de institucionalização das culturas regionais e marginalizava-se o uso social 

das línguas distintas da castelhana. A cultura de evasão, simbolizada pelo futebol, os 

temas taurinos, o casticismo madrileno, o cinema religioso e os folhetins românticos 

favoreciam, por meio do entretenimento, a integração social e a desmobilização 

política do país. 

A imprensa, que chegou a ser definida como “o quarto poder”, pela capacidade 

de penetração de seus conteúdos junto à opinião pública, transformou-se em um 

aparelho a serviço dos interesses do Estado. A censura jornalística foi “la actividad 

censoria de mayor envergadura e intensidad” (ABELLÁN, 1980, p. 45) e tinha como 

propósito evitar que a população tivesse acesso às informações ou opiniões 

contrárias aos interesses do regime e de sua classe política. Foram criadas várias 

instâncias que se ocuparam do cumprimento dos critérios censórios, como a 

Sección de Información y Censura e a Dirección General de Prensa, que se 

dedicaram à transmissão das consignas de prensa, incluindo “artículos anónimos o 

firmados por las más representativas plumas literarias o políticas del régimen” 

(ABELLÁN, 1980, p. 48). Esse rigoroso controle não se limitou ao âmbito da 

imprensa estatal, pois, embora as empresas privadas também pudessem editar 

jornais, seus fins sempre deveriam estar unidos aos do Estado. 

No âmbito jurídico, a supervisão de imprensa foi regulamentada por leis ditadas 

nos anos de 1938 e 1966. A Ley de Prensa de 1938 estabelecia um controle total da 

atividade jornalística e estava sob a vigilância da Falange que monitorava não só as 

publicações como também os profissionais do periodismo. Essa lei permaneceu 

vigente por 28 anos até que, em 1966, determinou-se uma suspensão parcial das 

limitações impostas sobre a liberdade de expressão. A Ley de Prensa de 1966 

estabeleceu, portanto, uma maior flexibilização das atividades jornalísticas. Contudo, 

não trouxe a liberdade completa de expressão e figurou mais como substituição dos 

controles preventivos pelos repressivos. No entanto, essa abertura permitiu certa 

revitalização do mundo cultural, além do crescimento do número de publicações e do 

interesse pelas opiniões e notícias, favorecendo, desse modo, a crítica ao regime 

franquista. 
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A produção cinematográfica espanhola durante a Era Franco caracterizou-se 

pelo controle governamental e pela formação de uma mentalidade resultante da 

sustentação das ideologias propagadas pelo Estado. Os censores tinham uma 

opinião especialmente negativa com respeito ao âmbito cinematográfico porque, 

diferentemente dos outros meios de comunicação, o cinema estava dirigido a um 

público popular e heterogêneo, composto em sua grande maioria por membros das 

classes trabalhadoras e, por essa razão, sua influência era imprevisível. Como 

mecanismo para proteger e controlar a produção cinematográfica foi criado o No-Do 

(Noticiarios e Documentales Cinematográficos), uma entidade oficial do regime que 

detinha o monopólio da produção e da exibição de noticiários em salas 

cinematográficas. Com o slogan “El Mundo entero al alcance de todos los 

españoles”, o No-Do funcionou como uma espécie de cinejornal destinado a 

centralizar a propaganda cinematográfica em nome do regime e a servir de  

porta-voz do governo. Vale lembrar que o órgão responsável pela realização do No-

Do era integrado à Falange, o que reforçava a influência do Estado sobre as 

produções realizadas. A obrigatoriedade de exibição nas salas de cinema de todo o 

território espanhol coroava esse domínio que vigorou até agosto de 1975, embora 

suas produções tenham se estendido até 1981. 

É importante salientar que o apoio financeiro do Estado era de fundamental 

importância porque, até certo ponto, a indústria cinematográfica dependia de 

subvenções estatais. Dessa forma, o Estado decidia sobre a permissão para roteiros, 

a concessão das licenças para filmagem e a exibição de imagens e diálogos. 

No cinema de ficção, o gênero que predominou na primeira fase do franquismo 

foi o cine de cruzada, uma espécie de canto ao dever, à honra, ao herói e à nação. 

O modelo oficial de filme de propaganda franquista foi, indubitavelmente, Raza 

(1941), adaptado do roteiro de Jaime de Andrade, pseudônimo adotado pelo 

General Francisco Franco. O gênero cruzada não teve vida longa e foi substituído 

pelas produções de consumo, como musicais e comédias. As produções 

estrangeiras receberam a obrigatoriedade da dublagem em castelhano, o que 

praticamente gerou novos diálogos que foram desdobrados em novos enredos. 

Essas produções também receberam cortes sem que houvesse qualquer tipo de 

preocupação de caráter estético, de continuidade ou de sentido. 

Como os outros meios de comunicação, o teatro também esteve submetido a 

um sistema de controle de inspiração totalitária. A censura exerceu uma meticulosa 
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vigilância sobre os textos teatrais, suprimindo frases, cenas e até obras em sua 

totalidade. Afetou também a dramatização, bem como o vestuário, a cenografia, a 

música e outros signos teatrais, com o objetivo de impor ao espectador uma leitura 

despojada de conotações políticas e de referências à situação espanhola, adequada 

à rígida moral do nacional-catolicismo. 

No que tange especificamente à literatura, a eclosão da Guerra Civil provocou 

uma cisão na produção literária espanhola e o desenlace final da contenda 

arrematou essa ruptura com a tradição das letras no país. Muitos escritores se 

exilaram e os que permaneceram em solo pátrio foram mantidos totalmente 

incomunicáveis não só com seus contemporâneos, mas também com seu próprio 

passado literário. O Governo proibiu a circulação de muitas obras de escritores do 

século XIX, da Generación del 98 e dos anos anteriores à Guerra Civil e, em 

contrapartida, defendia “un retorno a la España Imperial [...] que rompe el sentido de 

la continuidad de la historia” (SANZ VILLANUEVA, 1980, p. 36). Assim, privado tanto 

de sua tradição literária como das tendências internacionais mais modernas dessa 

época, “el escritor español es un solitario, incomunicado con los grandes maestros, 

con escasas posibilidades de formación, que se mueve en un clima mezquino” 

(SANZ VILLANUEVA, 1980, p. 27). 

Como consequência da falta de acesso à literatura estrangeira moderna, 

muitos escritores espanhóis desse período produziram narrativas que não 

apresentavam qualquer tipo de inovação temática ou técnica. Estancados em um 

presente que só lhes permitia mirar em direção ao “passado glorioso da Espanha”, 

os escritores mais progressistas da época encontraram-se muito limitados para 

tentar plasmar, com bom estilo, temas concretos da realidade, ou refletir sobre o 

incerto futuro da nação. Dessa forma, a censura, a propagação da cultura oficial, a 

limitada formação literária dos escritores espanhóis e sua incomunicabilidade com 

as correntes temáticas e técnicas do exterior foram os principais fatores que 

contribuíram para a atrofia da narrativa espanhola dos primeiros anos do pós-guerra. 

Apesar desse panorama, alguns escritores tentaram buscar novas técnicas 

literárias que permitissem não só a publicação sem censura de suas narrativas 

sobre a realidade do momento, mas também o impulso à necessária renovação do 

gênero. Dentre alguns títulos, destacam-se La familia de Pascual Duarte (1942), de 

Camilo José Cela, Nada (1944), de Carmen Laforet, e La sombra del ciprés es 

alargada (1948), de Miguel Delibes. 
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Esses esforços tiveram seu desenlace na década de 1950, quando havia, 

segundo Sanz Villanueva, um “ressurgimento” da narrativa, devido, sobretudo, a 

duas causas: “condicionamientos extraliterarios político-culturales y la aparición de 

una nueva promoción de escritores marcados por el hecho generacional de no haber 

participado de forma activa en la guerra” (SANZ VILLANUEVA, 1980, p. 59).  

Os fatores extraliterários eram fundamentalmente políticos, econômicos e sociais. 

Os primeiros anos da década de 1950 se caracterizam pela progressiva abertura 

política do governo de Franco, um processo que culminou, em 1955, com o ingresso 

da Espanha na Organização das Nações Unidas, mas que se pode dizer que teve 

seu momento decisivo em 1953. Em setembro desse ano, a Espanha firmou o Pacto 

de Madrid com os Estados Unidos, que consistia em um acordo defensivo, um 

tratado de ajuda econômica e um pacto mútuo de defesa. Paul Preston (1994,  

p. 774-775) assegura que o acordo favoreceu, acima de tudo, o governo  

norte-americano e que Franco teve que ceder a algumas das demandas americanas 

para poder conseguir a importante aliança política com os Estados Unidos. Contudo, 

ainda que a Espanha não tenha se beneficiado desse acordo tanto como esperava, 

sua assinatura marcou um momento crucial na política do pós-guerra do país.  

As novas relações com nações democráticas trouxeram consigo o fim da autarquia 

político-econômica e, assim, nos anos 1950, a Espanha começou a evoluir em 

direção a uma economia e uma sociedade capitalista. Também em dezembro de 

1953, o Vaticano firmou uma concordata com o governo espanhol que outorgou a 

Franco a Suprema Ordem de Cristo e reconheceu a Espanha como um estado 

nacional-católico (PRESTON, 1994, p. 773). A declaração da Santa Sé contribuiu, 

dessa forma, para que o regime franquista fosse reconhecido por outros países 

ocidentais. Assim, nos anos 1950, o Generalíssimo Franco começou a contar com o 

apoio, ainda que em muitos casos pouco entusiasta, da comunidade internacional. 

Não obstante, enquanto o governo melhorava suas relações com o exterior, 

surgiam cada vez mais problemas no interior: desemprego, greves e a massiva 

emigração da população rural às cidades em busca de trabalho figuravam como 

alguns dos problemas internos do país. Por outro lado, a maior comunicação com o 

exterior, os turistas estrangeiros que começavam a visitar a Espanha, o cinema e 

outros meios ofereceram aos espanhóis a oportunidade de ver como se vivia do 

outro lado dos Pireneus e, assim, os cidadãos perceberam o atraso em que se 
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encontrava o país, o que fez com que seu descontentamento começasse a pesar 

sobre o regime de Franco. 

Enquanto os mais velhos, com as lembranças ainda recentes dos sangrentos 

anos da Guerra Civil, não costumavam mostrar oposição às normas e práticas do 

governo, os jovens, livres desses pesadelos de seus pais, lutaram para conseguir 

mais liberdades e oportunidades para os cidadãos. Assim, nessa época aumentou o 

número de intelectuais não comprometidos com a ideologia franquista que 

questionaram o estabelecido e se preocuparam com problemas reais que assolavam 

o país. Isso ocorreu, evidentemente, na medida do possível, visto que os censores 

seguiram trabalhando e dificultando a publicação de artigos e livros de muitos 

escritores. 

As revistas literárias e culturais da época ilustravam a cada vez mais aberta 

atitude do governo franquista para o exterior e o crescente interesse do público em 

conhecer outras culturas. Abundavam artigos sobre escritores, artistas e filósofos 

estrangeiros e reportagens sobre cidades e países distantes. Essas informações, 

todavia, eram controladas pelo regime e, ainda que nos anos 1950 os espanhóis 

tenham recebido mais notícias do exterior que no decênio anterior, essas notícias 

eram selecionadas e julgadas previamente para que fosse determinada sua 

aceitabilidade. Além disso, a profusão de informação sobre outros países servia para 

distrair os cidadãos da realidade da Espanha; nos jornais quase não apareciam 

notícias sobre os problemas que atormentavam a sociedade espanhola. Contudo, 

apesar do rigor da censura, a literatura, o cinema, a filosofia, a arte, a ciência e 

outras disciplinas se beneficiaram da progressiva abertura do país e das melhores 

relações do governo espanhol com as nações estrangeiras. 

No plano literário, surgiu um estilo de narrativa voltado para o realismo social 

que, como explicita Pedro Correa (1985, p. 89), “supone una toma de conciencia con 

la realidad más inmediata, adquiere frecuentemente matices de denuncia política 

contra el régimen”. O pessimismo existencialista, próprio da narrativa do período 

anterior, se transmutava na visão crítica da sociedade. Algumas obras 

representantes dessa etapa são La colmena (1951), de Camilo José Cela, El camino 

(1950), de Miguel Delibes, Duelo en el Paraíso (1955), de Juan Goytisolo, e  

El Jarama (1956), de Rafael Sánchez Ferlosio. 

No começo da década de 1960, Franco abrandou um pouco a rigidez de seu 

regime. Em 1964, colocou-se em marcha o Primer Plan de Desarrollo (1964-1967), 
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destinado a promover e consolidar a industrialização do país. Havia um ambiente de 

prosperidade econômica, traduzida em atitudes consumistas, que se via favorecida 

por três fatores: a importância crescente do turismo, a entrada de divisas 

procedentes dos emigrantes espanhóis que saíram para trabalhar na Europa e os 

investimentos de capital estrangeiro na Península. Em 1964, a campanha pelos 25 

años de paz quis dar uma imagem moderada ao franquismo. Em julho de 1965, 

Franco formou um governo com forte presença de tecnocratas, ou seja, ministros 

que impulsionaram o desenvolvimento econômico sem liberdades democráticas. 

Manuel Fraga Iribarne, Ministro da Informação e Turismo, suprimiu, com a Ley de 

Prensa de 1966, a censura prévia. A partir daquele momento, as publicações 

podiam sair sem censura, contudo, eram sujeitas a sanções caso os censores 

percebessem alguma crítica ao regime. Essas tentativas de abertura do regime se 

chocaram com as exigências de liberdade e democracia da oposição clandestina 

que, nesses anos, experimentava um relevo geracional. Os antigos partidos 

republicanos mantinham somente a presença simbólica no exílio, enquanto no 

interior surgiam novos partidos e associações de estudantes e trabalhadores. 

Com esse panorama de fundo, os escritores tratavam de dar sua visão a uma 

realidade complexa. Entrados os anos 1960, a narrativa realista começava a 

apresentar sintomas de esgotamento e se produzia um progressivo deslocamento 

em direção a novos modos expressivos que se concretizavam na renovação da 

estrutura, da forma, da linguagem e do estilo e, por essa razão, esse movimento 

recebeu a denominação de literatura experimental. Nesse momento, os autores 

espanhóis incorporaram a suas narrativas os aportes e as novidades técnicas dos 

grandes nomes da narrativa mundial do século XX, como Proust, James Joyce, 

Kafka e Faulkner. 

É importante salientar que a consciência cívica e a crítica social 

permaneceram, mas com tons e formas renovados. As narrativas que coroaram 

essa época foram Tiempo de silencio (1962), de Luis Martín-Santos, Señas de 

identidad (1966), de Juan Goytosolo, Cinco horas con Mario (1966), de Miguel 

Delibes, e Últimas tardes con Teresa (1966), de Juan Marsé. 

A década de 1970 se iniciou, praticamente, com a grave crise do petróleo que 

afetou as economias ocidentais durante mais de uma década. Na Espanha, o 

principal acontecimento histórico que marcou esse período foi a morte do ditador 

Francisco Franco em 1975. 
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Depois da morte de Franco e com a chegada da democracia, surgiram 

escritores que reagiram contra a complexidade experimental, produzindo uma virada 

em direção à concepção realista da narrativa. A partir desse momento, o que 

interessava era contar uma história e sua trama, o argumento passou a ser o centro 

da narrativa. Uma obra fundamental dessa nova perspectiva foi La verdad sobre el 

caso Savolta (1975), de Eduardo Mendoza. 

Após o período compreendido entre o início da Guerra Civil até o fim da 

ditadura franquista, a Espanha passou por uma fase de “amnésia coletiva”, 

configurada no silenciamento da população. Pode-se afirmar que, com o Pacto de 

Moncloa, tratado assinado em 1977 entre distintas forças políticas, econômicas e 

sociais para a reconstrução da democracia do país ibérico, firmou-se também um 

tácito acordo de silêncio sobre o passado. 

A partir da década de 1990 é que os episódios “esquecidos” começaram a ser 

debatidos mais frequentemente na sociedade espanhola, fato constatado nas 

inúmeras publicações literárias que passaram a rememorar o período da guerra e do 

pós-guerra, como, por exemplo, os romances El lápiz del carpintero (1998), escrito 

por Manuel Rivas, Soldados de Salamina (2001), de Javier Cercas, La voz dormida 

(2002), de Dulce Chacón, e Los girasoles ciegos (2004), de Alberto Méndez, obras 

que motivaram a retomada das memórias da contenda a partir do interesse dos 

descendentes em buscar sua identidade no passado recente. 

 

 

1.4 MIGUEL DELIBES, O BURLADOR DA CENSURA 

 

Miguel Delibes nasceu em Valladolid, capital da comunidade autônoma de 

Castilla y León, em 1920. A eclosão da Guerra Civil Espanhola coincidiu com seu 

ingresso na Escuela de Comercio, um projeto educativo conjugado com os estudos 

de desenho e escultura na Escuela de Artes y Oficios de Valladolid. Delibes 

comentou esse período em suas Conversaciones com César Alonso de los Ríos: 

 

En el 36 y 37, con las Universidades cerradas, estudié Comercio y 
aprendí a modelar en la escuela de Artes y Oficios. A mí me gustaba 
el dibujo […] Poco a poco a poco, sin embargo, se iba aproximando 
el día de entrar en filas, puesto que la guerra se prolongaba. 
(ALONSO DE LOS RÍOS, 1971, p. 45). 
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Dois anos depois do início da contenda, diante da iminência de ser convocado 

e destinado à infantaria, Delibes tomou a decisão de alistar-se como voluntário na 

Marinha das tropas sublevadas. Sobre sua opção pela guerra marítima, o escritor 

esclareceu a Alonso de los Ríos (1971, p. 46) que: “La guerra en el mar no deja de 

ser arriesgada, pero hasta que llega tu hora, es una guerra aséptica, limpia, un tanto 

deshumanizada. El blanco es un avión, o un barco, nunca un hombre.” A ideia da 

batalha corpo a corpo aterrorizava o jovem combatente que acreditava que o 

confronto marítimo era mais despersonalizado, encarado como um “mal menor”. 

No dia 8 de fevereiro de 1938, Miguel Delibes embarcou no Navio-Escola 

Galatea. O novato marinheiro não gozava dos privilegios dos veteranos: dormía no 

chão de um quarto comum, que também servia de refeitório, e trabalhava 

extenuantemente todos os dias, sem contar as intempéries climatológicas, a fome,  

a falta de água doce para o asseio pessoal e o tratamento impiedoso dos superiores. 

A curta passagem de apenas 20 meses pela marinha franquista faria parte 

de sua bagagem pessoal e artística. Literariamente, esse episódio seria recuperado 

em 377A, madera de héroe, obra publicada em 1987, na qual o escritor recorda sua 

participação na Guerra Civil Espanhola, primeiro em Galatea e depois no cruzador 

Canarias. Sobre essa experiência, Delibes fez o seguinte comentário, em 

entrevista10 a Pilar Trenas, no programa Muy personal, exibido em 20 de 

dezembro de 1987 pela TVE espanhola: 

 

Si fuera posible hacer un estudio médico de las personas que 
participamos en aquella terrible guerra resultaría que los mutilados 
psíquicos somos bastantes más que los mutilados físicos que airean 
sus muñones. (RTVE, 2016, não paginado). 

 

Terminada a guerra, Delibes se incorporou à Universidade de Valladolid para 

cursar Direito em 1940. Aproveitando seu talento como desenhista, ingressou, no 

ano seguinte, como caricaturista no diário El Norte de Castilla. Após concluir um 

curso intensivo de jornalismo em Madri, recebeu o registro de jornalista profissional 

e foi promovido a redator desse periódico em 1944. Atentemos para o fato de que, 

nos anos 1940, a censura imposta no período de pós-guerra civil era extremamente 

rigorosa. Ao jornalista espanhol operante nessa época era “concedida” a 

                                                           
10

 A entrevista pode ser vista em: <http://www.rtve.es/alacarta/videos/escritores-en-el-archivo-de-
rtve/miguel-delibes-madera-heroe-1987/717990/>. 

http://www.rtve.es/alacarta/videos/escritores-en-el-archivo-de-rtve/miguel-delibes-madera-heroe-1987/717990/
http://www.rtve.es/alacarta/videos/escritores-en-el-archivo-de-rtve/miguel-delibes-madera-heroe-1987/717990/
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possibilidade de submeter-se às regras do regime franquista ou de ser penalizado. 

Sobre sua experiência trabalhando no diário de sua terra natal, Delibes relatou a 

Alonso de los Ríos: 

 
Aprendí algo muy importante y que me valió mucho después, cuando 
me puse a ejercitar la literatura: había que decir lo más posible con el 
menor número de palabras posibles. Por otra parte, el periodismo me 
empujó a buscar el lado humano de la noticia. (ALONSO DE LOS 
RÍOS, 1971, p. 63). 

 

Um exemplo bastante ilustrativo do inflexível controle censório dos órgãos do 

regime de Franco e de como era conduzida a sociedade espanhola naquele 

momento foi a alteração involuntária do nome do jornal El Norte de Castilla: 

 
Una de las consecuencias de la Guerra Civil y de la posterior 
dictadura de franco fue el control de la prensa y el resto de los 
medios de comunicación. La propia cabecera de “El Norte” fue 
víctima de la censura. El habitual subtítulo al que estaban 
acostumbrados suscriptores y lectores desde los inicios, “Diario 
independiente de Valladolid”, desapareció el 18 de octubre de 1941, 
pero no por voluntad propia, sino por orden de la Delegación 
Nacional de Prensa, que ejercía un férreo control. Habrá que esperar 
hasta el 24 de enero de 1965 para que vuelva a la cabecera del 
periódico la palabra independiente. (EL NORTE DE CASTILLA, s.d., 
não paginado, grifo do autor). 

 

A carreira de Miguel Delibes no diário vallisoletano foi progredindo 

gradativamente. Em 1952, passou a ocupar o cargo de subdiretor e, seis anos mais 

tarde, foi nomeado diretor. Foram anos de uma etapa bastante próspera para o 

jornal, contudo, um conflito com a direção geral de imprensa abalou essa atmosfera 

tão promissora. 

Em 1963, indignado com o descaso das autoridades governamentais para com 

a lastimável situação da área rural de sua terra natal, Miguel Delibes decidiu realizar, 

no jornal, uma campanha para denunciar o desamparo dos que viviam no meio rural 

castelhano. Sua atitude chamou a atenção do então Ministro da Informação e 

Turismo, Manuel Fraga Iribarne que, valendo-se da censura, suprimiu o texto 

publicado com uma portaria ministerial. E, assim, Miguel Delibes, fatigado, por um 

lado, pelas minudências da própria imprensa e, por outro, pela coerção da censura, 

declarou: “cada día me siento más vejado, enfurecido y roído de escrúpulos en este 

cargo” (ALONSO DE LOS RÍOS, 1971, p. 74), afastando-se voluntariamente da 

função de Diretor de El Norte de Castilla. 
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Miguel Delibes, em seu ensaio “La censura de prensa en los años 40”, indica as 

diretrizes impostas pela Delegación Nacional de Prensa, órgão do regime franquista 

responsável pelo controle de todo o processo de elaboração jornalística, que ditava as 

ordens do que era ou não passível de publicação, bem como a forma em que os 

textos deveriam ser escritos. Nesse ensaio, Delibes conta que a Delegación 

intervinha, inclusive, na estruturação das matérias nas páginas do diário e chegava ao 

cúmulo de enviar textos prontos para serem inseridos nas edições: “había que escribir 

al dictado pero aparentando que era espontáneo, de que lo escrito le salía al 

periodista del corazón” (DELIBES, 1995, p. 8). Caso contrário, quem escrevia estava 

sujeito a ameaças e penalidades por parte dos órgãos censores. 

Em 1945, Delibes começou a trabalhar como professor de Direito Mercantil na 

Escuela de Comercio de Valladolid, o que lhe garantiu uma maior estabilidade laboral 

e econômica. No ano seguinte, casou-se com a que seria a mulher de sua vida e 

inspiração para muitas de suas obras: Ángeles Castro. Impulsionado por sua esposa, 

escreveu, nesse mesmo ano, seu primeiro romance, La sombra del ciprés es 

alargada, pelo qual recebeu o Prêmio Nadal, em janeiro de 1948. Em 1949, surgiu sua 

segunda obra, intitulada Aún es de día, e, no ano seguinte, publicou El camino. 

A década de 1950 foi extremamente prolífera para Miguel Delibes que, após a 

publicação de sua terceira obra, seguiu com Mi idolatrado hijo Sisí (1953), La Partida 

(1954), Diario de un cazador (1955), Diario de un emigrante (1958) e La hoja roja 

(1959). Contudo, seu apogeu como escritor pode ser situado no princípio dos anos 

1960, graças à publicação de sua obra Las ratas (1962), ganhadora do Premio 

Nacional de la Crítica. Curiosamente, essa obra ficcional é, na verdade, um relato 

duro e um forte instrumento de denúncia do que era a vida na Castilla rural, marcada 

pelo abandono, pela miséria e pelas deploráveis condições de vida que Miguel 

Delibes já havia tentado denunciar em El Norte de Castilla, tendo sido, porém, 

veementemente censurado. Implacável com a imprensa, a censura parecia ser um 

pouco mais branda com as obras literárias por acreditar que não desfrutassem de 

uma abrangência tão massiva quantos os jornais e as revistas. Aproveitando-se 

dessa maior flexibilidade em relação à produção literária, Miguel Delibes aprofundou 

ainda mais suas críticas à situação do campo castelhano. Sobre o modo como 
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conseguiu burlar a censura em Las ratas, o autor comentou em entrevista a Alonso 

de los Ríos: 

En cierto modo Las ratas y Viejas historias de Castilla la Vieja son la 
consecuencia inmediata de mi amordazamiento como periodista. Es 
decir, que cuando a mí no me dejan hablar en los periódicos, hablo 
en las novelas. La salida del artista estriba en cambiar de 
instrumento cada vez que el primero desafina a juicio de la 
administración. […] Yo intenté hacer compatible la estética con la 
denuncia de los problemas. Fue una visión literaria de todo lo que 
quise decir y no pude. Las ratas, sin ninguna duda, es un libro mucho 
más duro que los artículos que publicamos en El Norte de Castilla. 
(ALONSO DE LOS RÍOS, 1971, p. 182-183). 

 

Em 1966, Delibes publicou Cinco horas con Mario,11 obra que figura como uma 

das mais importantes da literatura espanhola do período posterior à Guerra Civil.  

A narrativa, dedicada ao amigo José Jiménez Lozano, comentarista religioso da 

revista Destino, oferece uma visão engenhosa e lúcida sobre a classe média 

espanhola da década de 60, encarnada em Mario e Carmen, os dois protagonistas 

do relato. 

O primeiro registro sobre a criação dessa obra se encontra em uma carta, 

datada em 2 de agosto de 1965, enviada por Miguel Delibes a Josep Vergés, seu 

editor em Destino, em que o escritor de Valladolid dizia: 

 

Vivimos en un tiempo de mentiras, o de medias verdades, que es 
aún peor. He iniciado una novela12 cuyo fondo es éste y que espero 
poderla editar con un poco de habilidad. Una viuda joven ante el 
cadáver de su marido […] evoca su vida de matrimonio, que abarca, 
más o menos, los “25 años de paz”. El monólogo de esta mujer y los 
reproches al marido darán por el gusto a los censores, pero, al propio 
tiempo, espero que quede bien claro que la conducta de éste es la 
honrada y la justa a despecho de tópicos e hipocresías. (DELIBES; 
VERGÉS, 2002, p. 259-260). 

 

Faz-se necessário advertir que o propósito inicial de Delibes era transformar 

Mario no protagonista de um relato narrado em terceira pessoa, seguindo os moldes 

literários tradicionais. Mario seria o representante da Espanha abierta e liberal, ao 

passo que Carmen, sua esposa, encarnaria os valores da Espanha cerrada e 

tradicional. Desse “excêntrico” matrimônio nasceria a mais fiel personificação do 

                                                           
11

 Há, no Anexo D desta tese, uma cópia da primeira capa da obra publicada em 1966. 
12

 Há, no Anexo E desta tese, uma cópia da primeira página do manuscrito de Cinco horas con Mario. 
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embate entre las dos Españas, refletido na desavença conjugal de seus dois 

personagens principais. Contudo, a tentativa de adotar o ponto de vista de um 

narrador onisciente e de caracterizar as duas personagens em terceira pessoa 

acabou por levar o autor, em ambos os casos, a um notório exagero. Por um lado, o 

propósito de retratar Mario como um arquétipo de integridade, justiça e bondade 

acabava por torná-lo totalmente inverossímil. Por outro, o empenho de apresentar 

Carmen como a encarnação da mediocridade, da intolerância e da incompreensão 

terminava por acumular excessivos defeitos ao perfil humano e moral da 

personagem. Diante do desafio de escrever contra o regime franquista sem deixar 

que os órgãos censores se apercebessem, Delibes encontrou uma solução de 

grande eficácia artística: apresentou Mario morto e expôs, através do discurso de 

sua esposa Carmen, defensora acirrada dos princípios do regime franquista, os 

princípios democráticos e progressistas do falecido esposo que a viúva rechaçava 

fervorosamente e interpretava como ideias estapafúrdias. Sobre esse propósito, 

Delibes comentou com Javier Goñi: 
 

En Cinco horas con Mario me paré a las cien cuartillas, porque 
aquello no funcionaba con Mario vivo. Afortunadamente esta vez vi la 
luz, ayudado por la censura, porque lo que decía Mario no lo iba a 
permitir la censura y en esta ocasión me sirvió para encontrar la 
solución: matar a Mario y verlo a través de su mujer, cuyos juicios 
eran oficialmente plausibles. (GOÑI, 1985, p. 49-50). 

 

Para ser capaz de oferecer uma visão reducionista e tendenciosa da realidade, 

tão contumaz na Espanha franquista, Miguel Delibes optou por apresentar a 

perspectiva de uma só personagem, negando toda a viabilidade de diálogo em função 

do fato de que o seu interlocutor está morto. Através do ângulo parcial e subjetivo da 

personagem Carmen, através de seu discurso, o escritor vallisoletano consegue expor 

as divergentes concepções da vida e da sociedade espanhola daquele momento, 

além de levar o leitor a inclinar-se aos valores e ideologias da personagem privada de 

voz. Assim, Delibes fez da negação do diálogo, tão marcante na política no governo 

de Francisco Franco, em que as vozes dissonantes às do regime deveriam ser 

duramente silenciadas, um instrumento pelo qual, em sua obra, tais vozes ganharam 

eco e força para alçarem-se acima do discurso oficial e denunciarem toda a hipocrisia 

de uma sociedade submersa em aparências e convencionalismos. 
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Esse argumento já havia sido vaticinado perspicazmente por Alonso de los 

Ríos que, em suas Conversaciones, requisitou de forma indireta a confirmação do 

autor, comentando: 

 

Después de leer la obra, pensé que habías aprovechado el recurso 
del monólogo para poder plantear una serie de problemas que el 
recurso del monólogo te permitía (me refiero a la censura) y que 
difícilmente hubieras podido hacer mediante a la narración lineal y 
tradicional. (ALONSO DE LOS RÍOS, 1971, p. 104). 

 

Miguel Delibes não demonstrou qualquer objeção a essa interpretação:  

“Me parece interesante esto que dices porque, en efecto, es así. Mira por dónde la 

censura puede llegar a forzar la imaginación y de esta forma permitir que se 

descubran nuevas fórmulas de expresión.” (ALONSO DE LOS RÍOS, 1971, p. 104). 

Segundo Delibes, as restrições impostas pela censura acabaram por conduzir 

alguns artistas a inventar fórmulas para expor, com maior eficiência estética, ideias e 

realidades que, naquele momento, sob o domínio da lei do silêncio, estavam 

proscritas, plasmando, assim, a dialética entre a repressão de um governo 

autoritário e a engenhosidade do fazer artístico. 

Além de Cinco horas con Mario, o público leitor desfrutou, ainda, na década de 

1960, de mais um romance delibesiano, intitulado Parábola de un náufrago, 

publicado em 1969. 

A década seguinte reservava ao escritor de Valladolid momentos marcantes: 

em fevereiro de 1973, Miguel Delibes foi eleito membro da Real Academia Española 

para ocupar a cadeira “e”, vacante pela morte, no ano anterior, do Almirante Julio 

Guillén. Em novembro de 1974, faleceu prematuramente a esposa do escritor, 

Ángeles Castro e, em maio de 1975, Delibes recebeu das mãos do poeta Dámaso 

Alonso a medalha que o condecorava como acadêmico da Real Academia 

Española.13 Cumprindo o protoloco clássico da Instituição, Delibes leu seu discurso 

de ingresso intitulado “El sentido del progreso desde mi obra”. Em sua fala, o escritor 

não se ateve às suas produções literárias ou a reflexões em torno da língua 

espanhola em sua pureza e esplendor, como prega o lema da entidade cultural, mas 

                                                           
13

 Há, no Anexo F desta tese, uma foto de Miguel Delibes recebendo a honraria da Real Academia 
Española. 
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proclamou um manifesto contra o progresso entendido como agressão à natureza e 

destruição do Planeta e a favor da ampliação de uma consciência moral universal 

que repudiasse o papel do homem como dominador das demais criaturas em sua 

ambição desmedida. 

No âmbito narrativo, surgiram os romances El príncipe destronado, em 1973, 

Las guerras de nuestros antepasados, em 1975, e El disputado voto del señor Cayo, 

em 1978. Com direção de Josefina Molina e protagonizada por Lola Herrera, 

estreava, no Teatro Marquina, em Madri, em novembro de 1979, a versão dramática 

de Cinco horas con Mario. O êxito de público e crítica converteria essa 

representação em um dos maiores acontecimentos do moderno teatro espanhol. 

Na década de 1980, Delibes lançou Los santos inocentes (1981), Cartas de 

amor de un sexagenario voluptuoso (1983), El tesoro (1985) e 377A, madera de 

héroe (1983). Em 1982, recebeu o Premio Príncipe de Asturias de las Letras, 

galardão que compartilhou com Gonzalo Torrente Ballester. Na década de 1990, 

publicou seus últimos romances: Señora de rojo sobre fondo gris (1991), Diario de 

un jubiado (1995) e El hereje (1998), além de seguir recebendo honrarias em 

reconhecimento ao seu trabalho literário, como o Premio Nacional de las Letras 

Españolas, em 1991; o Premio de Literatura en Lengua Castellana “Miguel de 

Cervantes”, em 1994; e o Premio Nacional de Narrativa, concedido pelo Ministério 

de Cultura, por sua derradeira obra El hereje, em 1999. 

No início do novo milênio, Miguel Delibes leu o discurso de encerramento do  

II Congreso de la Lengua Española, celebrado em Valladolid em outubro de 2001 e 

organizado pelo Instituto Cervantes e pela Real Academia Española. Em suas 

palavras, manifestava-se o interesse do escritor pela expressão oral: 

 

Debo confesar una limitación: siempre he escrito de oído, con la 
regla y el estilo de aquellos a quienes previamente he escuchado 
para luego cederles la palabra. Si los comentaristas literarios han 
dicho que soy antes que nada creador de personajes, son estos 
personajes los que ponen voz a mi literatura. No en vano, he pasado 
más de seis décadas siguiendo el rastro de las palabras y 
expresiones ajenas, para intentar encontrar las mías propias. Y a 
estas alturas puedo decir que, en buena medida, una manera de ser 
es una manera de hablar. (DELIBES, 2001, não paginado). 
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Em fevereiro de 2003, no cerne do Congreso Internacional Miguel Delibes, 

celebrado em Nova York, foi firmado o convênio de colaboração acadêmica entre a 

Junta de Castilla y León, a Universidade de Valladolid e o Graduate Center of the 

City University of New York (CUNY) para a criação da Cátedra Miguel Delibes, 

dedicada ao estudo da literatura espanhola contemporânea. A Cátedra foi batizada 

com o nome do escritor como reconhecimento de uma vasta obra que, impregnada 

de valores éticos, estéticos e sociais, conseguiu projeção universal. 

No dia 12 de março de 2010, Miguel Delibes faleceu, aos 89 anos, rodeado por 

seus filhos em sua casa em Valladolid, cidade à qual o autor estará sempre 

vinculado. “Soy como un árbol que crece donde lo plantan” – lê-se em uma placa14 

instalada na Acera de Recoletos, número 12, endereço onde nasceu o escritor. Suas 

cinzas foram depositadas no Panteón de Vallisoletanos Ilustres do Cemitério del 

Carmen de Valladolid. 

Em 4 de maio de 2016, após dois anos de intenso trabalho, grande parte dos 

arquivos pessoais e laborais do literato, cerca de mais de 14.000 documentos entre 

manuscritos originais, correspondências, artigos periodísticos, caricaturas, fotografias, 

áudios e vídeos, bem como numerosa documentação pessoal, foram disponibilizados 

via Internet, na página da Fundación Miguel Delibes. Dessa forma, a instituição 

pretende, ademais de conservar o material cedido pelos familiares do escritor,  

colocá-lo à disposição do público para fomentar o estudo e a pesquisa da figura e da 

obra de Miguel Delibes. O trabalho de identificação, organização e digitalização do 

arquivo foi possível graças ao patrocínio de Veja Sicilia, adega e vinícola castellana, 

referida em várias ocasiões nas narrativas e artigos jornalísticos de Miguel Delibes, 

que investiu o capital de 221.000 euros em todo o projeto. 

“Mi padre no escribió sus memorias porque le daba vergüenza. De alguna 

manera este archivo viene a sustituir esas memorias que él se negó a escribir”,15 

afirmou Elisa Delibes Castro, filha mais velha do escritor e presidente da fundação. 

A primogénita do escritor vallisoletano afirmou que, entre os documentos de seu pai, 

nada encontrou que a surpreendesse, já que ele havia sido um homem que dizia 

tudo em vida e não guardava segredos. 

 

                                                           
14

 Há, no Anexo G desta tese, uma imagem da placa, inaugurada em 12/03/2013, em homenagem 
aos três anos de falecimento do escritor. 

15
 Esta declaração pode ser lida em: 

 <http://cultura.elpais.com/cultura/2016/04/26/actualidad/1461691370_148596.html>. 

http://cultura.elpais.com/cultura/2015/08/26/actualidad/1440583849_511721.html
http://cultura.elpais.com/cultura/2016/04/26/actualidad/1461691370_148596.html
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2 DAS TRINCHEIRAS DA ESCRITA ÀS INTERSEÇÕES LITERÁRIAS 

 

No dia 18 de julho de 2016 o mundo relembrou os 80 anos do início da Guerra 

Civil Espanhola, indiscutivelmente um dos acontecimentos mais trágicos e 

significativos do século XX no que tange ao impacto causado na história do país.  

O enfrentamento entre forças nacionalistas de um lado e republicanas do outro 

despertou uma sede irreprimível de manifestação artística, o que levou autores da 

mais expressiva literatura ocidental a utilizarem a Guerra Civil Espanhola como 

tema, antes mesmo de seu término. Exemplo máximo é a investigação de Maryse 

Bertrand de Muñoz que, em 1994, publicou um estudo pautado em um corpus de 

aproximadamente mil e duzentas obras de ficção que versam, em parte ou em sua 

totalidade, sobre o conflito espanhol. Tais obras foram produzidas em vários idiomas 

e por escritores de cerca de trinta países. A respeito da atualidade do tema, a 

estudiosa observa que “fue explotado y aún hoy sigue siendo una abundante fuente 

de inspiración como lo prueban las numerosas obras que acabo de mencionar” 

(1994, p. 14). Entre os títulos reunidos por Bertrand de Muñoz, os mais afamados 

são A esperança (1937), de André Malraux, Homenagem à Catalunha (1938), de 

George Orwell, e Por quem os sinos dobram (1940), de Ernest Hemingway. 

Da ampla gama de narrativas produzidas por artistas espanhóis, destacamos, 

nesta tese, duas obras geradas em momentos específicos da vida cultural do país: 

Réquiem por un campesino español (1952), de Ramón J. Sender, publicada no 

México, durante o exílio de seu autor, e Cinco horas con Mario (1966), de Miguel 

Delibes, publicada na Espanha, em plena vigência da ditadura franquista. 

Ainda que espacialmente distanciados, Ramón J. Sender e Miguel Delibes 

figuram como partícipes de um período artístico que se convencionou denominar 

“Literatura espanhola de pós-guerra”. Os anos de pós-guerra, compreendidos entre 

1939 e 1975, coincidem com uma era de violenta ditadura, mas também 

correspondem ao período em que a arte serviu para dar notícia ao mundo da 

barbárie que foi a Guerra Civil Espanhola e o consequente estabelecimento do 

regime autoritário do General Francisco Franco, registros que, segundo Raymond 

Carr (1993, p. 70), passaram a ser “una fuente de documentación viva para hacer el 

relato serio y auténtico de un momento histórico de que se tenía poca o ninguna 

noticia”. 
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Tanto Sender no exílio como Delibes na Espanha franquista utilizaram a escrita 

para contar/denunciar, cada um a seu modo e dentro de suas possibilidades, os 

horrores da guerra. Ambos os escritores assumiram o compromisso ético de não 

deixarem cair no esquecimento relatos, baseados em fatos históricos ou não, que 

conturbaram a sociedade espanhola daquele sombrio período. Através de seus 

escritos, esses autores buscaram reconstruir o passado e dotar de alguma legitimidade 

emocional e esperançosa o futuro de um país que tantos traumas padeceu. 

As duas narrativas que compõem o corpus desta investigação, a exemplo de 

tantas outras obras publicadas no mesmo período, operam a mimese do 

reconhecimento das memórias de indivíduos e acontecimentos que são, por sua 

vez, representações ficcionais de possíveis personagens e ações localizadas nos 

territórios da Guerra Civil e do franquismo. Entendemos “reconhecimento” como um 

processo no qual essas reminiscências são extraídas do âmbito privado e passam a 

compor a memória coletiva viva, quando circulam socialmente e alimentam o debate 

público em relação ao destino que a sociedade espanhola deve dar às lembranças 

de seu passado. 

As considerações apresentadas em nossa tese estão pautadas no princípio 

segundo o qual a memória é a encarregada de manter e recobrar experiências 

individuais ou coletivas, possibilitando a efetivação de atividades mentais pautadas 

em vivencias pretéritas. Dessa forma, a literatura, leitora privilegiada dos signos da 

história, atua sobre a necessidade humana de registrar, de deixar vestígios, para que, 

a partir destes, possam ser reconstruídos eventos que não devem ser esquecidos. 

Para Jacques Le Goff (2003), a memória é a qualidade de conservar certas 

informações, propriedade que se refere a um conjunto de funções psíquicas que 

permite ao indivíduo atualizar impressões/informações passadas ou reinterpretadas 

como passadas. Le Goff salienta como a memória está associada à questão da 

identidade, seja individual ou coletiva, tornando sua busca “uma das atividades 

fundamentais dos indivíduos e das sociedades de hoje, na febre e na angústia. Mas 

a memória coletiva é não somente conquista, é também um instrumento e um objeto 

de poder” (p. 469). Dessa forma, o historiador defende que “o estudo da memória 

social é um dos meios fundamentais de abordar os problemas do tempo e da 

história, relativamente aos quais a memória está ora em retraimento, ora em 

transbordamento” (p. 422). 
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Pierre Nora (1993) ressalta o fato de que vivemos a celeridade da história, que 

ocasiona um passado morto, a percepção geral de algo desaparecido (p. 7). Para 

Nora, a mundialização, a democratização, a massificação e a midiatização 

suscitaram o desmoronamento da memória. Os lugares de memória nascem e 

vivem, portanto, do sentimento de que não há memória espontânea, de que é 

preciso criar um arquivo de memórias: “Se o que defendem não estivesse 

ameaçado, não se teria a necessidade de construí-los. Se vivêssemos 

verdadeiramente as lembranças que envolvem, eles seriam inúteis.” (p. 13). 

Maurice Halbwachs (2006) acredita que a dimensão da memória ultrapassa o 

plano individual, já que nenhuma lembrança pode existir apartada do meio social. 

Segundo Halbwachs, mesmo que aparentemente particular, a memória remete a um 

grupo; o indivíduo carrega em si a lembrança, mas está sempre interagindo na 

sociedade, uma vez que “nossas lembranças permanecem coletivas e nos são 

lembradas por outros, ainda que se trate de eventos em que somente nós estivemos 

envolvidos e objetos que somente nós vimos” (p. 30). 

Na obra de Sender e na de Delibes é possível recuperar e investigar, pelas 

artes da memória, a violência que se instalou na Espanha, gerada pelo 

descontentamento e pela inquietação com as mudanças postas em cena pelos 

republicanos, após sua vitória nas eleições municipais nas principais cidades do 

país. Para Todorov (2002), o bom uso da memória é o que serve a uma causa justa, 

não o que se contenta em reproduzir o passado ou em alimentar a vingança. “A 

memória em si mesma, e sem qualquer outra restrição, não é boa nem má” (p. 193), 

adverte o pensador. Com essa assertiva muito presente, empreenderemos, nas 

páginas seguintes deste capítulo, uma leitura mais apurada dos textos que 

funcionam como corpus desta tese e de alguns dos elementos estruturais 

fundamentais utilizados para o estudo das narrativas e que funcionam como ponto 

de interseção entre ambas. 

As duas obras aqui focalizadas, uma concebida durante o exílio de seu autor e 

a outra escrita sob o obscurantismo da ditadura franquista, coincidem em explicitar o 

silêncio, a omissão, o colaboracionismo, a traição, mas também a resistência, nesse 

período de enfrentamento. O que foi esquecido em algum momento, por 

conveniência, vem à tona nas narrativas de Ramón J. Sender e de Miguel Delibes. 
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2.1 VISÕES DA GUERRA EM RÉQUIEM POR UN CAMPESINO ESPAÑOL 

 

A obra mais difundida de Ramón J. Sender foi publicada em 1953, no México, 

pela Colección Aquelarre, com o título de Mosén Millán.16 Escrita durante o exílio 

norte-americano de seu autor, a narrativa foi criada em Albuquerque, em 1952, 

como parte de um projeto inconcluso: “una colección de short-stories que planeaban 

publicar los profesores Mulvihill y Sánchez de Madison (Wisconsin), en el que se 

incluirían también sendos cuentos de Unamuno y de Pérez de Ayala” (SENDER, 

2003, p. 44). Sete anos após seu lançamento, a editora nova-iorquina Las Américas 

publica uma edição bilíngue com um novo título: Réquiem por un campesino 

español/Réquiem for a spanish peasant, com tradução para o inglês de Elinor 

Randall e prefácio de Mair José Bernadete.17 Vale acrescentar que a palavra latina 

requiem significa descanso e, na liturgia católica, refere-se a uma celebração em 

sufrágio da alma dos mortos. A justificativa para essa modificação é apresentada 

pelo próprio autor em uma carta, datada de 12 de outubro de 1967, e enviada a 

Francisco Carrasquer Launed (1991, p. 190): “Mosén Millán y Réquiem son 

exactamente lo mismo. Se le cambió el título al hacer la edición inglesa porque en 

inglés eso de Mosén Millán no suena a nada.” Ramón J. Sender esclarece que o uso 

restrito do termo Mosén, que indica uma forma de tratamento dada aos clérigos na 

antiga coroa de Aragão, poderia não fazer sentido aos leitores de língua inglesa. 

Assim, para o autor, essa alteração teria caráter meramente extratextual. 

Sobre a mudança no título da obra de Sender, acreditamos que o segundo e 

definitivo seja mais adequado, não apenas por sua carga semântica, mas também 

pela política, já que o primeiro enfatizava a personagem Mosén Millán que, 

esperando para celebrar a missa de réquiem, rememora o passado do verdadeiro 

herói da fábula: Paco el del Molino. Dessa forma, acreditamos que o autor soube 

não só devolver o protagonismo dessa personagem no título da edição bilíngue 

como também estabelecer uma transição na perspectiva do texto: do sentimento de 

culpa que corrói Mosén Millán à tragédia de Paco el del Molino, os dois pólos entre 

os quais oscila a narrativa. 

 

                                                           
16

 Há, no Anexo H desta tese, uma cópia da capa da edição de 1964 (Boston, D.C. Heath and 
Company), única que conserva o primeiro título. 

17
 Há, no Anexo I desta tese, uma cópia da capa da edição bilíngue da obra, publicada em 1960. 
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Proibida na Espanha até 1974, ano em que a editora Destino18 inicia suas 

sucessivas publicações, a obra reconstrói, apesar de não se referir diretamente à 

Guerra Civil de 1936, um episódio que ocorre durante esse período em uma 

pequena aldeia na província de Aragão, no norte da Espanha. Com o título 

reformulado, essa narrativa converteu-se em uma das obras mais expressivas de 

Ramón J. Sender, cujo enredo propiciou várias edições, textos acadêmicos, 

inúmeras traduções e um filme,19 levado ao cinema em 1985 pelo diretor catalão 

Francesc Betriu, com Antonio Banderas como um dos protagonistas. 

O relato concentra-se em dois personagens: Mosén Millán, padre do vilarejo, e 

Paco el del Molino, jovem camponês brutalmente assassinado no ano anterior, por 

quem será celebrada a missa de réquiem. Enquanto aguarda, na sacristia, a 

chegada dos amigos e parentes de Paco para dar início à missa, o sacerdote 

rememora os episódios mais marcantes da vida de seu “filho espiritual” que, de certo 

modo, sempre estivera enlaçada com a sua, já que o batizou, o viu crescer, o casou 

e o viu morrer. Dessa forma, estabelece-se uma relação entre o momento presente, 

no qual Mosén Millán surge envolvido nos preparativos da celebração religiosa, e o 

tempo pretérito, configurado pelas memórias do velho pároco, porém esse vínculo 

estará sempre marcado pelo trágico fim de Paco: a morte, representada, em última 

instância, pela missa de réquiem. 

No breve lapso de tempo em que o padre espera na sacristia para dar início à 

celebração religiosa, o passado é evocado através de suas memórias, o que 

translada o leitor no tempo e o leva a percorrer todo o ciclo vital de Paco até sua 

morte, ocorrida exatamente um ano antes. De todas as lembranças do sacerdote, 

uma desperta especial interesse: ele recorda que levara Paco ainda menino a dar a 

extrema-unção a um pobre moribundo, habitante de uma cueva vizinha à aldeia em 

que viviam. As cuevas eram buracos nas rochas, convertidos em moradia pelas 

pessoas mais pobres da região. A visita àquele lugar marca decisivamente a vida do 

menino Paco, pois serve para despertar não só seu sentimento de piedade como 

também seu senso de justiça, qualidades morais que o encaminham a uma vida de 

ação social, pautada na busca de melhores condições de vida para a população 

menos favorecida, em detrimento daqueles que possuíam abundância de riquezas. 

                                                           
18

 Há, no Anexo J desta tese, uma cópia da capa da primeira edição espanhola, publicada em 1974. 
19

 Há, no Anexo K desta tese, uma cópia do cartaz e da ficha técnica do filme Réquiem por un 
campesino español. 
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O tempo narrativo dá um salto e nos mostra Paco, já adulto, em um entorno 

social diferente. São os tempos da Segunda República recém-eleita na Espanha. 

Paco agora tem fé na política e toma o lugar de seu pai na reeleição para o conselho 

da cidade. Sua proposta política consiste em implementar reformas que minimizariam 

a miséria dos moradores de las cuevas e a situação de exploração dos arrendatários 

de terras, propriedades de um velho Duque que nunca havia estado na aldeia. 

As ideias de Paco ganham aprovação entre os moradores do vilarejo, mas 

irritam os poderosos da aldeia. O Duque deixa claro que não se renderá e que suas 

propriedades estão protegidas por homens armados, o que aflige o pároco. Paco 

afirma ao sacerdote que não há motivos para preocupação, pois “vienen tiempos 

nuevos, Mosén Millán” (SENDER, 1986, p. 58). Sem refletir sobre as advertências do 

clérigo, Paco, em uma conversa com Don Valeriano, administrador das terras do 

Duque, questiona a validade dos direitos sobre o uso daquela terra, ao que Don 

Valeriano responde: “— También en eso te equivocas. Son muchos siglos de usanza, 

y eso tiene fuerza. No se deshace en un día lo que se ha hecho en cuatrocientos 

años.” (p. 63). Mas, para Paco, “— Lo que hicieron los hombres, los hombres 

deshacen, creo yo” (p. 63), palavras suficientes para irritar Don Valeriano que finaliza 

a conversa; metaforicamente, o diálogo entre as “duas Espanhas” chega ao fim. 

O surgimento de um grupo de homens armados muda todo o panorama do 

lugarejo. Partidários da velha ordem social e da aristocracia latifundiária, liderados 

por um homem conhecido como el centurión, tinham por incumbência limpiar el 

pueblo, ou seja, eliminar todos que manifestassem ideias contrárias às que eles 

defendiam. Esse grupo armado, denominado na fábula como los señoritos, 

discursava sobre o Império e seu destino imortal, sobre a ordem e a Santa Fé, 

cantava hinos com o braço levantado e a mão estendida — palavras e atitudes 

incompreensíveis para os habitantes da aldeia. 

Los señoritos proclamam Don Valeriano o novo regente da aldeia, depondo 

pela força e pela violência o legítimo governo. Sob o comando de Don Valeriano, 

inicia-se um reinado de terror: el zapatero, personagem que figura como 

representante do livre pensamento, é assassinado; o médico, metáfora da ciência, é 

encarcerado; el carasol, lugar das reuniões populares, é metralhado; e la Jerónima, 

parteira e benzedeira do povoado, é reduzida à figura de uma velha enlouquecida. 

Durante o império da violência, Mosén Millán se refugia no interior da Igreja e não 

faz nada para impedir nem aliviar o sofrimento dos aldeãos. Sua única manifestação 
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de protesto não foi pelo assassinato de alguns dos moradores da aldeia, mas pelo 

fato de que os mortos não receberam a extrema-unção antes das execuções. 

Quando lhe permitem administrar os últimos sacramentos, conforma-se, pois 

acredita que sua missão sacerdotal, a salvação de almas, fora respeitada. 

Temendo por sua vida, o camponês se vê obrigado a deixar o povoado e 

procurar um lugar para se esconder. Mosén Millán descobre o local onde Paco se 

abrigava e se esforça para manter em segredo tal informação, mas, coagido pelas 

forças opressoras, acaba por revelar o paradeiro de seu amigo. O sacerdote é, 

então, convocado a acompanhar os pistoleiros como mediador na captura do 

camponês. Depois de uma conversa com o clérigo, Paco decide se entregar, 

confiando na promessa de que receberia um julgamento digno, mas a promessa não 

se cumpre e o jovem é fuzilado. 

Enquanto Mosén Millán aguarda na sacristia, corroído pelas lembranças 

desses incidentes, o coroinha da igreja se desloca todo o tempo da sacristia à nave 

do templo cristão, recita fragmentos de um romance anônimo que conta a tragédia 

do jovem camponês e informa ao pároco sobre a ausência de fiéis na igreja. Frente 

à passividade do padre, observamos a agilidade de seu acólito que, no papel de 

emissário de tudo o que acontece fora da sacristia, também ganha relevância como 

intérprete do romance de Paco el del Molino. Sucessivamente, chegam à sacristia 

Don Valeriano, Don Gumersindo e o Señor Cástulo Pérez, os três homens mais 

abastados do povoado, representantes da aristocracia local. As campanas da Igreja 

soam mais uma vez clamando pelo comparecimento dos assistentes à celebração 

religiosa, contudo, o templo cristão permanece vazio. É relevante mencionar que o 

pároco resolveu, por conta própria, celebrar a missa de defunção um ano após a 

morte daquele que fora seu amigo. Através desse gesto, o sacerdote pensa ser 

respaldado pela presença dos amigos e familiares de Paco na cerimônia, no 

entanto, somente os adversários do finado camponês marcam presença. 

Misteriosamente, o potro de Paco irrompe no interior da igreja. O animal, 

impregnado de vitalidade, “corría por el templo a su gusto” (SENDER, 1986, p. 77), 

fazendo ecoar com seu galope a memória de seu finado dono. Mosén Millán e os 

três senhores de terra perseguem o animal e tentam, sem sucesso, expulsá-lo do 

templo sagrado. Ao perceber que aquele não era seu lugar, o potro aceita o convite 

da porta principal aberta e se dirige à praça deserta do vilarejo, iluminada pelo sol do 

dia, deixando para trás a escuridão da igreja. Por fim, os poderosos da aldeia se 
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oferecem para pagar pelo ato litúrgico, mas Mosén Millán lhes nega tal pedido e, 

contando apenas com a presença dos três inimigos de Paco, dá início à missa de 

réquiem. 

O olhar atento de Sender recupera fatos históricos que não foram contados 

oficialmente no seu tempo e sua voz rompe o silêncio imposto pelas forças 

opressoras para contar/denunciar os horrores do confronto. A fim de ilustrar nossas 

afirmações, recorremos a um fragmento do prefácio do autor, na obra editada em 

1964, em Lexington, EUA, ainda com o antigo título: 

 

El hombre es el mismo en todas partes si nos atenemos a los 
registros sutiles de la sensibilidad moral y a la esencialidad humana, 
es decir a la razón de la presencia del individuo en la familia, de la 
familia en la sociedad, y de la sociedad en la nación y aún de todos 
ellos en la perspectiva aleccionadora del tiempo. 
Pero unas veces el hombre domina las circunstancias, y otras es 
dominado y arrastrado por ellas. Esto último sucedió en 1936. 
Por razones fáciles de comprender Mosén Millán está más cerca de 
mi corazón que otros libros míos. Se trata en esta narración de la 
España campesina, de Aragón que es mi tierra natal, y de una 
coyuntura histórica inolvidable. (SENDER, 1964, p. 5). 

 

As palavras de Ramón J. Sender revelam que Réquiem por un campesino 

español é um retrato da violência que se instalou na Espanha no princípio dos anos 

1930, gerada pelo descontentamento dos favoráveis ao ideário da España eterna, 

cerrada e tradicional, com as mudanças postas em cena pelo novo governo, após a 

vitória dos republicanos nas eleições municipais nas principais cidades espanholas. 

A narrativa expõe uma realidade, uma verdade que expressa o protesto contra 

a injustiça, mas é um tipo de protesto tácito, a meia voz, sem alvoroço e, por isso 

mesmo, mais efetivo e vigoroso. É um grito surdo contra o sistema feudal da 

Espanha camponesa, contra a dominação das oligarquias agrárias e contra o 

tradicional e passivo papel da Igreja. Isto em seu nível exterior, pois, adentrando 

mais profundamente na narrativa, percebemos um tom moral que suaviza as arestas 

do conflito social e o eleva a níveis humanos da estrita justiça. Por isso, nas 

entrelinhas da narrativa, notamos que o tom revolucionário converte-se em uma 

expressão de denúncia dos problemas sociais e políticos da Espanha daquele 

momento. 
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2.2 VISÕES DA GUERRA EM CINCO HORAS CON MARIO 

 

Publicada pela primeira vez em dezembro de 1966, como número 281 da 

coleção Áncora y Delfín, da editora Destino, Cinco horas con Mario figura como uma 

das narrativas mais importantes da literatura espanhola de pós-guerra, bem recebida 

não só pela crítica especializada como também pelo público leitor, conforme atesta 

Delibes em suas Conversaciones com César Alonso de los Ríos (1971, p. 166): 

“ésta ha sido la novela con mayores ventas de salida: 35.000 ejemplares vendidos 

en dos años”. 

Desde seu lançamento até os dias de hoje é possível encontrar uma gama de 

estudos sobre a narrativa, justificados não só pela abundância de temas que aborda, 

mas também pelos vários enfoques que apresenta. Em 1979, treze anos após a 

publicação da primeira edição da obra e recém-implantada a democracia na 

Espanha, Miguel Delibes, Josefina Molina e José Sámano adaptam o texto literário 

aos moldes dramatúrgicos e levam Cinco horas con Mario ao palco do Teatro 

Marquina de Madri.20 A peça ficou em cartaz até 1989, sendo representada nos 

melhores teatros da Espanha, sempre pela mesma atriz, a vallisoletana Lola 

Herrera. 

O relato se inicia no momento em que Carmen, familiarmente conhecida como 

Menchu, acaba de perder, de forma inesperada, seu esposo Mario. Após a partida 

dos familiares e amigos que compareceram à residência do casal para prestar 

condolências à viúva, Carmen vela sozinha o cadáver de Mario e inicia com este 

uma espécie de “diálogo” no qual se desnudam as personalidades e os conflitos dos 

cônjuges. A propósito dessa questão, faz-se necessário considerar algumas 

meditações relativas ao discurso de Menchu, classificado, por alguns teóricos, como 

monólogo interior e, por outros, como diálogo interior, solilóquio e monodiálogo. 

Miguel Delibes, em suas Conversaciones com Alonso de los Ríos, define solilóquio 

como diálogo sem resposta com um morto. O autor reitera que Carmen fala a Mario 

na segunda pessoa do singular, embora o interlocutor, obviamente, não responda 

(ALONSO DE LOS RÍOS, 1971, p. 135). 

                                                           
20

 Há, no Anexo L desta tese, uma cópia do primeiro cartaz e da ficha técnico-artística da obra teatral 
Cinco horas con Mario, lançada em 1979. 
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Ao analisar esse comentário, Manuel Alvar insiste que monólogo interior e 

diálogo interior constituem uma mesma definição, pois, afinal, é o falante “quien se 

desdobla dramáticamente y habla consigo mismo, convertido el yo en una necesaria 

interpretación dual de sí mismo” (ALVAR, 1987, p. 96). 

Antonio Vilanova classifica o discurso de Carmen como monodiálogo,  

“la técnica narrativa del monólogo interior o monodiálogo [...]” (VILANOVA, 1992, p. 

145). Alfonso Rey opta por diálogo mais que monólogo, já que “el soliloquio de 

Carmen debe ser considerado como un diálogo que tiene un interlocutor ficticio” 

(REY, 1975, p. 181-182). Fernando Lázaro Carreter, em seu ensaio “Cuarenta y 

cinco minutos con Miguel Delibes” (1993), opina que: 

 

Ha sido fácil clasificar como monólogo interior esa táctica elocutiva, y 
eso, a pesar de la negativa del autor a aceptar tal encuadre. […] 
Tiene toda la razón, porque el ejercicio del hablar va siempre dirigido 
por el hablante al encuentro de la palabra del otro, le responda éste o 
no, y ello condiciona su manera de enunciar y muchos rasgos de su 
estilo. Carmenchu, turbado su ánimo por la emoción del fallecimiento 
y por la magnitud que atribuye a su infracción matrimonial, habla 
como si Mario fuera capaz de responderle. Y en esa turbación, 
acumula las señales de que se dirige a su marido como si éste 
pudiera oírla. El hecho de que esté muerto no autoriza a afirmar, 
como se ha hecho, que habla sin interlocutor. El yo y el tú, y el 
tiempo presente que emplea, hace al destinatario no sólo actual sino 
vivo. Así son posibles recriminaciones de este tipo: «Me dan 
escalofríos cada vez que pienso que te has ido sin reconciliarte, y no 
porque piense que tú seas malo, que no, pero eres crédulo, eso, 
crédulo y un poco bobo, Mario». Con la alucinación de la tragedia, el 
cansancio y el insomnio, él no ha fallecido en su mente, y podrá 
dirigirle la patética imprecación final: “No tengo nada de qué 
avergonzarme, ¡te lo juro, Mario, te lo juro, te lo juro, mírame!, ¡que 
me muera si no es verdad! [...] Mario, te lo juro, ¡mírame o me vuelvo 
loca! ¡Anda, por favor...!” Estamos, pues, ante un diálogo verdadero. 
Interior en la medida en que las réplicas del interlocutor se producen 
en la cabeza de su esposa, que arguye por sí y rearguye por el 
“oyente” definitivamente sordo y mudo, que habla no consigo, sino 
que se desdobla en dos personas, mediante un ejercicio continuado 
de lo que llamó occupatio la retórica clásica, ese anticiparse a lo que 
el interlocutor puede decir, para rebatirlo antes de que lo diga. 
(LÁZARO CARRETER, 1993, p. 152). 

 

Cientes da abundante terminologia fomentada pelo discurso de Carmen, 

consideramos que as propriedades estruturais do diálogo estão presentes nas 

palavras da personagem e que os componentes expressivos que conferem 

vivacidade à narrativa configuram o que Ligia Chiappini Moraes Leite considera 

como monólogo “mesmo quando elas [as obras] fingem um grande diálogo” (LEITE, 
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1985, p. 70). O fluxo de consciência de Menchu busca um diálogo motivado pela 

necessidade de queixar-se, mas também de desculpar-se a um interlocutor que já 

não pode ouvi-la. 

Desse discurso, sufocado durante os vinte e três anos de matrimônio, vão 

surgindo comentários reveladores sobre a vida conjugal de Carmen e Mario. A 

mulher recorda que, durante o namoro e também após o casamento, seu marido se 

mostrava um homem controlado e respeitador, atributos inaceitáveis para Carmen, 

que se julgava uma mulher irresistivelmente sedutora. Explica-se, então, a razão 

pela qual sua noite de núpcias tenha sido em um verdadeiro fracasso, pois, ao 

término de anos de espera, quando já se encontrava devidamente autorizada, tanto 

pela religião quanto pela sociedade, a conhecer os prazeres do sexo, Carmen vê a 

seu lado um homem completamente indiferente aos seus encantos. Sua desilusão 

quanto às questões sexuais se estende a outras passagens, nas quais confessa 

que, por muitas vezes, Mario a deixou com “la miel en los labios” (DELIBES, 1981,  

p. 66), mas sem chegar a sentir-lhe o gosto. 

Carmen também questionava a fidelidade de seu esposo e, por vezes, 

imaginou, já que nunca pudera comprovar suas suspeitas, circunstâncias em que 

Mario estivesse se relacionando com outras mulheres. Do mesmo modo que criava 

motivos para sentir ciúmes do marido, Carmen o provocava para que sentisse o 

mesmo por ela, através de comentários em que deixava explícitos os galanteios 

recebidos por outros homens. De todos eles, Paco, um antigo vizinho da 

adolescência, que de rapaz bronco se transformara em um homem de posses, 

atraente e viril, exercia sobre Carmen uma atração especial. 

O fascínio de Menchu por Paco materializava-se em um potente e luxuoso 

automóvel, visto que seu marido sempre lhe negara um simples carro popular, a 

maior ambição que tivera na vida. Dessa forma, podemos compreender que, ainda 

que tolhida pelos mais rígidos preceitos da moral católica, Carmen tenha se deixado 

levar pelos encantos de seu antigo vizinho, na cena que transcorre dentro do 

Tiburón rojo, o carro dos seus sonhos. As palavras de Paco, “veinticinco años 

soñando con estos pechos, pequeña” (DELIBES, 1981, p. 116), são o estalo final de 

suas lembranças, quando Carmen confessa seu quase adultério e jura, histérica, a 

seu marido morto, que “no ha hecho nada malo” (p. 117). É desse modo que o 

turbilhão de lembranças de Menchu é interrompido por seu filho mais velho, que a 
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surpreende de joelhos, momento crucial em que pedia perdão a seu finado marido, 

mas que dissimulou, argumentando que rezava. 

A obra está fracionada da seguinte maneira: um prólogo, apresentado por um 

narrador onisciente que acompanha e registra toda a movimentação da recém-viúva 

e dos demais assistentes ao velório de Mario; o núcleo central, dividido em vinte e 

sete capítulos constituídos pelas recordações de Carmen; e um epílogo, em que o 

narrador onisciente interrompe as longas horas em que Menchu despeja seus mais 

íntimos conflitos em cima de seu finado esposo para apresentar a cena final, a 

condução do corpo de Mario ao cemitério. O discruso de Carmen é um relato 

emoldurado pela nota de falecimento nas páginas iniciais que funcionam como um 

prólogo e pelas páginas finais que configuram o epílogo. O próprio Delibes 

denominou a estruturação da obra como um monólogo emparedado, especificando 

que: 

El soliloquio me daba la oportunidad de presentar dentro de un 
prólogo y un epílogo algo más que yo quería decir a los lectores. A 
mí me interesaba particularmente el epílogo para suavizar, con la 
intervención del hijo, del contenido pesimista de la novela. (ALONSO 
DE LOS RÍOS, 1971, p. 104). 

 

É importante salientar que cada um dos capítulos que compõem o núcleo 

central da narrativa é encabeçado por citações que Mario havia sublinhado em sua 

Bíblia de cabeceira. Carmen, a sós diante do cadáver de Mario que repousa em um 

canto do escritório da residência, sentada e com as Sagradas Escrituras apoiadas 

em seu colo, parte dos versículos destacados por Mario para tecer um rosário de 

críticas ao finado marido, queixas sobre seu modo de pensar e agir, mas que, 

ironicamente, acabam por revelar traços de sua própria personalidade. 

O discurso de Carmen nos permite refletir e entender como era a mentalidade 

de uma mulher moldada pelos preceitos da doutrina franquista, bem como suas 

aspirações e frustrações. Visto como a essência simbólica da obra, o modo como 

Carmen recrimina seu esposo, um professor utopista, de ideias liberais, vem a 

resumir, sob a ótica de um conflito conjugal, os preceitos que por tanto tempo 

separaram os espanhóis. De acordo com Edgar Pauk (1975, p. 102), Mario e 

Carmen “representan las dos Españas, las eternas diferencias entre dos formas de 

enfocar la realidad”. Segundo Pauk, a denúncia é clara e, pela boca de Carmen, 

Miguel Delibes descarrega sua indignação contra os preconceitos de classe e outras 
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formas néscias que traduzem as piores características da velha herança ibérica. Na 

seguinte crítica tecida por Carmen são plasmados os pensamentos de Delibes: 

 

Mario, cariño, lo que pasa es que ahora os ha dado la monomanía de 
la cultura y andáis revolviendo cielo y tierra para que los pobres 
estudien, otra equivocación, que a los pobres les sacas de su centro 
y no te sirven ni para finos ni para bastos, les echáis a perder, 
convéncete, en seguida quieren ser señores y eso no puede ser, 
cada uno debe arreglárselas dentro de su clase como se hizo 
siempre, que me hacéis gracia con esa campaña de “El Correo”, que 
yo no sé como no lo cierran de una vez, la verdad, para que todos los 
chicos, ricos y pobres, puedan ir a la Universidad, menudo lío, que 
eso es una sandez, y perdona mi franqueza, algún día me darás la 
razón […] (DELIBES, 1981, p. 30). 

 

No discurso de Carmen nos deparamos com o reflexo das crenças e valores 

em que se respaldava o sistema político de Franco. Da boca dessa personagem 

ouvimos os argumentos reproduzidos pela retórica oficial, através de fórmulas, 

lemas e slogans propagados massivamente por todos os meios de comunicação da 

Espanha daquele momento. 

Através da voz de Menchu, Miguel Delibes faz referência não só a uma 

dissonância matrimonial, mas também à mentalidade da classe média conservadora 

que se mostra a partir de si mesma, ou seja, materializada em uma personagem que 

tão autenticamente a representa. É exatamente neste fator que reside o engenho da 

obra: a crítica ao governo de Franco se dá pela palavra insuspeita de Carmen,  

porta-voz do ideário franquista, enquanto a personagem que representa a oposição 

aparece morta, calada, inerte. 

Dessa forma, Delibes consegue não só driblar a censura do regime de Franco 

como também expor, pela boca de Carmen, os princípios democráticos, 

progressistas e contrários ao regime defendidos por Mario. Através de sua obra, o 

escritor de Valladolid dá testemunho dos aspectos políticos, sociais, econômicos e 

religiosos da época em que foi escrita e, assim, traça um verdadeiro perfil da 

ditadura franquista na década de 1960, por meio das concepções de uma 

personagem que é produto desse regime. Entretanto, o caráter de denúncia da obra 

vai além de seu alcance político e social; é, em sua forma, plasmada pela 

imobilidade da narrativa, na qual Delibes reproduz o estado de letargia da sociedade 

espanhola daquele momento. Sob esse enfoque, Carmen representa os ideais de 

uma política ancorada a um passado e a um momento vivido e suas ideias são 
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consequência direta daquela Espanha enclausurada em seus dogmas de fé e de 

autoridade repressiva que conduzem a sociedade a viver de modo inautêntico. 

Nesse sentido, mais que uma representante dos princípios herdados do regime 

franquista, Carmen é uma vítima dos ideais impostos pela retórica oficial e se mostra 

uma verdadeira seguidora da “cartilha” de Franco. 

Contrapondo o incansável discurso de Menchu, nos deparamos com o silêncio 

de Mario, cujo perfil é ironicamente traçado através das réplicas de sua esposa e 

defeitos que esta lhe atribui. Esse mecanismo, magistralmente utilizado por Delibes, 

contribui para que Mario seja convertido em uma personagem mais autêntica e 

verossímil, que apresenta virtudes e defeitos, como qualquer ser da vida real. 

Para grande parte da crítica especializada, o abismo intelectual entre Mario e 

Carmen simboliza o conflito entre dois mundos gerados após o fim da Guerra Civil: 

um demarcado pela ideologia franquista e outro aberto a mudanças, ávido pela 

implantação de uma nova mentalidade às praticas cotidianas da sociedade 

espanhola daquele momento. Cinco horas con Mario funciona como um retrato 

social que nos permite refletir sobre o embate entre las dos Españas através de 

seus protagonistas: de um lado, Carmen, representante da Espanha conservadora, 

e do outro, Mario, representante da Espanha liberal. 

Sobre a presença da Guerra Civil na narrativa, podemos afirmar que ela é 

constante ao longo de todo o relato. Podemos, inclusive, afirmar que boa parte dos 

dilemas vivenciados pelos protagonistas é consequência direta dos impactos 

psicológicos produzidos por esse conflito e pela sociedade que dele resultou. O 

relacionamento de Mario e Carmen está baseado, desde o início, na desavença, 

simbolizada pela deflagração do conflito como ponto de desunião entre o casal: para 

ela, foi uma Cruzada; para ele, uma verdadeira tragédia. Carmen insiste em 

expressar seu posicionamento contrário ao de seu marido, “por mucho que digáis, lo 

pasé bien, bien en la guerra” (DELIBES, 1981, p. 73), e acrescenta: 

 

No sé si diré una barbaridad [...] pero yo lo pasé divinamente en la 
guerra por qué voy a decir otra cosa, con las manifestaciones y los 
chicos y todo manga por hombro, ni me daban miedo las sirenas ni 
nada, que otras, no veas, como locas en los refugios en cuanto 
empezaban a sonar, que yo la gozaba. Luego, en el refugio, era 
divertidísimo, figúrate lo que es todos los vecinos reunidos […] 
(DELIBES, 1981, p. 91). 
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Ressaltamos a hesitação de Carmen ao construir essa declaração contrária à 

convencional, já que o conceito de “diversão” não se adéqua a um acontecimento 

tão traumático como uma guerra. Contudo, quando Carmen menciona o pasarlo 

bien, se aferra às suas memórias que a reportam ao clima festivo motivado pela 

chegada de soldados italianos e legionários, o que, na visão de uma moça de classe 

média alta espanhola da década de 1930, sem qualquer tipo de preocupação 

ideológica, configurava uma verdadeira alegria. Carmen revê o período da guerra 

através de seu prisma juvenil e, assim procedendo, oferece ao leitor não um juízo de 

valores sobre a contenda, mas um testemunho de alguns adolescentes que 

vivenciaram aquele período. As lembranças de Carmen fornecem um tom 

“romântico” ao período, que a levam a relembrar seus primeiros encontros com 

Mario: “yo con diecisiete años... a esa edad […] lo que más puede enorgullecer una 

mujer es sentirse imprescindible, que recuerdo que yo me decía ‘ese chico me 

necesita’, podría matarse, si no” (DELIBES, 1981, p. 58). Com essa declaração, 

percebemos que o sentimento que Carmen nutre por Mario está pautado na 

necessidade se sentir-se indispensável, em uma espécie de instinto maternal e 

protetor. 

O romance de Mario e Carmen, nascido sob o signo da guerra, será 

interrompido pela vigência de um sistema de valores impostos pelos vencedores da 

contenda. Esses “mutilados psíquicos” (ALONSO DE LOS RÍOS, 1971, p. 46) se 

mostrarão incapazes de adaptar-se à opressão imposta pelo novo regime, ainda que 

ambas as personagens, a sua maneira, tentem lutar. Mario “rema contra a corrente”, 

mas acaba morrendo ahogado pela asfixia social, pela impossibilidade de se 

expressar livremente. Carmen segue o fluxo, mas acaba sendo tragada pelas 

contradições de suas próprias convicções e, ideologicamente, naufraga ao trair seus 

princípios. 

A Guerra Civil e o conflito entre las dos Españas também estão representados 

por Elviro e José María, irmãos de Mario. Ambos morreram no princípio do 

confronto, em setembro de 1936, com somente dois dias de diferença entre um e 

outro. Elviro lutou ao lado do exército nacionalista e morreu no confronto e José 

María, irmão mais novo de Mario, foi considerado um rojo por suas ideias 

progressistas e foi fuzilado pelas tropas de Franco. Duas mortes, dois dias de 

diferença, duas vítimas, Caim e Abel, símbolos de uma tragédia familiar que 

representa a loucura fratricida em que se converteu a contenda civil. 
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2.3 PERSONAGENS, ESPELHOS SOCIAIS 

 

A personagem é o ser criado pelo autor, somado ao seu entorno e a todos os 

signos que o leitor da obra narrativa deve decifrar e interpretar. Para existir, uma 

personagem depende do relato em que está inserida e do qual participa. Trata-se, 

desse modo, de uma construção interna à narrativa porque, ao encarar a 

personagem como um ser fictício, com modo próprio de existir, os autores a situam 

dentro da especificidade do texto, considerando a sua complexidade e o alcance dos 

métodos utilizados para apreendê-la. 

Beth Brait, em A personagem (1990), manifesta sua concepção quanto à 

abordagem necessária para o estudo das personagens e defende que se quisermos 

saber alguma coisa a respeito de personagens, teremos de encarar frente a frente a 

construção do texto, a maneira que o autor encontrou para dar forma às suas 

criaturas, e aí pinçar a independência, a autonomia e a “vida” desses seres de 

ficção. É somente sob essa perspectiva, tentativa de deslindamento do espaço 

habitado pelas personagens, que poderemos, caso seja necessário, vasculhar sua 

existência enquanto representação de uma realidade exterior ao texto. 

Torna-se inevitável à reflexão teórica, tanto sobre a categoria das personagens 

quanto no que diz respeito a sua função no discurso, percorrer os caminhos trilhados 

por pensadores que iniciaram o estudo dessa instância narrativa. Faz-se necessário, 

portanto, retornar à antiga Grécia e a Aristóteles, primeiro teórico a sistematizar o 

fazer literário de forma crítica, no sentido de definir seu objetivo e buscar os recursos 

convenientes à análise e especificação do elemento personagem. Relevante aspecto 

é a categoria da mímesis aristotélica, que trata da semelhança entre personagem e 

pessoa. Durante muito tempo definido como “imitação do real”, o termo mímesis foi 

compreendido como aquilo que representava, com verossimilhança, as ações 

humanas (BRAIT, 1990, p. 28-29). 

Reiterando as proposições de Aristóteles, o poeta e filósofo romano Horácio 

relaciona a particularidade do entretenimento, contida na literatura, à função 

pedagógica que empresta à personagem, tal como apreendemos a partir da reflexão 

de Brait: 
 

Ao dar ênfase a esse aspecto moralizante, ainda que suas reflexões 
tenham chamado a atenção para o caráter da adequação e invenção 
dos seres fictícios, Horácio contribuiu decisivamente para uma 
tradição emprenhada em conceber e avaliar a personagem a partir 
dos modelos humanos. (BRAIT, 1990, p. 35). 
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Essa tradição se solidifica na Idade Média e no Renascimento, garantida pela 

ética cristã, que favorece a concepção de personagem como fonte de 

aperfeiçoamento moral, e vigora até meados do século XVIII. Segundo Brait, a partir 

da segunda metade do século XVIII, a ideia de personagem concebida por 

Aristóteles e Horácio entra em decadência, impulsionada pela afirmação de um novo 

gosto artístico que se forma com a ascensão da burguesia, eclodindo no século XIX 

com as inovações tecnológicas da reprodução da escrita, o que viabiliza a formação 

de uma nova indústria cultural. Com o surgimento do Romantismo, a concepção 

clássica de caráter universal da personagem é substituída por uma visão 

particularizadora, compreendida como representação do universo psicológico de seu 

criador. Coincidindo com o apogeu da narrativa romanesca, na segunda metade do 

século XIX, Brait observa que se estendem as pesquisas teóricas que procuram 

encontrar na gênese da obra de arte, nas circunstâncias psicológicas e sociais que 

cercam o artista, os mistérios da criação e, consequentemente, a natureza e a 

função da personagem. 

De acordo com a abordagem de Brait, somente em 1920, a partir da publicação 

da Teoria do romance, essas questões são retomadas em novas bases, já que 

Luckács, relacionando o romance com a concepção do mundo burguês, elege essa 

forma narrativa, destacando o confronto entre o herói problemático e o mundo do 

conformismo e das convenções (BRAIT, 1990, p. 39). 

Na organização interna do enredo, cada personagem possui um papel a ser 

cumprido, do qual derivam as suas funções na narrativa. Classificados quanto aos 

papéis que exercem na organização interna do enredo, são três os tipos de 

personagens identificados em uma narrativa: protagonistas, antagonistas e 

personagens secundários. 

A literatura enquanto instância portadora do mundo social utiliza as 

personagens para refletir, como um espelho, os anseios, as expectativas e as 

demandas de uma nação. Segundo Antonio Candido (2004, p. 54), “Não espanta, 

portanto, que a personagem pareça o que há de mais vivo no romance.” Para 

Candido, a personagem é a concretização de um ser fictício. O modo de se 

configurar uma personagem é tão somente a crença na concepção de homem, 

porém com uma diferença: na vida, o caráter fragmentário do homem é intrínseco, 

circunstância à qual nos submetemos; na obra literária, ele é criado pelo autor que 

busca lógica a fim de trazer ao leitor uma sensação verossímil. A personagem é 
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mais lógica, mas não mais simples que o ser humano. Assim, podemos 

compreender que, por mais que a personagem seja uma criação literária, ela 

representa seres reais que retratam manifestações existenciais próprias do ser 

humano. 

A obra literária ganha vida através da personagem porque esta funciona como 

elemento de identificação entre o leitor e o texto. O narrador figura como transmissor 

do relato, mas é a personagem que o leitor utiliza para “vivenciar” a narrativa como 

se estivesse em sua pele, como se fosse a própria personagem. Para que haja a 

identificação entre o leitor e uma personagem, é necessário que o meio no qual a 

personagem existe seja coerente. 

O autor da obra literária é responsável pela manipulação da realidade, fazendo 

nascer personagens de figuras vivas, através da reprodução de elementos 

circunstanciais, em um mundo ficcional que tem suas próprias leis. O romance se 

baseia em uma relação de afinidade entre ser real e ser fictício. Essa relação se 

manifesta através da personagem que surge através da dependência da função que 

exerce na narrativa e que funciona a partir do critério estético de organização interna 

da obra, articulando-se em um nexo expressivo. A personagem é criada a partir de 

traços que se englobam, configurando um todo; a organização faz com que o ser 

fictício seja mais coeso que o próprio ser vivo. 

Candido afirma que o enredo, as personagens e as ideias existem intimamente 

ligados nos romances bem produzidos. É com a personagem que o leitor se 

identificará, num ato de projeção e transferência de sentimentos compartilhados com 

o ser ficcional, aliás, termo paradoxal para Candido (2004, p. 55): “Como pode existir 

aquilo que não existe?” De acordo com o autor: 

 

O essencial do romance é a personagem [...]. Pode-se dizer que é o 
elemento mais atuante, mais comunicativo da arte novelística 
moderna, como se configurou nos séculos XVIII, XIX e começo do 
XX; mas que só adquire pleno significado no contexto, e que, 
portanto, no fim de contas a construção estrutural é o maior 

responsável pela força e eficácia de um romance. (CANDIDO, 
2004, p. 55). 

 

Segundo Candido, a personagem do romance é a concretização do ser 

humano que se baseia nas características projetadas pelo ser ficcional, em uma 

relação mútua de cumplicidade. A personagem retrata o que há de mais singular no 
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comportamento do ser humano, de forma a prendê-lo no universo imaginário criado 

pelo romancista. Com o desenvolvimento do romance ao passar dos anos, houve 

uma complicação da psicologia das personagens que deixaram de agir de modo 

previsível e passaram a apresentar comportamentos e características mais 

intrigantes. Em decorrência disso, consolidou-se, entre os romancistas modernos, a 

estruturação de enredo simples com personagens complexas. 

Em Réquiem por un campesino español e em Cinco horas con Mario, as 

personagens têm valor essencial, pois é em seu entorno e em decorrência de sua 

existência que as próprias narrativas se constroem. A maioria das personagens são 

arquétipos que representam formas de pensar, grupos sociais e instituições, mais 

que indivíduos com personalidades e características próprias, como veremos nas 

páginas seguintes deste capítulo. 

 

 

2.3.1 Arquétipos da Espanha rural da década de 30 

 

Em Réquiem por un campesino español, a maior parte das personagens 

adquire relevância não de forma individual, mas como partes integrantes de dois 

grupos que se opõem segundo objetivos determinados. O grupo majoritário, formado 

pelos camponeses e pelas personagens relacionadas a eles, luta contra os 

privilégios de poucos à custa da manutenção da miséria de uma expressiva parte da 

população. Nesse grupo, destacam-se Paco el del Molino, la Jerónima e el zapatero. 

As demais personagens assumiriam papéis de menor relevo dentro da narrativa, 

mas, de acordo com Aguilera Serrano (1990, p. 115), “se siente su respiración a lo 

largo de la novela; su presencia se constata y algunos se dejan oír en las reuniones 

del carasol, en el lavadero, en las fiestas”. 

O grupo minoritário, formado pelos grandes proprietários de terra do vilarejo, 

defende a manutenção da ordem social estabelecida, ou seja, o domínio da 

aristocracia terrateniente. No cume desse grupo, encontramos o Duque, 

personagem a que estão submetidos Don Valeriano, Don Gumersindo e o Señor 

Cástulo, a tríade alegórica da fidalguia rural da pequena aldeia. A essa minoria 

devemos somar el centurión e seus homens, complacentes com a ideologia dos 

poderosos, e Mosén Millán que, por debilidade ou fraqueza humana, termina por 

colaborar com as forças que oprimem o povo. 
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De acordo com Peñuelas, a maneira como estão configuradas essas 

personagens é um fator que propicia concisão e austeridade ao relato. No entanto, a 

presença vital desses seres individualiza-se dentro de traços genéricos ou coletivos 

que as convertem também em arquétipos. De sua delineação esquemática surge um 

conjunto de figuras que refletem a existência e os costumes de uma pequena aldeia 

rural espanhola, como observa o estudioso da obra de Sender: 

 

La mayor parte de los caracteres de la narración, en una de sus 
dimensiones, son arquetipos esquemáticos de la vida rural española, 
aunque en su humanidad rebasen el concreto marco geográfico en 
que viven. Paco, personificación simbólica del campesino español; 
Mosén Millán, de la iglesia; la Jerónima, de la superstición popular, 
de lo pagano; el zapatero, del escepticismo anticlerical; el viejo 
moribundo en la cueva, de la miseria extrema, etc. Las mujeres del 
carasol vienen a formar parte con sus chismes una especie de eco 
de los acontecimientos que recuerda el coro de la tragedia griega. 
(PEÑUELAS, 1971, p. 151-152). 

 

Paco el del Molino figura como líder do grupo majoritário. Ele é a 

personificação simbólica do campesino español e o herói da obra de Ramón  

J. Sender. Sua presença não é física, já que o relato é narrado um ano após a sua 

morte e, portanto, sua construção se dá a partir das memórias de Mosén Millán, que 

revisa a vida de seu finado amigo. Toda a narrativa gira em torno da descrição de 

sua vida, entretanto, não são oferecidos dados suficientes para traçar uma imagem 

física dessa personagem, da qual só conhecemos os traços psicológicos. Na visão 

de Peñuelas: 

La figura de Paco —alrededor de cuya vida se desarrolla el fondo 
ambiental de la narración y que, a la vez, sirve de centro fatal del 
conflicto— surge entre los otros tipos rurales con perfiles más grave, 
substanciales. Es un símbolo del pueblo […] Por eso lo que destaca 
en ese personaje es más el conflicto que encarna que su perfil 
sicológico, aunque éste surge también por interferencia. Su 
delineación es en mayor grado que interna y así encaja 
perfectamente en el papel de víctima social que asume en la fábula. 
Porque en la novela no hay sicologismo, o sea desarrollo analítico de 
la vida interior de los tipos presentados. (PEÑUELAS, 1971, p. 152). 

 

Na opinião de Peñuelas, o jovem camponês é a representação do povo 

espanhol e, de certo modo, encarna um símbolo social. Assim sendo, não há como 

evitar que tal simbologia apareça indiretamente, de forma implícita, como uma 
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consequência que se desprende por si só, algo à margem dos fatos narrados, como 

uma prolongação conceitual do significado dos acontecimentos. 

Paco el del Molino é o herói trágico cuja narração de vida e morte ocupa o 

maior espaço no texto. Dotado de uma forte personalidade, desde menino ganha o 

apreço de todos por uma série de atributos positivos que o tornam um ser atrativo. 

Além de herói, o jovem camponês é uma personagem marcada por um trágico 

destino; sua morte é percebida desde o princípio da narrativa, através de inúmeros 

indícios que antecipam seu fim. 

Acreditamos que Sender escolhe um camponês para representar o povo 

espanhol não só porque, antes da guerra, metade da Espanha vivia no e do campo, 

mas também porque, fiel à sua própria mitologia de origens, o autor considerava o 

homem da terra o autêntico, o essencial, o eterno espanhol, como afirma Bertrand 

de Muñoz: 

 

Paco es un arquetipo de la gente campesina, pero es sobre todo el 
símbolo del hombre del pueblo que demuestra hasta la muerte la 
voluntad de los suyos de salir de su miseria, de luchar para conseguir 
el derecho de vivir. Es un personaje con gran valor representativo; el 
hondo sentimiento de solidaridad es manifiesto en múltiples 
ocasiones. (BERTRAND DE MUÑOZ, 1998, p. 89). 

 

Em sua opção pelos pobres, o herói da obra de Sender recebe o apelido de 

Paco, corruptela do nome Francisco, numa forte referência a São Francisco de 

Assis, santo católico cuja missão consistia em praticar e pregar a simplicidade, o 

amor e a caridade. O nome “Paco el del Molino” inscreve o herói de um modo quase 

religioso em seu contexto natural, de acordo com uma visão de mundo da 

consciência popular, em que a autoctonia ocupa um lugar preferencial na hierarquia 

de valores. Em seu batizado, Mosén Millán, seu “pai espiritual”, profetisa que Paco 

será um novo Saulo para a cristandade, mas a aspiração de seu pai biológico é a de 

que o menino seja simplesmente um bom homem e um bom lavrador. 

No plano simbólico, o camponês é lembrado pela presença de seu potro que 

anda livre pelas ruas do povoado e emerge em dois momentos simétricos da 

narrativa: ao início, quando seus relinchos desencadeiam as lembranças de Mosén 

Millán, e no final, quando o animal adentra inexplicavelmente o templo sagrado, 

fazendo ecoar, com sua presença, a vigência dos princípios defendidos por seu 

dono. 
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A semente dos ideários de Paco também amadurece no ventre de Águeda, sua 

mulher, e na memória do coroinha da igreja que se afeiçoa à história poética de 

autoria coletiva e guarda na lembrança o canto sobre a tragédia do campesino 

español. A voz do romance é a voz do povo que exalta a figura de Paco após sua 

execução e a eleva à categoria mítica, proclamando Paco herói de sua terra e de 

sua gente. 

Outra liderança do grupo majoritário é la Jerónima, a parteira e benzedeira do 

povoado, a mística representante das crenças ancestrais, o símbolo de muitas das 

qualidades inatas e até primitivas da sociedade rural em que está inserida.  

La Jerónima é a personificação simbólica das superstições e das antigas tradições 

populares, que se confronta com duas forças com as quais tem um relacionamento 

adverso: a primeira é a igreja, encarnada por Mosén Millán, e a segunda é o médico 

do vilarejo, o inimigo laico. O velho sacerdote, padre espiritual dos camponeses, 

representa os valores teológicos e o respeito pela ordem estabelecida, predicados 

na resignação e na humildade, enquanto la Jerónima figura como a mãe-terra, 

guardiã dos antigos ritos pagãos, e a grande agitadora das massas populares, que 

vocifera, blasfema, incita as revoltas e sublevações contra a exploração das 

oligarquias agrárias e os demais poderes factuais. Mosén Millán e la Jerónima são 

personagens que encarnam os dois tipos de cultura arraigados na aldeia: a ancestral 

e a eclesiástica. Culturas contrapostas e em constante tensão, mas forçosamente 

entrelaçadas, que representam o modo de vida típico do âmbito rural da Espanha 

daquela época. A segunda figura simbólica que se opõe à la Jerónima é o jovem 

médico da aldeia, o representante da ciência e do saber acadêmico. A oposição 

entre a matriarca do povoado e o jovem médico está claramente definida: enquanto 

as práticas deste estão baseadas no saber empírico e livresco, os conhecimentos de 

la Jerónima são divinos e instintivos, ou seja, ele lê e pensa, ela sente e sabe. 

O contraponto masculino de la Jerónima é el zapatero, personagem cujo nome 

próprio desconhecemos e que se destaca pelo fato de ser um homem politicamente 

ciente, sempre atento aos acontecimentos que ocorriam fora da aldeia. El zapatero 

figura como o livre pensador, cuja autonomia mental para ponderar sobre qualquer 

assunto converteu no protótipo anticlerical que ironiza a figura imaculada do pároco 

da aldeia: “Los curas son la gente que se toma más trabajo en el mundo para no 

trabajar. Pero Mosén Millán es un santo.” (SENDER, 1986, p. 27). 
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Outra personagem inominada, mas de grande importância para a narrativa, é o 

coroinha da igreja. Diante da “passividade” de Mosén Millán, assistimos à atividade 

de seu acólito que se desloca todo o tempo da sacristia à nave do templo cristão. 

Seu papel é o de emissário de tudo o que acontece fora da sacristia: é ele que 

comunica a Mosén Millán a ausência dos fiéis na missa de réquiem. Essa 

personagem também ganha relevância por ser o intérprete do romance de Paco el 

del Molino; através do cantarolar do poema, não só enriquece o relato como também 

articula a concepção do herói popular perpetuado na memória coletiva dos 

habitantes do povoado. O rapaz também marca presença como testemunha do 

fuzilamento de Paco, ao acompanhar o velho pároco para dar a extrema-unção aos 

condenados. 

O líder do grupo minoritário é o Duque, o proprietário das terras arrendadas 

aos camponeses, um velho fidalgo que nunca havia estado na aldeia. No plano 

simbólico, o Duque representa um setor conservador da sociedade espanhola que 

defende a manutenção de privilégios baseados na posse de grandes extensões de 

terras e na exploração das classes populares. Subordinados ao Duque estão Don 

Valeriano, Don Gumersindo e o Señor Cástulo Pérez, o triunvirato que representa a 

aristocracia do pequeno vilarejo. A esses personagens, agregamos el centurión e 

seus señoritos, por compactuarem com a ideologia dos terratenientes, e a Igreja, 

que demonstra vassalagem a esse esquema de organização social. 

O líder da Igreja é Mosén Millán, uma personagem complexa em torno da qual 

gravita o peso dos costumes, entre eles, o dogmatismo e o ritualismo. A fim de 

comprovar nossas afirmativas, recorremos ao episódio em que Mosén Millán e Paco, 

ainda menino, visitam o enfermo de las cuevas. Nessa passagem, assistimos ao 

fracasso do sacerdote em trazer a luz do Evangelho para o lar do moribundo. 

Certamente, não é coincidência que a expressão “no había luz” (SENDER, 1986,  

p. 34-35) se repita por duas vezes. Intimamente associada ao fracasso do pároco 

está a afirmativa de que ele não era mais o “sal da terra”: “Era viejo y estaba 

llegando —se decía— a esa edad en la que la sal ha perdido su sabor, como dice la 

Biblia.” (SENDER, 1986, p. 17). 

Seguindo o curso de seu diálogo com Paco ao deixarem las cuevas, o padre 

tenta responder às perguntas do menino baseando-se em desígnios divinos e tenta 

diminuir a relevância da situação de penúria daquele lugar, insistindo que havia outros 

em pior situação. Quando Paco, já adulto, questiona os direitos do Duque na cobrança 



87 

 

de impostos aos habitantes da aldeia e reivindica melhores condições de vida para os 

habitantes de las cuevas, o pároco o chama de “iluso” (SENDER, 1986, p. 47). 

Nessas passagens, constata-se que entre Mosén Millán e seu filho espiritual 

existe uma oposição radical: o sacerdote percebe as injustiças do mundo, mas 

considera-as um malefício irremediável, permitido pela vontade divina. Paco, ao 

contrário, acredita haver soluções terrenas para os desajustes sociais e encontra 

uma solução simples para o problema: a desapropriação das terras do Duque para 

remediar a miséria de alguns moradores do vilarejo. 

Como resultado dessa oposição, invertem-se as premissas. Assim se explica 

que os atributos de caridade e de igualdade recaiam tão somente na figura do jovem 

camponês que, ao longo da narrativa, se revela como o legítimo portador dos 

valores autenticamente cristãos, frente a um padre que não pratica mais que os ritos 

convencionais de sua religião. 

A passagem que descreve a terrível onda de violência que se instalou no 

vilarejo também é de suma importância para a caracterização de Mosén Millán. Com 

a chegada dos señoritos forasteros, que matam alguns dos moradores da aldeia, o 

sacerdote protesta, não pelas execuções, mas pelo fato de não ter administrado os 

últimos sacramentos às almas antes das execuções. Quando as forças armadas 

procuram por Paco, o sacerdote mostra o desejo de provar sua lealdade e 

integridade a seu velho amigo, mas acaba sucumbindo à ameaça da pistola do 

centurión e revela o esconderijo de Paco. Sua cooperação com as forças opressoras 

deve-se não a uma tentativa infame de conseguir favores, mas à crença em uma 

falsa garantia de que o camponês teria direito a um julgamento justo. Em sua última 

conversa com Paco, o sacerdote se defende como vítima de uma falsa promessa e 

como alguém impotente diante de uma difícil situação. Mosén Millán tenta confortar 

Paco com uma analogia a Deus Pai que permitiu a morte de seu único e inocente 

filho. Após a “confissão” de Paco, Mosén Millán fecha os olhos e ora, evitando, 

desse modo, presenciar a morte do jovem camponês, mas seus olhos se abrem 

quando ouve Paco gritar seu nome, denunciando-o como seu traidor. 

Um ano mais tarde, com o sangue ainda fresco em sua memória, o pároco 

prepara-se para dar início à missa em sufrágio da alma de Paco el del Molino. 

Esperava ver a igreja repleta de amigos e familiares do finado, mas, ironicamente, 

os únicos a comparecerem à cerimônia são os três homens cujos interesses os 

comprometem nos acontecimentos que abalaram o povoado. Ao iniciar o réquiem, 
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Mosén Millán consola-se com a ideia de que Paco viveu e morreu no seio da Santa 

Madre Igreja e de que celebra, por conta própria, uma missa pela salvação eterna de 

sua alma. 

Indubitavelmente, essa obscura chamada de sua consciência não chega a 

surpreender, pois a fidelidade e suposta validade de seu mundo espiritual é o que se 

impõe mais do que qualquer sentimento de culpa. Se Mosén Millán deveria ser 

incluído na lista de inimigos de Paco, acreditamos que Sender deixou a decisão nas 

mãos dos leitores. Entretanto, vale ressaltar que os habitantes da aldeia 

silenciosamente deram seu veredicto, condenando Mosén Millán através de um 

gesto simples, como a recusa em participar da missa de réquiem. 

A fim de confirmar nossas suposições, tomamos mais um fragmento do já 

citado prefácio de Ramón J. Sender, em Mosén Millán, editado em Lexington, EUA, 

em 1964: 

Mosén Millán es el cura de aldea y es un sacerdote ejemplar. Si hay 
algo en la narración que parece contradecir su virtud, es en realidad la 
contradicción que aparece a menudo cuando se confunden 
deliberadamente la virtud con la autoridad y ésta con el poder político. 
Es decir que lo que sucede en el libro no puede menos de suceder en 
cualquier tiempo y lugar donde la iglesia y el estado comparten la 
autoridad oficial y la responsabilidad. (SENDER, 1964, p. 6). 

 

Para Sender, a personalidade de Mosén Millán é uma individualização 

arquetípica, um símbolo do papel histórico da Igreja, de sua inércia diante dos 

problemas sociais. Contudo, em seu desenho, além dessas facetas exteriores, pode-

se destacar também a força dos problemas internos, vitais, de consciência. Mosén 

Millán é um homem imobilizado por essa estsagnação histórica e, ao mesmo tempo, 

uma alma atormentada pelo arrependimento, por um profundo sentimento de culpa 

que flutua como uma espessa nuvem ao redor de sua figura solitária. O sacerdote 

aparece passivo e inerte não só em seu retrato físico, mas também nos traços que 

constituem seus contornos psicológicos e morais, uma vez que a tragédia do velho 

pároco se sintetiza no conflito de sentimentos: condenado por sua consciência, mas 

absorvido pela ciência de sua difícil posição dentro de uma estrutura social que 

anula os mais nobres sentimentos. A delação do esconderijo de Paco é, no fundo, a 

consequência da já mencionada letargia histórica e o fracasso do seu proceder aviva 

em sua alma a crise moral, a angústia que lhe seguirá atormentando a vida. 
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2.3.2 Arquétipos da classe média provinciana da década de 60 

 

Todas as narrativas de Miguel Delibes se apoiam nas personagens e, segundo 

o autor, “el personaje es para mí el eje de la narración y, en consecuencia, el resto 

de los elementos que se conjugan en una novela deben plegarse a sus exigencias” 

(DELIBES, 2004, p. 127). Em Cinco horas con Mario, toda a trama narrativa se 

sustenta em Mario e Carmen, personagens de grande riqueza psicológica, com 

complexos matizes que escapam a qualquer tentativa de simplificação, pois Mario e 

Carmen não figuram como meros porta-vozes de suas respectivas ideologias, mas 

são dotados de essência própria como criaturas literárias repletas de autenticidade. 

Carmen e Mario representam dois mundos distintos que caminham 

paralelamente ao longo da narrativa. É nesse mesmo paralelismo que se reflete o 

problema central da relação entre ambos: a incomunicabilidade. Em suas 

Conversaciones con Alonso de los Ríos, Delibes alude claramente à 

incompatibilidade de caracteres e à diferença de nível de sensibilidade que separa o 

casal como um dos vértices abordados na narrativa, que não é outro que o drama de 

um homem asfixiado pelo entorno social e submetido em sua vida íntima a uma 

impossível convivência matrimonial ao lado de uma mulher que não o compreende e 

que deprecia sua integridade e seus ideais: 

 

La muerte de Mario se produce por asfixia social. Es decir, Mario 
estalló antes del tiempo. No sé si recordarás que en la novela uno de 
sus amigos dice en el momento del entierro: “No es un muerto, es un 
ahogado”. Por otro lado, el libro refleja también la situación concreta 
de muchos matrimonios en los cuales uno de los dos se somete a la 
mediocridad del otro. Hay cientos de hombres que, aunque parezca 
un contrasentido, soportan mujeres insoportables, y al revés. 
(ALONSO DE LOS RÍOS, 1971, p. 76). 

 

É lugar-comum afirmar que em Cinco horas con Mario configura-se o embate 

entre las dos Españas, caracterizado pelo enfrentamento entre progressistas e 

reacionários, entre as esquerdas e as direitas. Esse conflito, muito intenso durante 

todo o século XIX, eclodiu de maneira trágica na Guerra Civil de 1936. Contudo, na 

narrativa não se produz um choque político ou ideológico, mas de mentalidades, de 

visões do mundo, de valores éticos. O conflito entre Carmen e Mario não pode ser 

reduzido a esquemas diretamente políticos. 
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Carmen foi educada sob os moldes tradicionais do catolicismo imperante 

durante os longos anos do regime de Franco. Por isso, seus modos de pensar e agir 

podem ser encarados como uma herança irrenunciável desse tipo de educação. Seu 

comportamento e seus princípios foram moldados pelas instituições oficiais do 

franquismo, como a Igreja, a família e a sociedade, que a converteram em um ser 

desprovido de ideias próprias. Carmen representa a Espanha ancorada no passado. 

As densas concepções dessa mulher são um reflexo daquele país enclausurado em 

seus dogmas de fé e de autoridade repressiva que conduzem os cidadãos a viverem 

sem qualquer autenticidade. Sob essa perspectiva, Carmen é um arquétipo real da 

classe social média provinciana que encontra razão unicamente na vida de 

aparências e na vaidade, vivendo de maneira submissa ao convencionalismo social. 

Em contraposição ao perfil de Carmen, vai-se desenhando, através de suas 

lembranças, a personalidade de Mario. O fato de que essa personagem se revela 

através da réplica de Carmen converte Mario em um ser mais real e autêntico, já que 

sua configuração está elaborada a partir dos defeitos apontados por sua esposa. 

Mario é um ser que, a partir de suas limitações humanas, constrói sua própria 

verdade e aplica os princípios verdadeiramente cristãos, defendendo a igualdade e a 

justiça para todos, sem distinção. 

Mario é um modesto catedrático de um Instituto, homem honesto e íntegro, 

idealista e sensitivo, que “es a la vez un periodista polémico, novelista sin éxito y 

cristiano comprometido de ideas progresistas, con una honda preocupación social y 

un quijotesco afán de hacer justicia” (VILANOVA, 1992, p. 25-26). Mario é o perfeito 

arquétipo do intelectual católico pós-conciliar, utópico e idealista, empenhado em 

aplicar de fato os preceitos da caridade e do amor ao próximo, propagados pelas 

diretrizes evangélicas. A fé sincera de Mario o situa claramente dentro do 

catolicismo renovado, consolidado no Concílio Vaticano II (1962-1965) e influenciado 

pelos pontificados de João XXIII e Paulo VI, que difere do catolicismo conservador, 

autoritário, dogmático, fechado a toda mudança social, política e religiosa. 

Mario não tem um ideário político concreto que pudesse filiá-lo a um dos 

partidos antifranquistas da época, quase todos de ideologia marxista. Como Delibes, 

o catedrático pertence ao lado dos vencedores da Guerra Civil, fato que não lhe traz 

júbilo, como comprovamos nas palavras de sua esposa: “cuando regresaste de la 

guerra, hijo, no se me olvidará mientras viva, mira que todo el mundo andaba loco 

por aquellos entonces, pues tú, no señor, y eso que la habías ganado, que si la 

llegas a perder...” (DELIBES, 1981, p. 72). 
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A família de Mario defende o ideário liberal, mas não revolucionário. De seus 

dois irmãos, um morreu em combate lutando pelas tropas nacionais e o outro, dois 

dias depois, foi fuzilado pelo exército franquista por suas convicções republicanas. 

Essa tragédia familiar funciona como um símbolo da hostilidade fratricida em que se 

converteu a Guerra Civil Espanhola. Mario aspirava acabar com a dicotomia 

“vencedores e vencidos”, reconciliando-os em um ato de expiação coletivo, já que os 

dois lados “querían una España distinta, unos y otros” (DELIBES, 1981, p. 198). 

As relações de Mario com o governo franquista eram conflituosas: o catedrático 

se rebela contra a fraude eleitoral e contra a censura. Contudo, não chega a ser 

considerado um rojo, um subversivo perigoso para o regime. Apesar de sua 

divergência em relação à censura, escreve na imprensa local e publica livros, mas é 

visto pelas autoridades locais como um homem extravagante, porém inofensivo. 

Mario é um dissidente que age solitariamente, suas inquietudes não são de cunho 

político, derivam de seu estrito caráter ético e intransigente e de sua inconformista 

filosofia de vida, que o leva a desprezar as tentações do incipiente consumismo, 

simbolizado na obra pelo automóvel Seiscientos, tão cobiçado por sua esposa 

Carmen. O conflito entre Mario e a sociedade que o rodeia é basicamente ético, 

pautado em valores, ainda que esse conflito se intensifique pela falta de liberdade, já 

que se produz no seio de uma sociedade governada por um regime autoritário. 

Mesmo que possamos evidenciar que Miguel Delibes projetou-se em Mario, o 

autor não quis converter sua personagem em um protótipo imaculado em sua 

totalidade, mas o criou como um ser imperfeito. As contradições entre seus ideais e 

seus modos de agir transformam a personagem em um ser mais verossímil e a 

dotam de mais consistência humana como, por exemplo, sua falta de expressividade 

afetiva. Mario não compartilha suas ideias com sua esposa e nunca a consultou 

sobre suas decisões. Para Mario, Carmen está reduzida às tradicionais 

incumbências da mulher em uma sociedade patriarcal: objeto sexual, dona de casa 

e mãe de seus filhos. Certamente, seu casamento não é feliz, mas a culpa não recai 

somente sobre Carmen. Enquanto ela se queixa da frieza de seu esposo, ele parece 

satisfeito ou, pelo menos, não reclama nem tenta fazer algo para mudar a rotina da 

vida conjugal. Mario também não colabora com as afazeres domésticos nem auxilia 

sua mulher na criação dos filhos. Essas limitações ou incoerências da personalidade 

de Mario são matizes que contribuem para torná-lo mais humano, mais crível e mais 

autêntico. 
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Após matizar o perfil de Mario, devemos fazer o mesmo com o de Carmen. 

Vilanova a descreve como uma mulher típica da classe média provinciana, de boa 

família, profundamente reacionária e aferrada às ideias tradicionais, e acrescenta: 

 

Pese a sus ideas reaccionarias, a la intransigencia de sus 
convicciones políticas y religiosas y a la rigidez de sus principios 
morales de tipo tradicional, es evidente que desde el punto de vista 
humano, se trata de una mujer buena y honesta, que ha sacrificado 
su vida entera a sus obligaciones de ama de casa y madre de familia. 
Una mujer reprimida y insatisfecha en sus aspiraciones económicas y 
en sus deseos de figurar socialmente, que se ha mantenido siempre 
fiel a sus deberes de esposa, pese a la apatía sexual que le reprocha 
insistentemente a su marido y a los frecuentes requerimientos de que 
ha sido objeto por su llamativa belleza física y la exuberancia de sus 
formas, de las que ha sido generosamente dotada. (VILANOVA, 
1992, p. 44). 

 

Inicialmente projetada como uma mulher vazia e ignorante, de mentalidade 

rudimentar, a figura de Carmen, apresentada por si mesma, responde a esse caráter 

unidimensional de personagem típico no plano intelectual e no âmbito das ideias 

religiosas, morais e políticas. Carmen é considera uma mulher inculta, mas é preciso 

frisar que esse traço se deve à falta de uma instrução adequada, pois, à medida que 

avança a narrativa, percebemos na personagem um caráter substancial que até 

mesmo seu próprio criador não havia concebido. 

Em algumas análises, os defeitos da personagem foram edificados de forma 

exagerada: alguns críticos a consideraram como uma católica fanática ou uma 

reacionária. Contudo, convém esclarecer que Carmen não é uma beata, pois, para 

ela, a religião é só mais uma convenção social, pautada em uma série de rituais que 

devem ser seguidos por costume ou por tradição. Carmen tampouco é exemplo de 

devoção, visto que, no velório de seu esposo, não passa a noite rezando pela alma 

do finado, como dita a tradição, mas despejando sobre o morto a insatisfação que 

manteve silenciosa durante os anos em que estiveram casados. Carmen também 

mostra uma atitude bastante irreverente diante das citações bíblicas sublinhadas por 

Mario que, para ela, funcionam como mero pretexto para deflagrar suas próprias 

lucubrações. 

Carmen não se mostra como uma beata reprimida em seus desejos carnais, 

ainda que se proclame pouco atraída pelo sexo: “de sobra sabes que a mí esas 

porquerías ni frío ni calor” (DELIBES, 1981, p. 284). Não é frígida, mas se queixa da 

falta de delicadeza de Mario em suas relações matrimoniais. As opiniões de Carmen 
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sobre a sexualidade estão pautadas, mais que em convicções religiosas, nas 

convenções acerca da decência feminina. Sua irmã, Julia, seduzida e abandonada 

grávida por um soldado italiano, é um exemplo que muito a marcou. Entretanto, 

contrariando a doutrina católica, Carmen lamenta não haver utilizado as pílulas 

anticoncepcionais, “las píldoras esas, ya ves, a buena hora, cuando una está toda 

deformada cargada de hijos” (p. 235). Nesse quesito, Mario tem uma visão mais 

conservadora e não leva em consideração que sua esposa não deseja ter muitos 

filhos. A atitude egoísta de Mario está provavelmente justificada nesta passagem 

bíblica, versículo 28, capítulo 1 de Gênesis: “Crescei e multiplicai-vos.” Além dessa 

atitude descuidada, Carmen recrimina seu esposo pela sua aspereza sentimental, 

sua indiferença diante dela como pessoa e como mulher, que é admirada e desejada 

por outros homens. Essa ausência de romantismo se traduz na falta de erotismo nas 

relações sexuais, nas quais somente o homem busca o prazer: 

 

No me hagas caso, me río pensando en Valen, las cosas, pero cada 
vez que me dice que siempre es distinto, que siempre hay algo 
nuevo, yo la digo que sí para que se calle, a ver, no la voy a decir 
que mi marido es un rutinario, que es la pura verdad, Mario, que en 
seguida te pasa y a una la dejas con la miel en los labios, ni disfrutar, 
que no es que diga que eso para mí sea fundamental, ni mucho 
menos, pero vamos, que en el fondo, quien más quien menos, a 
nadie le amarga un dulce. (DELIBES, 1981, p. 214). 

 

Menchu não despreza o sexo, sua reclamação consiste na mecanização do 

ato, desassociado dos desejos e sentimentos. Os homens que a atraem são 

descritos como tipos sedutores e carinhosos, protótipos de uma virilidade 

convencional associada ao êxito social simbolizado por bens materiais, como 

observa Martín Gaite (1973, p. 404): “Carmen no se confiesa atraída por el sexo en 

bruto sino por su envoltorio: por el oropel mimético de lo ‘fino’ que confiere el dinero.” 

Carmen se sente fascinada pela imagem triunfadora de Paco, que se torna 

ainda mais atraente quando se mostra um homem frágil: “Aquí donde me ves que 

parece que tengo todo, estoy solo, Menchu, que yo ‘pobre’, otra vez, pero 

conmovida de veras.” (DELIBES, 1981, p. 310). 

Nessa última citação, percebemos que Carmen admira o tipo de homem que 

conjugue a imagem tradicional de virilidade com uma dimensão íntima de 

desamparo, ou seja, seu ideal de homem seria uma mescla de Mario e Paco.  

É importante recordar que Carmen, ao conhecer Mario, não visualizou qualquer 
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elemento atrativo, já que este não era bonito nem varonil, muito menos rico. No 

entanto, o interesse de Carmen foi despertado pelo aspecto desvalido e solitário de 

seu pretendente: “Yo me decía: ‘ese chico me necesita, podría matarse, si no’, una 

tontería, desde luego, romanticismos. Luego si, lo reconozco, me colé de medio a 

medio, como una tonta.” (DELIBES, 1981, p. 129). 

Carmen se casou com Mario por amor, um sentimento pautado em seu instinto 

maternal e protetor, porque “lo que más puede enorgullecer a una mujer es sentirse 

imprescindible” (DELIBES, 1981, p. 125). É um tipo de amor mesclado com 

compaixão, com afã de amparar e dar carinho a um rapaz tímido e desprotegido.  

A personagem não é, portanto, uma mulher fria e calculista, já que poderia aspirar a 

um casamento mais vantajoso, do ponto de vista social e econômico, ou a um 

homem mais sedutor e atrativo. O que não nos revela Carmen são os momentos de 

felicidade vividos ao lado de seu esposo, pois, em seu solilóquio, destaca somente 

os aspectos negativos dos anos de convívio com Mario. 

Menchu relembra que, durante o período de namoro, como também no 

casamento, seu pretendente se comportava como um homem controlado e 

respeitador. Essa deferência era mal vista por Carmen, que se considerava uma 

mulher irresistivelmente atraente. Explica-se, então, a razão pela qual sua noite de 

núpcias tenha sido o episódio mais traumatizante de toda sua vida, pois, ao fim de 

três anos de espera, quando já se encontrava devidamente autorizada, tanto pela 

religião católica quanto pela sociedade, a conhecer o sexo, Carmen vê, ao seu lado, 

um esposo completamente indiferente aos seus encantos, como atesta o fragmento: 

 

[...] siempre he oído decir que la noche esa es de campeonato, que 
no se disfruta, que es un trago, pero no sé de nadie, ni de uno, fíjate, 
que se diese media vuelta y buenas noches. Y no me vengas con 
que por respeto y que hay ocasiones en que hay que dominar al 
bruto, porque nos duela o no, animales somos, Mario, y, lo que es 
peor, animales de costumbres, que una mujer, por muy sanos 
principios que tenga, en una situación así, acepta antes una 
brutalidad que un desprecio, y a mí ya me conoces. Lo de la noche 
de bodas, Mario, te pongas como te pongas, es algo que no olvidaré 
por mil años que viva, vamos, hacerme eso a mí, [...] (DELIBES, 
1981, p. 115). 

 

Sua desilusão quanto às questões sexuais se estende em outras passagens, 

nas quais confessa que, por muitas vezes, Mario a deixou com “la miel en los 

labios”, mas sem chegar a sentir-lhe o gosto. Contudo, mesmo desejando ter prazer 
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no sexo, nunca o chama por seu nome, utiliza para isso palavras condizentes a uma 

mulher recatada e moralista, como “esas porquerías” ou simplesmente “eso”. 

Carmen também questionava a fidelidade de seu esposo e, muitas vezes, imaginou 

situações em que Mario mantinha relações com outras mulheres como, por exemplo, 

sua cunhada Encarna. Talvez essa necessidade de inventar amantes para seu 

esposo se justificasse por uma tentativa pueril de atribuir-lhe características mais 

sedutoras, uma maneira de convencer a si mesma que outras mulheres poderiam 

sentir-se atraídas por Mario. 

Podemos pensar em toda essa carga negativa como um recurso dialético 

perpetrado por Carmen, que ataca Mario continuamente para defender-se de seu 

“deslize” e obter mais facilmente o perdão de seu esposo. Diante do natural silêncio 

de Mario, que Menchu interpreta como uma negativa em perdoá-la, ela acaba por 

abandonar a tática de ataque para, por fim, confessar-lhe seu amor: “Yo sólo quiero 

a ti.” (DELIBES, 1981, p. 310). 

O conflito ideológico entre Carmen e Mario não é um choque frontal, trágico; 

ambos são seres distintos, mas não antagônicos. No contexto político, Mario não é 

um revolucionário, tampouco Carmen é uma fascista. No âmbito religioso, Mario não 

se mostra um liberalista teológico, nem Carmen revela-se uma férvida devota. Em 

matéria de costumes, os dois seguem as pautas da classe média provinciana, sem 

que as extravagâncias de Mario provoquem sua marginalização social e sem que 

seu rotineiro casamento ultrapasse os preceitos estabelecidos. Definitivamente, 

Mario e Carmen representam duas variantes da mentalidade pequeno-burguesa 

provinciana dos anos sessenta: uma mais avançada e outra mais conservadora. 

As discrepâncias de Carmen com respeito a Mario têm sentido mais 

pragmático que ideológico. Ela o recrimina para que deixe de ser tão idealista, pouco 

flexível e intransigente com os poderes fáticos da sociedade, fato que não o permitiu 

tirar proveito de determinados benefícios, para ele e sua família, como o cargo de 

conselheiro e o apartamento de proteção oficial.  

Além de Mario e Carmen, surge, ao longo da narrativa, uma multidão de 

personagens secundárias que tem intervenções de caráter bastante desigual. São 

seres de todas as classes sociais que povoam a narrativa. De quase todos 

conhecemos o nome, a profissão e, de alguns, o aspecto físico e seus costumes; 

outros são definidos por suas próprias palavras. Entre as personagens mais 

relevantes, destacamos os familiares de Carmen: seus pais, que admira muito, e sua 

irmã Julia, a vergonha da família que engravidou do soldado italiano Galli 
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Constantino. Da família de Mario, destacamos seus irmãos, José María e Elviro, 

símbolos do enfrentamento entre las dos Españas, e a cunhada Encarna, viúva 

deste último, que Carmen suspeita que mantenha relações extraconjugais com seu 

esposo Mario. Os cinco filhos do casal Mario e Carmen aparecem em distintas 

ocasiões. Merece destaque Mario, o filho mais velho, por sua intervenção no epílogo 

da narrativa. 

As demais personagens compõem um quadro de amigos do casal. Dos amigos 

de Mario, destacamos Aróstegui, Moyano e Don Nicolás, o Diretor de El Correo, 

periódico com o qual colaborava Mario. Das amigas de Carmen, merece destaque 

Valentina, sua grande companheira e quem melhor a compreende. Valentina é o 

ideal de mulher para Carmen: simpática, atraente, excelente anfitriã e, acima de 

tudo, endinheirada. Casada com Vicente Rojo, pertence a uma das melhores 

famílias da cidade. Os admiradores de Carmen são relevantes: Eliseo San Juan, o 

da Tinturaria, com seu eterno bordão “qué buena estás, qué buena estás, cada día 

estás más buena” (DELIBES, 1981, p. 16), Evaristo e, junto a este, Gabriel, sempre 

chamados los viejos (p. 25), e Paco Álvarez. Esta última personagem merece 

relevância na obra, pois simboliza a meteórica ascensão social do pós-guerra, 

enriquecida pela prática do comércio ilegal de bens no mercado negro, o já citado 

estraperlo. Paco deslumbra Carmen com suas posses e, principalmente, com seu 

carro, um Citroën Tiburón vermelho. Paco é descrito como um homem atraente, de 

aparência bem cuidada e olhos de um verde raro, como os de um gato ou a cor da 

água de uma piscina, ou seja, a própria antítese de Mario. Todo o discurso de 

Carmen está encaminhado a justificar seu “fraquejar” diante do encanto irresistível 

que Paco exerce sobre ela. 

De uma maneira geral, essa ampla galeria de personagens não só guarda 

interesse por sua intervenção parcial na história de Mario e Carmen, mas também 

porque configura um rico mostruário de tipos bastante característicos de uma cidade 

interiorana da Espanha da década de 1960. Praticamente, todos pertencem à classe 

média e estão situados nesse contexto, no qual todos se conhecem e se relacionam 

de acordo com regras socioeconômicas bastante rígidas. Sob esse prisma, incide o 

motivo temático da burguesia provinciana do pós-guerra, de ideología conservadora, 

tomada pelo egoísmo e carente de valores éticos, o que configura uma espécie de 

crônica da realidade, um receptáculo que assinala a história de um determinado 

momento da sociedade espanhola da década de 60. 
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2.4 PERSPECTIVAS TEMPORAIS E ESPACIAIS 

 

Tempo e espaço, esferas importantes da narrativa, recebem abordagens 

distintas por parte dos escritores e funcionam conforme a evolução da proposta e da 

técnica criativa de cada texto elaborado. As articulações funcionais do tempo e do 

espaço apresentam-se como fatores de suma importância para os estudos literários, 

pois toda narrativa transmite uma fábula que, organizada em um enredo, evolui no 

tempo e no espaço. 

Nas produções literárias, o elemento tempo está visceralmente associado ao 

universo imaginário, seguindo a natureza ficcional dos seres, objetos e situações que 

também estão inseridos no espaço literário: “No plano imaginário, o tempo é 

apresentado senão através dos acontecimentos e suas relações, salvo quando ocorrem 

assinalando momentos ou fases e expressões temporais.” (NUNES, 2008, p. 24). 

Conceituar o tempo de uma obra narrativa é assimilar os múltiplos tempos que 

participam de sua estruturação, sejam eles externos ou internos à mesma. Ao tratar 

do tema, Benedito Nunes observa que o problema reside justamente no fato de não 

haver um único tempo, mas vários. 

O teórico contrasta as definições de tempo físico e tempo psicológico, 

estabelecendo que o primeiro se refere ao tempo que pode ser mensurado com 

precisão, através de unidades padronizadas e aceitas, enquanto o segundo diz 

respeito à sucessão de estados emocionais vividos pelo indivíduo, subjetiva e 

variável de pessoa para pessoa. 

Diferentemente do tempo físico, o psicológico não pode ser medido 

quantitativamente e, na grande maioria das vezes em que ocorre, não coincide com 

o tempo real. Para Nunes, o tempo psicológico poderia ser chamado de tempo vivido 

por seguir uma orientação qualitativa e variar de acordo com a relação que cada 

indivíduo estabelece com o tempo, em contraste com as medidas objetivas e 

quantitativas do tempo cronológico. Segundo o teórico, o tempo vivido vai ser a 

referência para as produções literárias e acompanha “o estatuto irreal dos seres, 

objetos e situações” (NUNES, 2008, p. 20). Esse tempo irreal ou ficcional que o texto 

literário apresenta “liga momentos que o tempo real separa” (p. 25) e possibilita o 

surgimento, inclusive, do intemporal e do eterno. Nunes acrescenta que o tempo 

psicológico é a experiência da sucessão dos estados internos de cada indivíduo, 

bem diferente do tempo físico ou objetivo, que se apoia no princípio da casualidade, 

ou seja, na relação entre causa e efeito. Para Nunes, o tempo psicológico é 
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composto de momentos imprecisos. O teórico ressalta que: “na narrativa a ordem 

temporal e casual se distinguem, mas dificilmente se dissociam” (p. 19). 

Relacionado diretamente ao ato de narrar, o teórico refere-se, ainda, ao tempo 

linguístico ou tempo do discurso, tempo em que acontece a enunciação, que 

funciona “como eixo temporal a partir do qual os eventos se ordenam. A enunciação 

é o ponto de emergência do presente (presente linguístico), e é a emergência do 

presente o tempo próprio da linguagem.” (NUNES, 2008, p. 22). 

Voltando-se para a questão do tempo na literatura, Nunes cita Todorov para 

afirmar que o tempo da história é pluridimensional, pois permite que muitos 

acontecimentos ocorram simultaneamente, enquanto o tempo do discurso é linear 

por natureza e deve, obrigatoriamente, apresentar todos os eventos em uma ordem 

sequencial, mesmo que se sucedam paralelamente ao nível da história. 

Outra distinção entre o tempo da história e o tempo do discurso é a de que, 

enquanto o primeiro segue uma ordem cronológica inalterável, o segundo é passível 

de “montagens”, ou seja, na narrativa, a apresentação dos fatos não necessita 

seguir a ordem lógico-temporal, pois, através da anacronia, o narrador rompe com a 

concordância entre o tempo do discurso e o tempo da história e apresenta eventos 

anteriores aos que são narrados, por meio do recurso chamado analepse, ou 

antecipa feitos que acontecerão posteriormente ao que se narra, utilizando o recurso 

denominado prolepse. 

Sobre essas duas formas de anacronia, Nunes observa, ainda, que podem 

distinguir-se quanto ao seu alcance ou amplitude. O conceito de anacronia indica a 

dimensão do “salto” temporal, ou seja, quanto tempo o narrador recua ou antecipa a 

narrativa para expor determinado evento. Já a amplitude, segundo o teórico, refere-se 

à duração do fato narrado. 

Por fim, o teórico ainda se refere ao conceito de frequência, que se estabelece 

analogamente à questão da repetição. Como recurso narrativo, a frequência alude a 

fatos ocorridos repetidamente e que, no entanto, são narrados uma única vez. 

Identifica-se facilmente esse caso ao longo de uma narrativa a partir do uso dos 

verbos no pretérito imperfeito. Em contraposição a esse efeito, a frequência no 

discurso pode também narrar diversas vezes um fato ocorrido uma única vez, 

alternativa adotada pelo narrador quando tal fato apresenta grande importância para 

a fábula contada. 

Se os eventos são marcados por estados que se transformam na camada 

temporal, estes acontecem em algum lugar. O que percebemos ou imaginamos, em 

uma narrativa, não são os eventos evolvendo no tempo (elemento invisível), mas 
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sim no espaço (elemento visível). O tempo é preenchido pelo espaço e por tudo 

aquilo que nele estiver presente. Em uma narrativa, tempo e espaço são 

mutuamente permeáveis e indissociáveis. 

Dessa forma, o lugar no qual ocorre a ação também possui um papel 

importante na composição de uma fábula. Podemos afirmar que é um valor 

pertinente para a estruturação da narrativa, apesar de, muitas vezes, ser tomado 

como um componente estrutural menor e não receber o tratamento teórico à altura. 

Segundo Antonio Dimas, os elementos espaciais exercem uma função essencial, 

tanto ao nível da história quanto ao nível do discurso. Em sua obra Espaço e 

romance (1985), Dimas reivindica um estudo mais aprofundado sobre o tema, que 

vá além das abordagens proponentes de uma visão superficial da “geografia 

literária”, analise os cenários apresentados em obras ficcionais e sirva como 

certificado da verossimilhança do texto narrativo. Para o trabalho analítico e 

interpretativo que sugere, o autor classifica as formas de apresentação e os 

elementos que compõem o espaço na literatura. 

Nas obras elencadas nesta tese, os elementos espaciais e temporais são 

construídos de modo bastante reduzido. Em Réquiem por un campesino español, a 

ação se desenvolve em um pequeno povoado ao norte da Espanha e se desprende 

das memórias de Mosén Millán que, sozinho na sacristia, rememora a vida Paco el 

del Molino. Em Cinco horas con Mario, os eventos ocorrem em uma província de 

nome desconhecido e se originam das recordações de Carmen que, isolada no 

escritório de Mario, monologa com seu finado marido e relembra os anos de 

matrimônio a seu lado. 

O elemento tempo, em ambas as obras, também se constrói de forma 

compacta. Na obra de Sender se limita aos momentos de espera do padre para dar 

início à missa de réquiem. Porém, através de suas lembranças, o tempo se volta ao 

passado e recria todo o ciclo vital de Paco el del Molino até sua morte. Em Cinco 

horas con Mario, o tempo é marcado pelas horas que indicam a descoberta, por 

Carmen, do marido morto, a duração de seu discurso e a condução do corpo de 

Mario ao cemitério. No entanto, durante o período que passa velando o corpo de seu 

esposo, Carmen recupera um passado distante, que começa em sua infância, passa 

por sua adolescência e se concentra nos anos em que esteve casada com Mario. 

Nas próximas páginas deste capítulo, veremos de maneira mais apurada os 

elementos temporais e espaciais das narrativas que figuram como corpus desta tese. 
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2.4.1 Tempo e espaço na obra de Ramón J. Sender 

 

Ao analisarmos a questão da temporalidade em Réquiem por un campesino 

español, percebemos que, desde suas páginas introdutórias, a arquitetura temporal 

do texto é construída através da alternância entre presente e passado, sendo este 

último materializado por uma espécie de visão retrospectiva. Na obra de Sender, o 

presente narrativo corresponde às cenas da sacristia, onde Mosén Millán, sentado 

em uma poltrona, espera pela chegada dos fiéis para dar início à missa de réquiem. 

Nesse lapso de tempo, o passado é evocado através do sacerdote que rememora 

alguns episódios da vida de Paco el del Molino. Através das lembranças do pároco, 

o leitor é transladado no tempo e levado a percorrer todo o ciclo vital de Paco, desde 

o seu nascimento até a sua morte ocorrida exatamente um ano antes. Entretanto, as 

reminiscências dos episódios passados não surgem na mente de Mosén Millán de 

forma desordenada e caótica, mas seguindo a disposição natural dos 

acontecimentos. O sacerdote segue certa linearidade e rememora os momentos 

mais significativos da vida de Paco em uma série de sequências que remontam às 

cenas do batizado, da infância, da adolescência e da juventude, da cerimônia de 

casamento, do período de atividade política e findam com as recordações da 

perseguição e da morte do jovem camponês. 

O processo ordenado das lembranças de Mosén Millán funciona como um 

elemento que acrescenta verossimilhança ao relato e concede ao texto a ideia de 

um exame de consciência do pároco momentos antes da celebração da missa de 

réquiem. Acreditamos que o sacerdote atue inicialmente movido pelo sentimento de 

culpa que o consome. Um ano após a morte do jovem camponês, o pároco decide 

celebrar uma missa por conta própria, como uma forma de aliviar o remorso por ter 

levado Paco ainda criança a dar a extrema-unção ao moribundo de las cuevas e por 

haver revelado, mesmo sem querer, o lugar onde se escondera o jovem camponês. 

O silêncio e a imobilidade de Mosén Millán na sacristia acentuam seu drama interior, 

como um vazio que preenche as recordações do jovem morto, para romper-se na 

tensão final, quando o pároco se dá conta de sua solidão, em função da ausência 

dos amigos e familiares do finado na missa de réquiem.  
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É importante ressaltar que, ainda que as lembranças de Mosén Millán 

respeitem certa ordem cronológica, elas não são apresentadas de forma contínua. 

Sucessivamente interrompidas, seja pela chegada dos três homens poderosos da 

aldeia à sacristia, seja pelas interferências do coroinha, que se move pela igreja a 

fim de certificar-se da chegada dos fiéis para a missa fúnebre, as recordações do 

velho pároco sofrem frequentes interseções do meio externo. 

Dentro dessa estrutura narrativa, no contraponto dialógico à visão analéptica 

propiciada pela memória do velho pároco, apresentam-se as lembranças do 

coroinha que, em seu ir e vir da sacristia à nave da igreja, canta fragmentos do 

romance de Paco el del Molino e antecipa alguns fatos que só serão apresentados 

no texto em prosa muitas páginas depois, numa espécie de visão proléptica. Dessa 

forma, percebemos que, paradoxalmente, a técnica da analepse é utilizada para 

revelar as lembranças do sacerdote, enquanto a vox populi faz uso da forma 

tradicional: um tipo de composição poética que, em suas origens, divulgava os feitos 

grandiosos de um herói, representante das virtudes de seu povo. O contraponto 

chama a atenção para a composição musical ao mesmo tempo em que ressalta a 

importância da figura do coroinha e dos versos que constroem a história de Paco el 

del Molino a partir de outra visão, a do imaginário popular. 

Portanto, encontramos a obra disposta em dois planos: o momento presente, 

em que são apresentadas as cenas da sacristia e da igreja, e as voltas ao passado, 

configuradas pelas recordações que emanam das lembranças de Mosén Millán e do 

coroinha. No primeiro plano, o ritmo é mais lento e a escassez de ação imprime ao 

momento presente um caráter relativamente estático. Os únicos acontecimentos, 

além da espera de Mosén Millán, são as idas e vindas do coroinha, a chegada, um a 

um, dos três homens poderosos do povoado, a breve incursão do potro de Paco no 

interior da igreja e o início da missa de réquiem; em contrapartida, no segundo 

plano, a ação aflora e o ritmo da narrativa torna-se mais intenso. 

Apesar de a cena apresentada no primeiro plano manter-se praticamente 

inalterada ao longo do texto, as informações aportadas pelo segundo plano 

outorgam ao leitor, progressivamente, uma perspectiva mais global que modifica 

suas impressões iniciais, principalmente no caso de Mosén Millán, que permanece 

imóvel e em silêncio durante a maior parte do tempo no primeiro nível, mas que será 

visto de modo diferente ao final da narrativa. 
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Analogamente à presença dos três homens poderosos da aldeia, a ausência 

dos camponeses na missa de réquiem e a cena do potro ganham mais sentido 

graças ao efeito iluminador do segundo plano narrativo. Esse processo é recíproco, 

visto que o primeiro plano também acrescenta informações ao segundo. Em 

Réquiem por un campesino español desenvolvem-se duas ações diferentes, com 

implicações de épocas distintas na cronologia. A ação imediata apresenta Mosén 

Millán preparando-se para celebrar uma missa e em atitude de espera pelos fiéis, 

que não chegam. Sobreposta a esse plano, a história de Paco el del Molino se 

mostra como uma confidência do padre e leva como contraponto o romance popular, 

recordado pelo coroinha. Pode-se afirmar que o segundo plano integra-se ao 

primeiro, onde a ação se prolonga, já que as cenas da sacristia são descritas antes 

do início das recordações de Mosén Millán e a missa só começa quando as 

“confidências” do velho pároco chegam ao fim. De fato, o sacerdote não conta, mas 

cala a história de Paco el del Molino e o leitor, destinatário externo da narração, 

incorpora-se na condição de testemunha dessa história, assumindo também a 

condição de auditório interno das revelações do padre. Essa interação entre o 

passado e o presente, a dualidade da ação e dos planos narrativos, bem como a 

incorporação dos fragmentos do romance de Paco el del Molino no tecido do texto 

em prosa, imprimem à obra uma consequente duplicidade na apresentação dos 

fatos, o que serve para organizar e dirigir a leitura, ao mesmo tempo em que a 

enriquece. 

Além da ordem dos acontecimentos e da duração do tempo na narrativa, a 

frequência também é um artifício bastante empregado nessa obra de Sender, em 

especial para marcar o fato que conduz toda a narrativa: a morte de Paco. De fato, o 

leitor de Réquiem por un campesino español adquire, desde o princípio da narrativa, 

uma perspectiva mais avançada sobre o destino trágico de Paco el del Molino.  

A morte do jovem camponês é um fato revelado desde as páginas iniciais da 

narrativa, através de uma série de indícios, nos quais se inclui o próprio título da 

obra, cujo significado na liturgia católica indica uma missa oferecida pelo repouso da 

alma de um falecido. Dessa forma, todos esses vestígios funcionam como 

indicativos de um acontecimento funesto já anunciado cujo desenvolvimento 

assemelha-se ao de um romance policial, em que o como e o porquê da morte e a 

responsabilidade pelo crime ainda estão por ser revelados. 
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Outra importante observação quanto ao tempo em Réquiem por un campesino 

español é a de que não há, em toda a narrativa, menções históricas ou ideológicas 

suficientemente precisas para determinar a época em que se desenvolve o relato.  

O marco histórico da obra constrói-se através de breves referências a 

acontecimentos significativos da história recente da Espanha. Sobre essa 

característica, Jean-Pierre Ressot define o texto senderiano como: 

 

Una creación literaria que parece hablar de Historia, pero cuando la 
examinamos de cerca, constatamos que, de cierta manera, la 
Historia no está, ni tampoco la ideología. Por lo tanto, después de 
comprobar que la idea de una novela pura y simplemente 
“comprometida con la izquierda” no está escrita de forma explícita en 
el texto, sería necesario comprender cómo una casi unanimidad pudo 
hacerse alrededor de semejante imagen. Hay, pues, en esto una 
ambigüedad que es la marca de Réquiem […] y pienso que una 
explicación de esta ambigüedad está en la elipsis de la novela. 
Además, opino que de las mismas elipsis es de donde esas 
imágenes de la realidad española de la época evocada sacan buena 
parte de su poder. (RESSOT, 1998, p. 88). 

 

Percebemos que o tempo histórico da narrativa não é mencionado diretamente, 

mas fixado por alusões a fatos da realidade histórica e social da Espanha dos anos 

1930, através da figura retórica denominada elipse. Literariamente, a elipse consiste 

na omissão ou supressão de termos que podem ser facilmente subentendidos. 

Geralmente, o contexto em que se insere a ideia elíptica dá ao receptor do texto 

todas as informações necessárias para a compreensão do enunciado. De fato, em 

Réquiem por un campesino español não há referências diretas às correntes de 

pensamento ou aos movimentos históricos que caracterizaram a época em que 

ocorreu a Guerra Civil Espanhola. O que existe são apenas referências vagas e 

indiretas à II República e ao início do confronto fratricida, através de um inegável 

poder de sugestão ideológico, que se configura sem que sejam pronunciadas as 

palavras “esquerda”, “direita”, “franquismo”, “Falange”, “fascismo”, “nacionalismo”, 

“democracia”, “ditadura”, “liberalismo”, “socialismo”, “anarquismo” ou “comunismo”; 

vocabulário não utilizado na narrativa, mas facilmente perceptível através de 

imagens que povoam o imaginário coletivo, construídas em torno da Guerra Civil. 

No texto em prosa, há referências imprecisas sobre a onda de agitações e 

manifestações populares que assolava o país e a subsequente queda do regime 

monárquico. Uma das mais sugestivas é a seguinte: “El zapatero […] le dijo [a 
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Mosén Millán] que sabía de buena tinta que en Madrid el rey se tambaleaba, y que si 

caía, muchas cosas iban a caer con él.” (SENDER, 1986, p. 49). Há também uma 

referência sobre a fuga do rei: “Se supo de pronto que el rey había huido de 

España.” (p. 59). Entretanto, o nome de Alfonso XIII não é diretamente mencionado 

em qualquer das duas situações. 

Sobre as eleições que mudaram o panorama político e social da Espanha, há 

uma breve referência: “Tres semanas después de la boda volvieron Paco y su mujer, 

y el domingo siguiente se celebraron elecciones.” (SENDER, 1986, p. 58).  

É provável que esse fragmento refira-se às eleições municipais de 12 de abril de 

1931, que trouxeram consigo a instauração da II República e a esperança de que a 

política espanhola finalmente marchasse rumo à democratização do país, mas não 

há qualquer referência a datas ou qualquer tipo de informação cronológica. 

A palavra “República” aparece no texto apenas uma vez, mais precisamente na 

cena em que se apresenta a “batalha” de insultos entre el zapatero e la Jerónima: 

 

— Cállate, penca del diablo, pata de afilador, albarda, zurupeta, tía 
chamusca, estropajo. Cállate, que te traigo una buena noticia: Su 
Majestad el rey va envidao y se lo lleva la trampa. 

— ¿Y a mí qué? 
— Que en la República no empluman a las brujas. (SENDER, 1986,  

p. 54). 

 

A ideia da instauração da II República configura-se através de uma referência 

visual, concretizada na menção à sua bandeira: “Entretanto, la bandera tricolor 

flotaba al aire en el balcón de la casa consistorial y encima de la puerta de la 

escuela.” (SENDER, 1986, p. 59). 

Ato contínuo surgem, no tecido da narrativa, dados que indicam sérias 

transformações no rumo da história, seguramente a configuração do levantamento 

militar contra o regime republicano: 

 

Un día del mes de julio la guardia civil de la aldea se marchó con 
órdenes de concentrarse —según decían— en algún lugar adonde 
acudían las fuerzas de todo el distrito. Los concejales sentían alguna 
amenaza en el aire, pero no podían concretarla. 
Llegó a la aldea un grupo de señoritos con vergas y pistolas. 
Parecían personas de poco más o menos, y algunos daban voces 
histéricas. (SENDER, 1986, p. 67). 
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Nesse fragmento, observamos duas importantes referências para a 

compreensão do contexto histórico da obra: a primeira alude à partida da guarda 

civil do vilarejo rumo ao encontro das forças de segurança de toda a província, a 

outra demonstra a subsequente chegada de um grupo de homens armados ao 

povoado. É evidente que entre essas duas imagens há uma sugestão do início da 

Guerra Civil. Assim, o que há na obra é nada menos que a menção ao conflito no 

momento em que este está por ser desencadeado. Nessa mesma passagem, 

destacamos o fragmento “un día del mes de julio la guardia civil de la aldea se 

marchó con órdenes de concentrarse en algún lugar a donde acudían las fuerzas de 

todo el distrito” (SENDER, 1986, p. 67) para salientar o emprego do artigo “un” 

utilizado para tornar indefinida a palavra “día”. Entretanto, podemos supor que o 

excerto funciona como uma menção indireta ao dia 18 de julho de 1936 – dia, mês e 

ano que marcam o início da sublevação militar contra o governo da II República da 

Espanha, portanto, uma data definida. 

A partir dessa série de alusões cronológicas, umas mais precisas, outras mais 

vagas, vai-se estruturando a temporalidade da narrativa. Com os zigue-zagues 

constantes entre presente e passado evocados pelas lembranças de Mosén Millán, 

o poema recitado pelo coroinha da igreja e as breves referências históricas, 

arquiteta-se a estrutura fundamental sobre a qual se articula a organização do tempo 

narrativo na obra de Ramón. J. Sender. 

Ao debruçarmo-nos sobre a questão do espaço em Réquiem por un campesino 

español, tomamos como norte a indicação fornecida pelo narrador sobre a 

localização do povoado onde ocorre toda a ação da fábula: “La aldea estaba cerca 

de la raya de Lérida, y los campesinos usaban a veces palabras catalanas.” 

(SENDER, 1986, p. 19). O inominado vilarejo, referenciado pela voz narrativa, 

localiza-se próximo a Lérida, província espanhola situada na parte oeste da 

Catalunha, vizinha à Aragão. Tal vilarejo há anos vem despertando suposições por 

parte dos estudiosos da obra de Sender, que apontam Chalamera, cidade natal do 

autor, e Alcolea de Cinca, povoado de onde eram naturais seus pais, como supostos 

cenários reais da obra ficcional do escritor aragonês. Entretanto, em um questionário 

elaborado e enviado por Carrasquer Launed a Ramón J. Sender, em novembro de 

1966, o autor esclarece tal dúvida: 
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— En su Réquiem, ¿se ha representado a Alcolea o a Chalamera, 
como escenario de su obra? 

— Es una aldea imaginaria hecha con memorias líricas y dramáticas de 
esos dos pueblos y de Tauste y de tantos otros lugares donde viví 
(siempre en Aragón). (CARRASQUER LAUNED, 1991, p. 181). 

 

De acordo com as palavras do próprio autor, podemos afirmar que a aldeia em 

que situa sua narrativa seria uma verdadeira mescla de todas as províncias 

aragonesas onde viveu e que a ambientação proporcionada pela série de elementos 

paisagísticos que despontam na obra seria fruto das lembranças que integram os 

lugares mais significativos de sua infância, adolescência e do início de sua 

juventude. 

Detendo-nos sobre a questão da ambientação na obra de Sender, percebemos 

que esta se desenvolve a partir do narrador que introduz a descrição física do 

espaço, estabelecendo um hiato no desenrolar da ação, como podemos constatar 

neste fragmento em que o narrador desvia seu olhar da personagem Mosén Millán 

para descrever a sacristia: 

 

La sacristía olía a incienso. En un rincón había un fajo de ramitas de 
olivo de las que habían sobrado del Domingo de Ramos. Las hojas 
estaban muy secas, y parecían de metal. La sacristía tenía dos 
ventanas que daban al pequeño huerto de la abadía. (SENDER, 
1986, p. 15). 

 

É importante ressaltar que a sacristia desempenha um papel fundamental para 

o estudo do espaço em Réquiem por un campesino español, pois é dela que 

emanam todos os eventos passados, através das lembranças de Mosén Millán, e 

nela se desenvolve a maior parte das ações que ocorrem no presente. Nesse recinto 

são evocados outros espaços que servem como cenário para as ações passadas. 

Cabe, ainda, ressaltar que tais espaços nunca ultrapassam os limites geográficos da 

aldeia e, se há referências a lugares remotos como Madri e Rússia, elas são 

utilizadas para sublinhar o contraste entre o que acontecia nas grandes cidades com 

o que ocorria na pequena aldeia, como ocorre, por exemplo, no episódio da morte 

de el zapatero. Os boatos que percorriam o povoado afirmavam que o amigo de la 

Jerónima havia sido executado por ser agente da Rússia, justificativa que só servia 

para confundir os camponeses, que pensavam em uma égua de pelo avermelhado 

do engenho de farinha, chamada por esse mesmo nome. 
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Sobre o desconhecimento dos aldeões acerca dos motivos que causaram a 

morte de el zapatero, Stephen M. Hart comenta: 

 

Esta falta de comprensión por parte del pueblo con respecto a la 

acusasión dirigida al zapatero demuestra que el pueblo y los 

terratenientes tales como don Valeriano y los señoritos, viven en 

galaxias diferentes. El pueblo ni sabe lo que significa la palabra 

Rusia, lo que muestra que el deseo de imputarle al pueblo una 

supesta politización carece de sentido y, aún más, es ridículo. ¿Si no 

entiende la palabra Rusia qué podría saber el pueblo sobre el 

comunismo en aquella época? El gran abismo que existe entre el 

pueblo e la aristocracia se enfatiza con la referencia lingüística. 

(HART, 2002, p. 58). 

 

Com essa citação, Hart enfatiza a inocência dos habitantes do vilarejo e a 

violência insidiosa presente de maneira brutal no cotidiano de um povo que ignora 

completamente as transformações do panorama político e social mundial. Nesse 

episódio da obra de Sender, pode-se verificar nitidamente a ingenuidade e o total 

isolamento dos camponeses em relação ao que acontecia fora da aldeia, fato que 

transforma a conduta violenta contra a inocência coletiva em um dos mais brutais 

atos de crueldade. 

De todos os espaços evocados pelas lembranças de Mosén Millán, ganham 

especial relevo las cuevas e el carasol por caracterizarem recursos imprescindíveis 

não só de ambientação, mas também na idealização do caráter de algumas 

personagens. 

As cuevas eram fendas abertas nas rochas que serviam de moradia às 

pessoas mais pobres da região, descritas, desta maneira, no tecido da narrativa: 

 

Había dentro dos cuartos con el suelo de losas de piedra mal 
ajustadas. […] en el cuarto primero no había luz. En el segundo se 
veía sólo una lamparilla de aceite. […] El techo de roca era muy bajo, 
y aunque se podía estar de pie, el sacerdote bajaba la cabeza por 
precaución. No había otra ventilación que la de la puerta exterior […] 
En un rincón había un camastro de tablas, y en él estaba el enfermo. 
[…] Paco seguía mirando alrededor. No había luz, ni agua, ni fuego. 
Mosén Millán tenía prisa por salir, pero lo disimulaba porque aquella 
prisa le parecía poco cristiana. […] No se veían por allí más muebles 
que una silla desnivelada apoyada contra el muro. En el cuarto 
exterior, en un rincón y en el suelo había tres piedras ahumadas y un 
poco de ceniza fría. En una estaca clavada en el muro, una chaqueta 
vieja. (SENDER, 1986, p. 34-35). 
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Na morada quase paleolítica do moribundo não havia luz, água ou fogo, “no 

había más que tierra […] Pero era una tierra que no tenía vida. De servir para algo 

habría sido para sepultura.” (UCEDA, 1968, p. 9). A visão da extrema pobreza a que 

estavam submetidas as pessoas que viviam naquele local deixa o menino 

profundamente angustiado e se converte numa espécie de processo iniciático para o 

pequeno Paco, que começa a questionar as desigualdades sociais, as condições 

subumanas e o total abandono a que estavam sujeitas pessoas muito próximas ao 

povoado em que vive. 

A impressão do pequeno Paco, ao ver o pobre homem, diverge da atitude de 

Mosén Millán, que não tem mais que ritos sacramentais e orações em latim para 

confortar o agonizante. Para Mosén Millán, a situação de penúria do velho 

moribundo não era tão grave, se comparada à miséria espiritual a que muitos 

estavam expostos, e o mesmo justifica tal situação através dos desígnios divinos: 

“Cuando Dios permite la pobreza y el dolor —dijo— es por algo.” (SENDER, 1986,  

p. 37). Com essa citação, o pároco assume sua “impotência” frente ao poder Divino 

e justifica sua conduta alegando que, nessa situação, qualquer atitude que viesse a 

tomar o levaria a agir contra os propósitos de Deus. 

Em contraste com a atitude indiferente de Mosén Millán, a visita a las cuevas 

funciona como um agente catalítico que acenderá a consciência de Paco-homem 

pela igualdade social. Vale mencionar que esse episódio está baseado em 

acontecimentos reais, vivenciados pelo próprio autor, como comenta Sender em 

entrevista a Marcelino C. Peñuelas: 

 

— En casi todas tus obras se ve una clara preocupación por los 
problemas sociales, ¿no es así? 

— Somos una parte de la sociedad, una parte responsable de todo lo 
que sucede alrededor. Allí donde aparece una injusticia lo menos que 
podemos hacer es denunciarla. Yo no espero… Bueno, yo no estoy 
seguro de que la sociedad de mañana sea más cómoda que la de 
hoy. Pero por lo menos no habrá escándalos flagrantes que hieran 
como ahora la sensibilidad de la gente honrada. Es decir, no se 
darán casos como el de ese pobre campesino de Réquiem que moría 
en su cueva, después de cuarenta años de trabajo diario, honrado, 
sin protesta, sin una sola objeción. Despreciado por la población 
moría en un camastro de tablas en compañía de su mujer, 
envejecida prematuramente y en un lugar donde no había ni aire, ni 
fuego, ni agua, es decir, los tres elementos básicos. En cuando al 
cuarto, la tierra le esperaba abierta. Es decir, que acababa su vida en 
medio de una miseria realmente ofensiva para un hombre de 
cualquier tiempo, de cualquier lugar. 
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— Tú una vez dijiste que ese incidente, que presenciaste de niño... 
— Creo que condicionó toda mi vida. Yo tenía entonces siete años y no 

lo he podido olvidar. 
— ¿Entonces, al parecer, te convertiste en un escritor 

revolucionario? 
— No sé. Por lo menos fui desde entonces un ciudadano discrepante y 

una especie de escritor a contrapelo. 
— ¿Desde aquel incidente? 
— Si, desde entonces. No necesitaba como base para la protesta 

ningún libro de Bakunin, ni de Marx, o de Engels, aunque los leyera 
más tarde. Estaba convencido desde niño. Claro, yo sé que la 
solución no está en ninguna parte. Una cosa es la felicidad y otra es 
la justicia social, ¿verdad? No podemos pretender la felicidad para 
nadie, ni para nosotros mismos tampoco. Pero podemos evitar la 
injusticia mayor y la desventura física, es decir, económica, en la que 
están hundidos tantos millones de seres hoy mismo. (PEÑUELAS, 
1970, p. 199-200) 

 

Como afirma Sender, tal episódio não é fruto de sua imaginação, mas de um 

fato presenciado que provocou a necessidade de atuar através da denúncia.  

É interesante notar como o romancista transfere para sua personagem um 

acontecimento que vivenciou. A experiência pessoal do autor, objetivada em uma 

cena de sua obra, ilustra a tragédia mundial de uma classe totalmente desprovida de 

bens que vive à margem da sociedade. Com isso, Sender transforma o incidente no 

alicerce sobre o qual se edifica sua obra. É a partir desse acontecimento que 

começa a ser desenvolvida a predisposição de Paco a questionar a ordem social em 

que está inserido e que o leva, consequentemente, à morte. 

Outro ambiente fundamental para o desenvolvimento da narrativa é el carasol. 

De acordo com a descrição do narrador, esse espaço seria um lugar comum a todas 

as aldeias daquela região, um local de clima agradável, onde se reuniam as 

mulheres mais pobres do vilarejo, entre elas la Jerónima, que ali passavam parte do 

dia dedicando-se a alguns afazeres domésticos e comentando os acontecimentos do 

mundo. Simbolicamente, el carasol representa um paralelo à igreja do povoado. 

Tanto um quanto o outro são lugares significativos dentro da narrativa: representam 

o interior e o exterior, respectivamente, e assumem valores que se contrapõem. 

Enquanto a igreja representa a reclusão, el carasol representa a liberdade.  

A distância entre esses dois lugares também é muito significativa: a igreja está no 

centro do povoado, enquanto el carasol está en las afueras, ou seja, à margem da 

sociedade. 
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Esses lugares se confrontam também a partir de outra perspectiva: a igreja é o 

“reino” do sacerdote Mosén Millán e el carasol, de la Jerónima, a sacerdotisa. Assim, 

podemos constatar que este último é o espaço dentro da comunidade no qual os 

rituais seculares da vida rural são desempenhados, em oposição ao da igreja, onde 

a vida formal, dentro dos preceitos da religião católica, acontece na aldeia. 

Acreditamos que el carasol representa o espaço dentro da aldeia que funciona 

como uma verdadeira fonte de resistência da contracultura pagã, análoga à 

formação clerical de Mosén Millán. O local representa uma espécie de “periódico 

oral”, que aprova e desaprova fatos e comportamentos e mitifica a figura de Paco el 

del Molino como o herói do povoado. Desse modo, podemos pensar em el carasol 

como representante da consciência e da memória coletiva da aldeia, um setor 

inconformista, inclusive rebelde, do qual, eventualmente, emergem protestos 

populares contra as injustiças sociais, a violência e a exploração das oligarquias 

agrárias. 

No que diz respeito à origem e ao significado da palavra carasol, recorremos 

aos estudos de Negre Carasol quando afirma que o vocábulo é um substantivo de 

origem aragonesa que aparece no texto com definição equivalente à que oferece o 

narrador da obra de Sender. O estudioso apoia suas afirmativas tendo como base a 

acepção de dois dos mais importantes dicionários da língua espanhola e a de um de 

vocábulos aragoneses: Para MOLINER,21 “carasol corresponde a solano, sitio donde 

da el sol plenamente”. Já o DRAE22 abriga a palavra “solana, sitio donde da el sol”. 

Para BARAO,23 trata-se de “un paraje abrigado y protegido por el sol.” (NEGRE 

CARASOL,1983, p. 327-328). 

Stephen M. Hart confirma a origem aragonesa do vocábulo e expande ainda 

mais o estudo de sua utilização na obra de Sender. Segundo Hart, o nome do 

espaço de resistência política da aldeia aproxima-se ironicamente ao título do hino 

franquista Cara al sol, o que gera um belíssimo e oportuno jogo crítico de palavras, 

em que a coincidência entre o nome do local que prega a liberdade e onde tudo se 

fala contrasta com a remissão indireta ao hino falangista, representante da 

repressão, do cerceamento da liberdade e da imposição do silêncio (HART, 2002,  

p. 56-57). 

                                                           
21

 MOLINER, M. Diccionario de uso del español. Madrid: Gredos, 1984. 
22

 REAL ACADEMIA ESPAÑOLA. Diccionario de la lengua española. Madrid: Gredos, 1970. 
23

 BARAO, J. Diccionario de voces aragonesas. Zaragoza: Imprenta de Calixto Ariño, 1859. 
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2.4.2 Tempo e espaço na obra de Miguel Delibes 

 

Segundo Darío Villanueva (2004, p. 237), Cinco horas con Mario é uma 

narrativa de estrutura temporal reduzida e visão retrospectiva. Essa classe de 

narrativa é determinada pela amplitude temporal abreviada de seu primeiro relato e 

pela penetração, a partir deste, em um passado relativamente longínquo. Dessa 

forma, o tempo presente é utilizado para recuperar, reviver ou analisar o tempo 

pretérito. 

Villanueva identifica duas formas de retrospecção: a objetiva e a subjetiva, ou 

seja, a mostrada e a contada. Na primeira, o passado é assumido por um narrador 

clássico que o representa como presente, em uma equivalência a técnica 

cinematográfica do flashback. No caso da retrospecção subjetiva, todo o processo 

se integra a uma personagem que reconstrói ou recorda o passado. Entretanto, esta 

segunda forma de retrospecção permite ainda duas possibilidades diferentes: a 

rememorativa, em que a personagem, consciente, busca o tempo perdido para 

analisá-lo ou explicá-lo; e a evocativa, se é o passado que se apodera de uma 

personagem cuja consciência é inundada por lembranças que chegam de maneira 

arbitrária, descontínua e incontrolável. De acordo com essa caracterização, Cinco 

horas con Mario figura como uma narrativa de tempo reduzido e retrospecção 

subjetiva evocativa, pois é Carmen que, sob forte tensão emocional, é assediada por 

imagens e recordações de um passado que se faz presente em sua consciência ao 

longo de cinco horas ininterruptas. 

A nota de falecimento exerce um papel de elemento temporal bastante valioso. 

Inserida em seu meio habitual, no universo jornalístico, desempenha a função 

informativa: dar conhecimento de uma morte que se constituiu como notícia. 

Contudo, como primeira página de uma obra literária, torna-se um texto imprevisto, 

não literário, que Delibes soube aproveitar com finalidade estética. A nota de 

falecimento funciona como um exemplo clássico de visão proléptica, pois antecipa a 

informação sobre a morte de Mario, fato que guiará toda a narrativa e desencadeará 

as lembranças da viúva a partir de uma visão analéptica em que o leitor tomará 

ciência dos 24 anos da vida matrimonial do casal. 

A nota também traz, embutida, uma significativa informação de caráter social, 

que aponta para a preocupação da viúva em relação às formas de tratamento 

utilizadas para noticiar o falecimento de seu marido, como observamos neste 
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fragmento: “¿Tú sabes, Valen, si Mario tiene el ilustrísimo señor? No es por vanidad 

mal entendida, entiéndeme, figúrate en estos momentos, pero por la esquela, 

¿comprendes?, que una esquela así, sin tratamiento, a palo seco, parece como 

desairada.” (DELIBES, 1981, p. 3). Mario não pode receber, na nota de falecimento, 

o título de ilustrísimo señor porque este está reservado “sólo para los directores”  

(p. 3), como esclarece Valentina à Carmen. O trecho marca, sem nada dizer, as 

diferenças sociais na Espanha de Franco, que prestigia somente os integrantes das 

camadas mais abastadas, como o pai de Carmen que recebe, no comunicado, um 

tratamento superior ao que foi dado ao finado, um “simples” professor de Instituto. 

O título da obra ocupa também um papel importante para a discussão do 

elemento tempo, pois representa um código interpretativo de suma importância para 

a narrativa, mesmo que esse mérito só seja evidenciado ao fim de sua apreciação. 

O leitor, ao encontrar na capa do livro a expressão “cinco horas”, não sabe ao certo 

quem frui desse tempo ao lado de Mario. Dessa forma, a narrativa cria um suspense 

fundamental porque existe um alguém elíptico que compartilha algumas horas de 

sua vida com um indivíduo chamado Mario. Só após a leitura da obra, o leitor 

conhecerá a personagem Carmen e perceberá que, na verdade, é ela que conta sua 

vida ao lado de seu finado marido. Para o leitor, as “cinco horas com Mario” seriam, 

na verdade, “cinco horas com Carmen”, o que enfatiza, desde o título, o desejo do 

romancista de privilegiar o ponto de vista da protagonista feminina. 

O leitor se encontra, portanto, diante de uma viagem ao passado, partindo do 

final que constitui a morte de Mario. Todo o discurso de Carmen será estruturado a 

partir de uma visão retrospectiva propiciada pelas reminiscências da protagonista. 

Sobre a importância do título, Magnólia B. B. do Nascimento, tece o seguinte 

comentário: 

Em Cinco horas con Mario, a provocação destaca a outra vida 
explicitada pelo adjunto adverbial de companhia: com Mario. O 
tempo que passa, dando lugar à revisitação de inúmeros 
acontecimentos, está apreendido de modo preciso e exato pelo 
sintagma: cinco horas, portanto um limite rigorosamente 
estabelecido. Nesse caso específico, o elemento elíptico, que 
poderia ser yo, tú, ella, alguien que passa cinco horas com Mario, 
mereceu de Hotensia Viñes (1983, p. 219-220) uma reflexão que 
aponta não só para a agonia existencial contida no título, como 
também para a existência de dois bandos a protagonizar a ação: 
Mario y yo, tú ou nosotros, durante o preciso fragmento temporal de 
Cinco horas con Mario. (NASCIMENTO, 2001, p. 103, grifo da 
autora). 
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Para Nascimento, o título da obra chama a atenção pela supressão do sujeito 

de uma ação que dura “cinco horas”. Assim, subentende-se o convite explícito para 

acompanhar o jogo temporal de um alguém elíptico em companhia de um ser 

chamado Mario. 

De acordo com o cômputo realizado por Antonio Palou Bretones, o tempo 

transcorrido desde o início da narrativa até o seu término não chega a completar 24 

horas. Segundo o teórico, o tempo do relato estaria compreendido entre 12 e 14 

horas, distribuídas em aproximadamente 3 horas para o prólogo, 5 horas para o 

discurso de Carmen e 4 horas para o epílogo (PALOU BRETONES, 1972, p. 42-43). 

Um fator importante é o tempo evocado nas distintas partes da obra. O prólogo 

é descrito no tempo presente através de um narrador onisciente que retrata a cena 

inicial com o maior número possível de elementos constitutivos, além de relatar as 

ações e reações de Carmen e das demais personagens que acodem à residência do 

falecido com o intuito de oferecer as condolências à viúva, como podemos observar 

no seguinte fragmento: 

 

Aun con los brazos cerrados y preservados por el antebrazo, Carmen 
sigue viendo desfilar rostros inexpresivos como palos cuando no 
deliberadamente contristados: “Lo dicho”; “Mucha resignación”; 
“Cuídate Carmen, los pequeños te necesitan”; “¿A qué hora es 
mañana la conducción?” Y ella: “Gracias, fulano” o “Gracias, 
Mengana” [...] La mayor parte eran bultos oscuros con unos ojos 
abultados, miméticos. […] Llegaban perplejos con ganas de 
despachar pronto: “Cuando me lo dijeron no podía creerlo, si lo vi 
ayer”. “Pobre Mario ¡Tan joven!” (DELIBES, 1981, p. 3). 

 

Na obra, o prólogo ocorre em um momento explícito e absolutamente preciso, 

pois a nota de falecimento situa a narrativa em um tempo concreto: dia 24 de março 

de 1966, data da morte de Mario. Os outros acontecimentos dessa parte também 

estão situados nesse mesmo período. Contudo, já desde a primeira página o 

desenlace da narrativa é antecipado: às dez horas da manhã do dia seguinte,  

o corpo de Mario será conduzido ao cemitério e finalmente sepultado. 

No tempo evocado pelo prólogo, acompanhamos as situações ocorridas desde 

o instante em que Carmen descobre a morte repentina de seu esposo até o 

momento em que se fecha no escritório de sua residência e inicia sua “conversa 

sem resposta” com seu finado esposo. Ao longo das páginas que constituem o 

prólogo, os acontecimentos não se apresentam em uma sucessão temporal linear. 
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Assistimos a um relato no presente em que se intercalam recordações do dia, 

reproduções de conversas e antecipações do que serão as últimas horas da viúva 

junto ao seu finado marido, tudo recordado por Carmen ou apresentado pelo 

narrador onisciente em uma hábil alternância de diversas fórmulas narrativas: 

flashbacks, breves comentários do narrador e conversas fragmentárias. Depois que 

Valentina se retira da casa de sua amiga, Carmen pede a seu filho mais velho que a 

deixe sozinha com o cadáver de Mario. 

Quando se inicia o discurso de Carmen e, ao longo dos vinte e sete capítulos 

que configuram o corpo da narrativa, o tempo evocado se amplia e recupera, sem 

ordem cronológica, passagens da infância e da juventude de Carmen, seu ambiente 

familiar, sua experiência com a Guerra Civil, os tempos de namoro e os anos de 

matrimônio com Mario. A protagonista relembra toda sua vida até confessar que, 

pouco tempo antes da morte de seu esposo, havia encontrado seu antigo vizinho 

Paco e quase cometido o irremissível pecado do adultério. 

Essas evocações se desenvolvem com base em contínuos avanços e 

retrocessos, associações de datas, pessoas e lugares que colocam em cena 

diversos períodos da década de 1930 à de 1960, temas e lembranças que 

funcionam como testemunha de momentos importantes da história recente da 

Espanha. Como exemplo, destacamos um evento recuperado pelas lembranças de 

Carmen, sucedido no mês de abril de 1931: 

 

Las cosas de la vida, como yo digo, que en casa el 14 de abril, como 
un funeral, que a papá sólo le faltó llorar y todavía no estoy muy 
segura de que no lo hiciera, todo el día de acá para allá, de la butaca 
al despacho, del despacho a la butaca, como alelado. El pobre papá 
se echó diez años encima ese día, que para él, el rey era el no va 
más, más que cualquiera de nosotros, fíjate, más que toda la familia 
junta, que es veneración lo que papá por la monarquía, un culto. Y en 
cuanto se confirmó lo de la República, se levantó, muy pálido, muy 
solemne, no sé cómo explicarte, se fue al cuarto de baño y volvió con 
una corbata negra: “No me quitaré esta corbata mientras el rey no 
vuelva a Madrid”, dijo, que todas calladas como si se hubiera muerto 
alguien. (DELIBES, 1981, p. 36-37). 

 

Nesse fragmento há uma referência clara ao dia 14 de abril de 1931, data da 

proclamação da Segunda República Espanhola, conquistada após a realização das 

eleições municipais que revelaram a magnitude da impopularidade da Monarquia. 

Para o rei, o veredito estava claro e, após certa hesitação, Alfonso XIII renunciava 
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ao poder e partia para o exílio, permitindo que o novo governo republicano 

assumisse a direção dos ministérios na capital, com Niceto Alcalá Zamora como 

Primeiro-Ministro da República, dando início a uma nova etapa na vida da nação 

espanhola. É importante salientar que, segundo as memórias de Carmen, seu pai, 

Don Ramón Sotillo, monárquico convicto, encarou o acontecimento com extremo 

pesar e resolveu manifestar seu luto utilizando uma gravata negra até que o rei 

reassumisse seu trono, em Madri. 

Esse e outros fatos históricos são recuperados pela memória insuspeita da 

personagem Carmen, que Delibes utilizou para expor uma infinidade de informações 

que normalmente não poderiam ser divulgadas pela retórica oficial, como, por 

exemplo, o comício de Manuel Azaña “[...] que había testigos que vieron a José 

María en el mitín de Azaña en la Plaza de Toros y en abril del 31 dar vivas a la 

República, agitando a la bandera tricolor como un loco, Mario, que eso es todavía 

peor” (DELIBES, 1981, p. 36). Todos esses fatos entram em cena para situar os 

acontecimentos que movimentaram o país antes e depois da Guerra Civil. 

No epílogo, os acontecimentos são contados por um narrador onisciente que 

revela os fatos que se sucedem em uma ordem cronológica desde que o filho de 

Mario abre a porta do escritório de seu pai até o momento em que o corpo do 

falecido sai de casa em direção ao cemitério. O diálogo entre mãe e filho se alterna 

com descrições do amanhecer, construídas através de indicações subjacentes em 

referências a acontecimentos, como “la luz del nuevo día [que] entra ya por la 

ventana” (DELIBES, 1981, p. 284), ou as conversas “de las gentes madrugadoras 

que marchan al trabajo” (p. 285), “los primeros ruidos, las voces primeras de la 

mañana” (p. 287), ou os “rumores de conversaciones somnolientas” (p. 291). 

Pouco antes das oito horas da manhã, vão chegando os últimos a inteirarem-se 

do falecimento de Mario por meio do jornal. Nas linhas subsequentes, uma nova 

indicação temporal é fornecida pelo narrador onisciente: “los bultos tienen hoy los 

ojos mates y hundidos” (DELIBES, 1981, p. 283). Esse “hoy” do fragmento 

destacado é o dia 25 de março e às dez da manhã acontecerá a condução do corpo 

de Mario ao cemitério e o ponto final da narrativa. Há mais comentários e, uma vez 

mais, são utilizadas frases do dia anterior, além de uma indicação precisa de como a 

protagonista passou as últimas horas. “Pero si yo misma... Anoche...”, diz Carmen, 

que imediatamente se corrige: “[Mario] Anteanoche cenó como si tal cosa y leyó 

hasta las tantas…” (p. 294). O tempo intensamente vivido, minuto a minuto, desde a 
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manhã do dia 24 de março de 1966 até as primeiras horas do dia seguinte, as novas 

sensações experimentadas, a emoção contida, parecem diluir-se nesse “anoche... 

anteanoche”, confundidos por um momento. 

De modo semelhante ao que acontece com o tempo, reduzido no primeiro 

relato e amplificado nas memórias de Carmen, o espaço em que se desenvolvem os 

acontecimentos do marco espacial é limitado, mas se expande nas evocações da 

protagonista. Também nesse caso, a nota de falecimento situa em um lugar preciso 

a ação da narrativa: a casa do finado, localizada em “Alfareros 16, principal derecha” 

de uma cidade provinciana, local em que se sucedem os acontecimentos relatados 

no prólogo e no epílogo.  

Ao longo do discurso de Carmen, o espaço narrativo se desenvolve em um 

cômodo específico, o escritório de Mario, convertido em capela mortuária após 

algumas pequenas modificações efetuadas por Carmen, que decide cobrir com 

panos negros as estantes onde seu finado esposo guardava boa parte de sua 

biblioteca e virar os livros de capas coloridas por considerá-los inadequados ao 

ambiente fúnebre da ocasião, como observamos no fragmento abaixo: 

 

[...] ¿quién ha vuelto los libros?”, “pues yo”, le dije, y él dijo: “los libros 
eran él”, ya ves qué salida, que así, tan llamativos, con esas pastas, 
no son luto ni cosa parecida, porque tú ya sabes, Valen, cómo hacen 
ahora los libros que parecen cualquier cosa, cajas de bombones o 
algo así, que dan más ganas de comerlos que de leerlos, ésta es la 
verdad, que vivimos en la época de los envases, hija, no me digas, 
en todas las cosas vale más lo de fuera que lo de dentro, que es una 
engañifa, y una vergüenza, figúrate en un caso así, tú dirás, con un 
muerto en casa y todo rodeado de colorines, al demonio se le ocurre, 
que yo, ya me conoces, tuve la santa paciencia de volver libro por 
libro, menos mal de los paños negros tapaban la mayoría, que si no, 
la mañana entera, como lo oyes, menuda trabajina, si no se ve no se 
cree. (DELIBES, 1981, p. 9). 

 

O escritório em que repousa o corpo sem vida de Mario é o lugar escolhido por 

Carmen para passar as últimas horas ao lado de seu marido. O lugar ganha suma 

importância para a narrativa, pois é dele que emanam todas as memórias da 

protagonista, que conduzem o leitor aos lugares frequentados pelo casal. Nesse 

ínterim, acrescentamos que Miguel Delibes, tão apegado à sua cidade natal, situa a 

vida de Mario e Carmen em um povoado sem nome, mas com inconfundíveis 

referências a Valladolid, como comprovamos em alguns fragmentos da obra: 
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Ahora, un poquito de pasión, por mucho que digas, fundamental. 
Mira, Armando, quince años casado, de vuelta de muchas cosas, 
pero a él que no le miren a su mujer, recuerdo la otra noche en el 
Atrio, el bar, menudo trepe, y no creo que Esther, la pobre, tenga 
mucho que mirar, bueno, eso es aparte […] (DELIBES, 1981, p. 50). 

 
“se te gusta estar conmigo será por algo, ¿no?”, que acabaste de 
pasar por el aro, zascandil, ¿o es que ya no lo recuerdas?, “porque te 
quiero”, que yo te dije, me acuerdo como si lo estuviera viendo, en la 
Fuente del Ángel, en el segundo banco, según de se entra por la 
Pajarera a la derecha, “eso ya es otra cosa”. (DELIBES, 1981, p. 54). 

 
Después, en el Pinar, cuando se paró, me puso el brazo por detrás, 
en buen plan, desde luego, que ni él se lo pensaba, me dejaría cortar 
la cabeza, y me miraba todo el tiempo […] (DELIBES, 1981, p. 94). 

 

É bastante conhecida a afirmação do romancista sobre os componentes que julga 

indispensáveis para a elaboração de uma narrativa: “un hombre, un paisaje y una 

pasión” (GARCÍA DOMÍNGUEZ, 1985, p. 6). Em Cinco horas con Mario, Delibes não 

explicita a “paisagem” onde se desenvolve a narrativa. Porém, nos fragmentos 

destacados, encontramos referências a el Atrio, la Fuente del Ángel, la Pajarera e el 

Pinar, lugares facilmente identificáveis para os que conhecem Valladolid. Outros 

espaços evocados pela memória de Carmen são o Instituto, lugar de trabalho de Mario, 

El Correo, periódico para o qual seu falecido esposo escrevia alguns artigos, as casas 

de amigos e os cafés onde Mario e seus amigos costumavam organizar tertúlias. 

Fora da inominada cidade provinciana em que se passa a narrativa, as 

lembranças de Carmen alcançam a capital do país e uma de suas principais e mais 

movimentadas ruas: 

 
 […] en cambio, de día, todo el mundo lo pasa en grande menos 
nosotros, que yo recuerdo en Madrid, “¿nos sentamos en este 
café?”, “como quieras?”, “¿nos vamos al teatro?, “como quieras”, 
pero ¿es que no sabéis decir otra cosa, tonto de higo? (DELIBES, 
1981, p. 72). 

 
Que te pones a mirar, cariño, y la vanidad es lo que te ha echado a 
perder, que tú mismo reconocías bien de veces, que escribiendo 
esas cosas y comprando Carlitos y dejando que nos retrataran en la 
Gran Vía y ayudando a los presos, no aliviabas a los demás tanto 
como te aliviabas a ti […] (DELIBES, 1981, p. 81). 

 

Na capital espanhola, os recém-casados Mario e Carmen passaram a noite de 

núpcias, lugar em que Carmen vivenciou um dos episódios mais traumatizantes de 

toda sua vida, pois se sentiu rejeitada por seu próprio marido. Carmen também 
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acusa Mario de tê-la feito passar vergonha em Madri, pois seu marido alegava não 

possuir dinheiro para fazer passeios caros, mas gastava com os retratistas pobres 

da Gran Vía, com os vendedores ambulantes e com os pedintes das ruas da capital 

do país: 

 
Mira que a mí me gusta Madrid, Mario, que es locura por Madrid […] 
pues prefiero no ir, que a eso hemos llegado, porque para pasar 
malos ratos mejor me quedo en casa, que para pieles y cuatro 
caprichos no habrá dinero, pero para porquería de ésas de hacer 
pompas, o para retratarnos del brazo en la Gran Vía, que menudas 
vergüenzas me has hecho pasar, rico, o para Carlitos y bobadas de 
éstas todo era poco. (DELIBES, 1981, p. 78). 

 

Madri também é retratada como foco de atração que oferece aos jovens 

moradores do campo melhor qualidade de vida e outras oportunidades. Carmen 

percebe o êxodo que leva os jovens para fora do país ou para as grandes capitais e 

comenta que antes, na casa de seus pais, que possuíam outro padrão de vida, não 

faltavam empregadas domésticas e que hoje ela tem que arranjar-se com apenas 

uma. Menchu comenta que não consegue compreender como “no extranjeiro 

admitem a ese tipo de gente” e acrescenta: “se van a cientos, fíjate, cada vez más, a 

saber que harán allí, según Valen, los trabajos más rudos, los que hacen aquí, 

pongamos por caso, los animales […]” (DELIBES, 1981, p. 100-101). 

A consequência do êxodo, principalmente dos jovens que deixam suas 

províncias em busca de novas oportunidades nas grandes cidades ou até mesmo 

fora do país, é a escassez ou até a total ausência de mão de obra local. Essa 

ausência, evidenciada em breves observações, é uma constante nas obras do 

romancista vallisoletano, preocupado com o abandono não só do espaço, mas 

também da cultura do campo. 

Longe de expor uma visão idílica do ambiente rural, Miguel Delibes aborda as 

desigualdades sociais que afligem o homem do campo através de uma linguagem 

rica e precisa. Sob esse aspecto, podemos afirmar que Cinco horas con Mario se 

edifica na forma de um protesto, construído pela pluma de seu criador, que converte 

a obra em uma autêntica manifestação de denúncia social. Através de sua narrativa, 

Delibes não só alude à vida da classe média provinciana da década de 60 como 

também busca refletir sobre a problemática individual e coletiva do homem do 

campo, assinalando as desigualdades sociais que condenam boa parte de seus 

habitantes a deixar a terra natal em busca de melhores condições de vida. 
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3 VOZES QUE CONTAM 

 

Oscar Tacca (1983) refere-se ao mundo do romance como um universo 

povoado de vozes, sem que uma só seja real, sem que a única voz do romance 

revele uma origem. Segundo o teórico, a diferença entre o narrador e o autor reside 

no fato de que o primeiro narra a partir do interior do relato enquanto o último 

escreve, realiza um trabalho, desenvolve uma atividade externa à narrativa. O ponto 

de vista da narração, portanto, é de grande relevância para os estudos literários, 

assumindo, no romance, dois modos fundamentais: no primeiro, o narrador está fora 

dos acontecimentos narrados; no segundo, participa destes como protagonista ou 

como testemunha presencial dos fatos. 

Roland Barthes (2001, p. 138) considera que “narrador e personagens são 

essencialmente ‘seres de papel’; o autor (material) de uma narrativa não pode ser 

confundido em nada com o narrador desse texto”. Por ser o condutor da fábula, o 

narrador é o elemento estruturante narrativo mais próximo do ouvinte/leitor/espectador, 

uma vez que este só compreende o que ocorre no relato a partir das informações que 

o narrador lhe fornece. Como elemento que estrutura as ocorrências no enredo e as 

transmite ao leitor da obra, o narrador possui uma importante função nas narrativas 

em que aparece: a de definir o foco narrativo da fábula, a partir do seu ponto de vista. 

Dessa forma, o narrador tanto pode expor, na posição de quem assiste aos fatos,  

a realidade que está sendo narrada, como também participar dessa realidade, 

desempenhando uma ação específica. Decorre daí a distinção tradicional entre 

narrador na primeira pessoa, definido como aquele que exerce uma função de ação,  

e narrador na terceira pessoa, designado como aquele cuja função se restringe à 

interpretação dos fatos. 

Em qualquer obra literária, o foco narrativo adotado pelo autor denota muito de 

seu significado e composição. Todo ponto de vista é revelador, pois, a partir da 

configuração do narrador, aparecem, com maior ou menor destaque, os demais 

elementos que compõem uma fábula. O fato de um relato ser transmitido por uma 

personagem ou por um narrador onisciente traz à luz a técnica de manejo artístico e 

transmuta a forma de exibição da diegese. O narrador, enquanto orientador do fluxo 

narrativo, será o encarregado de apresentar um prisma do que ele mesmo está 

observando. 
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Segundo Gérard Genette (1979), o narrador pode ser classificado de acordo 

com as seguintes categorias: heterodiegético, aquele que não participa como 

personagem da ficção que narra; homodiegético, que atua como uma personagem 

secundária da história que relata; autodiegético, que é protagonista da história que 

conta. É, portanto, a partir desses tipos de narrador que se promove a distinção 

entre a perspectiva narrativa, pois esta determina a quantidade de saber percebido e 

os domínios que ela pode apreender, ou seja, o exterior ou o interior das coisas e 

dos seres, elementos que denotam uma percepção externa ou interna. 

Jean Pouillon (1974) distingue três grandes tipos de foco narrativo: a visão “por 

trás”, a visão “com” e a visão “de fora”. Na primeira, o narrador sabe tudo sobre a 

vida e o destino da personagem; na segunda, o narrador assume o saber apenas da 

vida da própria personagem; e, por fim, na terceira, o narrador descreve 

simplesmente as características exteriores das personagens, dos lugares e das 

ações. 

Ao lado da focalização, a técnica do monólogo interior revela-se imprescindível 

na composição de certas narrativas. Segundo Tacca (1983), por monólogo interior 

entende-se todo solilóquio ou toda meditação que alguém formula a sós, produto de 

uma imersão na intimidade da sua consciência. Essa é uma técnica literária que 

trata de reproduzir os mecanismos do pensamento no texto, caracterizando-se por 

transcorrer na mente da personagem, como se o “eu” falasse a si próprio. Daí 

considerar-se o monólogo interior um diálogo que pode ocorrer com a própria 

pessoa, visto que subentende a presença de um interlocutor, “o tu” (com quem se 

fala), ou seja, “o outro”. Tem-se, então, uma personagem desdobrada em duas 

entidades mentais, “o eu” e “o tu”, ou melhor, “o eu” e “o outro”, que trocam ideias ou 

impressões, confrontam-se, discutem e tentam se entender como pessoas 

diferentes. Nesse tipo de discurso, o escritor expõe sentimentos e pensamentos 

reprimidos e ocultos, que a própria personagem não consegue expressar com 

palavras, fantasias que nunca puderam ser transformadas em ações e desejos não 

realizados. 

No solilóquio, a personagem que narra se dirige formalmente a um destinatário 

ou admite implicitamente a presença de um público, não havendo interferência do 

narrador. Em contrapartida, no monólogo, a presença do narrador é um elo entre a 

personagem e o destinatário implícito. 
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O fluxo de consciência é a expressão direta dos estados mentais. No entanto,  

é uma expressão desarticulada, em que se perde a sequência lógica e através da 

qual o inconsciente parece manifestar-se diretamente. Trata-se de um “desenrolar 

ininterrupto de pensamentos” das personagens ou do narrador. Muitas vezes, o 

monólogo interior se torna mais profundo e dá lugar ao fluxo de consciência das 

personagens principais em especial e, assim, os pensamentos e as memórias 

destas tomam conta do texto, levando o leitor a viajar por suas mentes. 

Réquiem por un campesino español é uma obra contada a partir de uma visão 

“por trás”, na qual o narrador possui conhecimento amplo e irrestrito de todos os 

fatos e descreve não só o que é visível como também os pensamentos mais 

recônditos e os sentimentos mais íntimos e inconfessáveis das personagens. Ainda 

que, ao longo da narrativa, predomine o ponto de vista do narrador onisciente, 

desdobram-se outros planos narrativos: o primeiro trata do tempo presente, o das 

lembranças de Mosén Millán que reconstroem a vida de Paco — tempo passado em 

que a vida do jovem camponês vai se desenhando; o segundo plano, vigorosamente 

sugestivo, é o do romance recitado pelo coroinha da igreja, o portador da voz da 

aldeia. Cada um desses planos leva consigo diferentes níveis de enfoque expostos 

em terceira pessoa: o ponto de vista do narrador onisciente; o das recordações do 

pároco, nos quais toma parte o narrador onisciente; e o impessoal e anônimo do 

romance. A junção dos três planos da narrativa e seus correspondentes pontos de 

vista resulta na objetividade com que se conta a fábula. 

Em Cinco horas con Mario, o corpus narrativo se constrói sobre um processo 

introspectivo: o monólogo. Nessa obra, o narrador quase desaparece para ceder a 

voz à protagonista que, durante as cinco horas que passa velando o cadáver de seu 

esposo, expõe ao leitor toda sua vida, revelando, inclusive, seus pensamentos mais 

recônditos. Ainda que o ponto de vista de Carmen desponte como principal, sua voz 

se desdobra de modo polifônico e possibilita o surgimento não somente da figura de 

Mario, mas também de toda uma série de personagens e situações importantes para 

o desenvolvimento da narrativa. 

Seja através de um narrador onisciente, seja através das memórias de uma 

personagem, em ambas as obras a voz narrativa funciona como elemento interno à 

fábula que apresenta e explica fatos que se sucedem em determinado tempo e 

espaço, bem como interage com o leitor no processo de transmissão do relato, 

conforme veremos nas próximas páginas. 
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3.1 VOZES QUE CONTAM RÉQUIEM POR UN CAMPESINO ESPAÑOL 

 

Em Réquiem por un campesino español, seu autor se vale de um narrador 

onisciente para relatar a fábula, apresentar personagens, descrever o ambiente, 

inserir outras vozes e desvendar pensamentos. Entretanto, apesar do predomínio da 

voz de um narrador onisciente, nota-se também que, em determinados momentos, 

esse narrador oculta o seu conhecimento e simula uma exposição restrita, revelando 

apenas o que é visível. Para isso, esse narrador joga com o foco da narração e 

passa a apresentar e descrever fatos e demais personagens através das palavras e 

pensamentos de uma personagem específica. Na obra de Sender, Mosén Millán é a 

personagem mais utilizada pelo narrador para inserir essa “falsa” mudança de foco. 

O narrador recorre ao olhar e às palavras do velho pároco para descrever situações 

e outras personagens. Para exemplificar tal recurso, destacamos um fragmento da 

obra: 

 

Esperaba que los parientes del difunto acudirían. Estaba seguro de 
que irían —no podían menos— tratándose de una misa de réquiem, 
aunque la decía sin que nadie se la hubiera encargado. También 
esperaba Mosén Millán que fueran los amigos del difunto. Pero esto 
hacía dudar al cura. Casi toda la aldea había sido amiga de Paco, 
menos las dos familias más pudientes: don Valeriano y don 
Gumersindo. La tercera familia rica, la del señor Cástulo Pérez, no 
era ni amiga ni enemiga. 
El monaguillo entraba, tomaba una campana que había en un rincón 
y, sujetando el badajo para que no sonara, iba a salir cuando Mosén 
Millán le preguntó: 
— ¿Han venido los parientes? 
— ¿Qué parientes? —preguntó a su vez el monaguillo. 
— No seas bobo. ¿No te acuerdas de Paco el del Molino? 
— Ah, sí, señor. Pero no se ve a nadie en la iglesia, todavía. 
(SENDER, 1986, p. 16). 

 

O trecho descreve a espera de Mosén Millán pela chegada dos fiéis para dar 

início à missa de réquiem. O narrador onisciente relata os anseios, as inquietações e 

os pensamentos do sacerdote, que estranha a ausência dos parentes e dos amigos 

de Paco, já que toda a aldeia queria bem ao jovem camponês, com exceção das 

famílias de Don Valeriano, Don Gumersindo e a do Señor Cástulo Pérez. Dessa 

forma, o narrador expõe os nomes dos três homens ricos da aldeia, segue com a 



123 

 

descrição da movimentação do coroinha pela igreja e, de modo quase imperceptível, 

passa a palavra a Mosén Millán, que estabelece um breve diálogo com o acólito. 

Cabe esclarecer, no entanto, que, apesar de parecer não ser mais o narrador que 

conta a história, tal recurso é, na verdade, apenas um artifício que aparenta uma 

focalização interna, ou uma visão “com”, cujo objetivo é o de aproximar um pouco 

mais a história de quem a lê. 

É importante observar que o foco narrativo de Mosén Millán se dá através de 

lembranças, e não de palavras, e que tais lembranças não estão dotadas de direção 

e fluidez, o que descaracterizaria um monólogo interior, já que é o narrador 

onisciente que, na verdade, introduz os pensamentos do velho pároco. Dessa forma, 

pode-se inferir que, ainda que ceda, vez por outra, o foco narrativo a Mosén Millán, é 

o narrador que, de fato, manipula toda a ação do relato, a ponto de contar fatos que 

o próprio sacerdote desconhece, como, por exemplo, o local onde Paco havia 

escondido um velho revólver, objeto que havia parado nas mãos do menino através 

de jogos ou apostas: 

 

Terminó la misa, y Mosén Millán llamó a capítulo a Paco, le riñó y le 
pidió el revólver. Entonces ya Paco lo había escondido detrás del 
altar. Mosén Millán registró al chico, y no le encontró nada. Paco se 
limitaba a negar, y no le habrían sacado de sus negativas todos los 
verdugos de la antigua Inquisición. Al final, Mosén Millán se dio por 
vencido, pero le preguntó: 
— ¿Para qué quieres ese revólver, Paco? ¿A quién quieres matar? 
— A nadie. Añadió que lo llevaba para evitar que lo usaran otros 

chicos peores que él. Este subterfugio asombró al cura. 
(SENDER, 1986, p. 28). 

 

É necessário ressaltar que o foco em terceira pessoa bifurca-se em outros dois 

níveis narrativos: o primeiro, em prosa, cujo desenvolvimento está ligado às 

recordações de Mosén Millán; o segundo, situado dentro do primeiro, se estabelece 

através dos versos do poema cantado pelo coroinha que, em seu ir e vir da sacristia 

à nave da igreja, revela uma nova versão da história de Paco el del Molino. 

O ponto de vista do coroinha da igreja representa a voz anônima da memória 

coletiva que, de modo assimétrico e fragmentário, apresenta Paco el del Molino 

como o herói de sua terra, cuja morte comoveu todos os habitantes do pequeno 

vilarejo. Vale a pena mencionar que, mesmo no poema cantado pelo coroinha, 
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percebe-se a intromissão do narrador onisciente, como podemos confirmar no 

fragmento abaixo: 
 

El chico salió otra vez al presbiterio pensando en Paco el del Molino. 
¿No había de recordarlo? Lo vio morir, y después de su muerte la 
gente sacó un romance. El monaguillo sabía algunos trozos: 
 

Ahí va Paco el del Molino, 
que ya ha sido sentenciado, 
y que llora por su vida 
camino del camposanto. 

 
Eso de llorar no era verdad, porque el monaguillo vio a Paco, y no 
lloraba. “Lo vi — se decía — con los otros desde el coche del señor 
Cástulo, y yo llevaba la bolsa con la extremaunción para que mosén 
Millán les pusiera a los muertos el santolio en el pie.” El monaguillo 
iba y venía con el romance de Paco en los dientes. Sin darse cuenta 
acomodaba sus pasos al compás de la canción: 
 

... y al llegar frente a las tapias 
el centurión echa el alto. 

 
Eso del centurión le parecía al monaguillo más bien cosa de Semana 
Santa y de los pasos de la oración del huerto. (SENDER, 1986,  
p. 16-17). 

 

Nesse fragmento observamos que, primeiramente, o narrador onisciente 

desvenda os pensamentos do coroinha, desmentindo os versos do poema que 

afirmam que Paco chorava ao ser conduzido ao local de sua execução, pois o 

coroinha havia presenciado a cena na condição de auxiliar de Mosén Millán e pôde 

comprovar que Paco não chorava. Depois disso, o narrador sublinha o estranhamento 

do coroinha diante do termo centurión, que remetia o menino às celebrações da 

Semana Santa, rituais próprios ao ambiente eclesiástico em que estava inserido. 

No que diz respeito aos níveis do foco narrativo, atentamos para a existência 

de um nível externo e outro interno: o foco externo estaria representado pelo 

narrador onisciente, que relata todos os acontecimentos da fábula, enquanto o foco 

interno seria apresentado de maneira dual, já que, por uma parte, intervém Mosén 

Millán e, por outra, o coroinha. Consideramos que o ponto de vista do pároco é de 

extremo valor devido ao fato de que este atua na narrativa como um dos 

personagens principais. Já o foco narrativo do coroinha adquire relevância não por 

sua participação como personagem, mas por seu papel de divulgador do romance 

de Paco el del Molino, encarnando desse modo, a visão de uma coletividade. 
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Observando-se as formas de apresentação da narrativa, pode-se constatar que 

o narrador ora mostra o que está acontecendo, ora conta, de maneira bastante 

acelerada, resumindo e ocultando diversos acontecimentos. O resultado dessa 

técnica é o dinamismo que a leitura da obra adquire e, nesse sentido, o discurso 

empregado pelo narrador mostra-se como uma forma eficaz de aproximação, 

inserindo, através de suas palavras, frases ou pensamentos de uma personagem, 

como acontece no exemplo a seguir: 

 

Momentos después lo habían sacado de las Pardinas, y lo llevaban a 
empujones y culetazos al pueblo. Le habían atado las manos a la 
espalda. Andaba Paco cojeando mucho, y aquella cojera y la barba 
de quince días que le ensombrecía el rostro le daban una apariencia 
diferente. Viéndolo Mosén Millán le encontraba un aire culpable. Lo 
encerraron en la cárcel del municipio. (SENDER, 1986, p. 80-81). 

 

Nesse fragmento, o narrador relata o momento em que Paco foi detido e o 

modo como foi conduzido até a prisão do município. O narrador descreve, ainda, a 

aparência do jovem camponês e introduz a visão de Mosén Millán que, ao se 

deparar com as condições em que se encontrava seu velho amigo, enxergou nele 

certo ar de culpabilidade, o que poderia ser interpretado como um recurso narrativo 

utilizado para diminuir a sensação de culpa do velho pároco por haver revelado ao 

centurión o esconderijo de seu amigo. 

Podemos dizer que as sequências do presente são narradas, fundamentalmente, 

em terceira pessoa por um narrador onisciente. Desde as primeiras páginas da obra, 

esse narrador descreve o espaço físico e o caráter das personagens por meio do que 

dizem e de como atuam, bem como através do que pensam. Em outras palavras, 

mesmo que o narrador procure contar a fábula de modo objetivo, por vezes, como que 

por um “deslize”, se incorpora às personagens para revelar ao leitor o que estas sentem 

e pensam. 

Nas sequências do passado, aparentemente é o sacerdote que assume o 

papel de narrador, pois quase todos esses segmentos são introduzidos pela frase 

“Mosén Millán recordaba...” Entretanto, na verdade, é o narrador onisciente que 

movimenta as engrenagens da trama. 

Graças à alternância de narradores, Ramón J. Sender aufere amplitude não só 

à narrativa como um todo, mas também às situações que, evidentemente, Mosén 

Millán não poderia conhecer. Com esse recurso, Sender consegue evitar, ainda, que 
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todas as sequências do passado sejam reduzidas a uma tentativa de autoconfissão 

do sacerdote, a uma justificativa de sua atuação em relação a Paco, o que 

prejudicaria a carga política e épica da obra. 

Nas sequências do passado também encontramos o ponto de vista do 

coroinha, que cumpre o papel de divulgador do romance que perpetua a memória de 

Paco el del Molino no seio de sua comunidade. Nas cenas do presente, o coroinha 

delimita o que há de lenda e o que há de legítimo no relato, exercendo, dessa 

maneira, a função de testemunha ocular, como neste fragmento: “El romance 

hablaba luego de otros reos que murieron también entonces, pero el monaguillo no 

se acordaba de los nombres. Todos habían sido asesinados en aquellos mismos 

días.” (SENDER, 1986, p. 64-65). O narrador onisciente faz referência à identidade 

de três detidos, mas o coroinha afirma que havia outros condenados dos quais não 

recordava os nomes. O foco do coroinha é importante, pois transmite a visão de 

quem foi testemunha da execução de Paco, já que, em sua função de acólito, 

acompanhou Mosén Millán quando o sacerdote foi dar a extrema-unção ao jovem 

camponês antes que ele fosse fuzilado. 

Em suma, o principal focalizador do relato é o narrador onisciente, que sabe 

tudo sobre as personagens e os fatos da fábula, mas que compartilha seu ponto de 

vista com Mosén Millán e com o coroinha. 

 

 

3.2 VOZES QUE CONTAM CINCO HORAS CON MARIO 

 

A parte inicial da narrativa se abre com um anúncio fúnebre que notifica 

formalmente a morte de Don Mario Díez Collado, falecido repentinamente no dia 24 

de março de 1966, aos quarenta e nove anos de idade. Subscrevem o comunicado 

María del Carmen Sotillo, esposa do finado, seus cinco filhos e os demais familiares. 

A nota informa que a missa pela alma de Mario será celebrada no dia seguinte, às  

8 horas da manhã, e que a condução do corpo ao cemitério ocorrerá às 10 horas. 

A nota de falecimento desponta como a primeira voz narrativa que emerge do 

relato, cuja inserção não somente cumpre sua função informativa como também a 

função conativa, pois convida o leitor a participar da cerimônia fúnebre através do 

emprego do verbo no modo imperativo: “Rogad a Dios en caridad por el alma de don 

Mario Díez Collado.” (DELIBES, 1981, p. 2). É importante salientar que a utilização 
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de uma nota de falecimento como abertura de uma obra literária constitui um recurso 

inusitado, de extremo valor estilístico, pois suscita o interesse do leitor em descobrir 

quem é Mario e o que há por trás de sua morte. 

O prólogo se inicia com a voz de um narrador onisciente multisseletivo que 

realiza, a partir de um ponto de vista externo e assentado em um tempo presente, 

uma descrição minuciosa, tanto física quanto humana, do local onde acontece o 

velório e do entorno que rodeia a viúva naquele momento. Nas palavras de 

Sobejano, o prólogo funciona como um “desarrollo de la esquela; infunde 

movimiento y comienza a revestir de carácter e historia a personajes que allí eran 

meros nombres” (SOBEJANO, 1975, p. 39). 

Nessa seção inicial da obra, o narrador atua como um verdadeiro diretor que 

ilumina a cena do velório a partir de distintos ângulos. Junto a essa função e no que 

tange ao discurso de Carmen, o prólogo cumpre também outras atribuições. Para 

Sobejano, o prólogo: 

 

 [...] puede definirse como una estructura enmarcadora en ella 
misma: la relación del narrador sirve de marco a los fragmentos 
hablados por Carmen, de manera semejante a como el prólogo en 
conjunto y el epílogo enmarcan el monólogo que forman el cuerpo 
principal de la obra. El prólogo tendrá así una función de 
reproducción en miniatura de la estructura de la novela (SOBEJANO, 
1975, p. 28). 

 

Ao conduzir a parte inicial do relato, o narrador onisciente observa e registra 

não só os movimentos da viúva, mas também os sentimentos, as angústias e as 

lembranças da personagem ao longo das horas de duração do velório: 

 

Después de cerrar la puerta, tras la última visita, Carmen recuesta 
levemente la nuca en la pared hasta notar el contacto frío de su 
superficie y parpadea varias veces como deslumbrada. Siente la 
mano derecha dolorida y los labios tumefactos de tanto besar […] 
Aun con los ojos cerrados y preservados por el antebrazo, Carmen 
sigue viendo desfilar rostros inexpresivos como palos cuando no 
deliberadamente contristados: “Lo dicho”; “Mucha resignación”; 
“Cuídate, Carmen, los pequeños te necesitan”; “¿A qué hora es 
mañana la conducción?” Y ella: “Gracias, Fulano”, o “Gracias, 
Mengana” [...] La mayor parte eran bultos oscuros con unos ojos 
abultados, miméticos. […] Llegaban perplejos con ganas de 
despachar pronto: “Cuando me lo dijeron no podía creerlo, si le vi 
ayer”. “Pobre Mario ¡Tan joven!” (DELIBES, 1981, p. 3). 
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Nesse fragmento, podemos observar que a voz narrativa ambienta o leitor à 

situação do velório a partir de um ponto de vista externo, além de registrar todos os 

movimentos de Carmen, seu cansaço em meio a tantas atribuições, os pensamentos 

que pairam sobre sua cabeça, as vozes que repetitivamente surgem em sua mente, 

recursos utilizados para que nos ponhamos no lugar da personagem e penetremos 

suas mais íntimas sensações. 

A voz narrativa também revela o cumprimento das convenções sociais típicas 

de um velório, manifestadas em frases feitas proferidas por personagens que o 

narrador onisciente qualifica como bultos: “Me encanta verte tan entera”; “Cuando 

me lo dijeron no podía creerlo, si le vi ayer”; “Mucha resignación”; “Cuídate, Carmen, 

los pequeños te necesitan”; “¿Te importa que pase a verlo?”; “Nunca vi un muerto 

semejante, te lo prometo. No ha perdido siquiera el color”; “Pobre Mario, ¡Tan 

joven!”; “Salud para encomendarle a Dios.” (DELIBES, 1981, p. 3-5). 

No prólogo, o narrador onisciente mescla detalhes do comportamento e dos 

pensamentos de Carmen com os diálogos das personagens que compareceram ao 

velório em um discurso povoado de vozes que “sitúan la acción y la proyectan sobre 

el telón social de fondo” (GARCÍA-POSADA, 1992, p. 118). Em várias ocasiões, a 

voz narrativa onisciente cede a palavra a Carmen e o texto, na edição utilizada nesta 

pesquisa, passa a ser reproduzido em itálico para indicar que estamos diante de 

outro ponto de vista narrativo mediante a transcrição da linguagem da protagonista: 

 

La llamó a poco de descubrirlo. Y Valen acudió en seguida. Fue la 
primera. Carmen se había desahogado con ella durante hora y 
media. Era tarde para su costumbre, pero al abrir las contraventanas 
aun pensé que pudiera estar dormido. (DELIBES, 1981, p. 5, grifo do 
autor). 

 

Essa particularidade não se aplica às demais personagens, cujos discursos são 

grafados em letra cursiva. Como exemplo, tomamos as palavras de Encarna, 

cunhada do finado, que explicita seu sofrimento pela perda do ente querido, o que 

gera, por parte de alguns assistentes ao velório, comentários maliciosos sobre seu 

comportamento: 

¡Mírame, Mario! ¡Estoy sola! ¡Otra vez sola! ¡ Toda la vida sola! ¿Te 
das cuenta? ¿Qué es lo que he hecho, Señor, para merecer este 
castigo? y los grupos bullían y cuchicheaban: “¿quién es?”; 
“Menuda”; “Lo mismo es la querindonga”; “por lo visto es su cuñada”; 
“no sé, no sé.” (DELIBES, 1981, p. 9). 
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No prólogo, há a repetição contínua e reiterativa de todos os discursos que 

Carmen escutou durante o período de duração do velório: as palavras de ânimo e 

consolo, as frases feitas, as críticas, os diálogos e, inclusive, o texto da nota de 

falecimento confluem em uma multiplicidade de vozes fundidas na consciência da 

protagonista como recordações que, no final do dia, ressaltam as obsessões típicas 

de quem sofreu um trauma causado pela morte repentina de alguém próximo: 

 

Los bultos, con los ojos ya más sosegados, iban marchando, pero 
aún quedaban algunos aferrados al ataúd como las moscas al papel 
matamoscas. “Lo dicho”. “¿A qué hora es mañana la conducción?” 
“Salud para encomendarle”. “¿Le importa abrir un poco la ventana?; 
aquí no se puede parar”. Humo y murmullos. “¡Otra vez sola! ¡Toda la 
vida sola! ¿Qué es lo que he hecho yo para merecer este castigo?” 
“Eso son convencionalismos, mamá; conmigo no cuentes”. “Tome 
nota: Rogad a Dios en caridad [...]” ¿Por Carmen Sotillo? Todavía me 
parece mentira, Valen, fíjate; me es imposible hacerme a la idea. 
(DELIBES, 1981, p. 10, grifo do autor). 

 

Como já mencionado, no prólogo, o narrador onisciente toma a palavra, tece 

comentários, revela pensamentos, retrata o ambiente do velório, descreve as visitas 

com seus “rostros inexpresivos como palos cuando no deliberadamente 

contristados” (DELIBES, 1981, p. 3), enfim, transmite a atmosfera daquela 

celebração fúnebre: “todo burdamente convencional. Caras largas, silencios 

insidiosos.” (p. 3). 

Nessa parte do relato, o narrador também descreve as diferentes reações dos 

assistentes ao velório diante da morte de Mario: de um lado, as manifestações de 

comoção dos procedentes das classes sociais mais humildes e do pequeno círculo 

de amigos do falecido; do outro, as reações mais apáticas e, às vezes, críticas por 

parte das classes mais abastadas ou das que pertencem ao mesmo entorno social 

do casal. O narrador destaca o episódio em que Carmen observa que alguns dos 

amigos de medio pelo de seu esposo se mesclaram de modo impertinente entre os 

senhores de alta classe e não tarda em desterrá-los na cozinha, lugar mais 

apropriado para gente daquela estirpe: “Después de todo hizo bien en mandar a 

Bertrán a la cocina. Un bedel no debe estar nunca donde estén los catedráticos.” 

(DELIBES, 1981, p. 4). A viúva acredita que a manutenção da hierarquia social é um 

dever moral: “cada uno en su clase” (p. 15), dirá reiteradas vezes. 

Pautados nos dispersos fragmentos dos diálogos entre Carmen e sua amiga 

Valentina e nos breves comentários do narrador, revelam-se o perfil da protagonista, 
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sua mentalidade, seu temperamento e suas convicções. Dessa forma, o leitor pode 

notar que uma das grandes preocupações de Carmen, como a própria reconhece, 

será a de “guardar las apariencias” (DELIBES, 1981, p. 15). 

Nas cenas do prólogo e nas descrições tecidas pelo narrador onisciente, 

percebemos a intenção de Miguel Delibes de criticar a burguesia urbana e os falsos 

valores que esta representa: os convencionalismos sociais, o exagerado formalismo 

e a hipocrisia, temas reiterados nos demais capítulos da obra. 

Após o prólogo, o leitor é conduzido ao núcleo da narrativa, ou seja, ao período 

de cinco horas que a viúva passa ao lado do corpo de seu marido. Nessa seção, a 

personagem toma a palavra sem que haja qualquer interferência por parte do 

narrador que, após informar onde, quando e em que circunstâncias ocorre o longo 

discurso de Carmen, deixa a personagem falar diretamente. Estilisticamente, a parte 

central da narrativa se constrói a partir do monólogo que Carmen sustenta com 

Mario, de corpo presente, ao ler em voz alta e de forma desordenada versículos 

bíblicos sublinhados por seu esposo. Precisamente, esses versículos outorgam 

coerência narrativa à obra e às vozes de Mario e Carmen. 

Ainda que Carmen seja a narradora principal, sua voz se desdobra em um 

repertório polifônico no qual ganham vida não somente Mario, mas também uma 

série de personagens significativas para o desenvolvimento da trama. Essas outras 

vozes vão complementando o relato com histórias protagonizadas por Mario que 

surgem no texto em estilo indireto livre, através do qual Carmen inclui fatos e 

enunciados em terceira pessoa dentro de seu próprio discurso. Sobre este aspecto 

da narrativa, Magnólia B. B. do Nascimento reitera: 

 
Em Cinco horas con Mario, ao assumir a palavra, Carmen/personagem 
se transforma em Carmen/narradora, cumulativamente; ela dá o tom 
ao relato e introduz a voz de outro personagem, aquele que dá 
origem ao seu interminável discurso: Mario, além de várias outras 
vozes que contam outras vozes numa polifonia que surpreende pela 
amplitude alcançada. (NASCIMENTO, 2001, p. 167). 

 
Segundo Nascimento, ao ceder a voz à viúva, o narrador onisciente possibilita 

que universos distintos se revelem e tomem parte do corpo narrativo em uma 

espécie de insurreição de vozes que se reproduzem de forma ágil e desenfreada e 

expõem a dicotomia existente na sociedade espanhola daquele momento, dividida 

entre bons e maus, vencedores e vencidos. Dessa forma, mediante o monólogo de 

Carmen com Mario, podemos perceber as disparidades fundamentais entre as duas 
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personagens: de um lado temos Carmen, representante da Espanha tradicional e 

conservadora, apegada aos valores classistas, pertencente ao lado vencedor da 

Guerra Civil; do outro está Mario, símbolo da Espanha liberal, comprometida 

socialmente, que busca desvanecer as diferenças sociais e que pertence ao lado 

dos vencidos no confronto espanhol. Mario e seus amigos configuram o que  

Medina-Bocos (1987, p. 88) denominou “eco atemporal de la esencia humana”, 

enquanto Carmen simboliza a voz institucional e social em que está inserida, de cujo 

discurso despontam os ideários da burguesia e das autoridades políticas locais. 

É importante salientar que o monólogo de Carmen não é um discurso 

ininterrupto. As cinco horas que a viúva passa ao lado do corpo de seu esposo 

aparecem distribuídas em 27 capítulos numerados com algarismos romanos e 

encabeçados pelas transcrições de versículos bíblicos sublinhados por Mario antes 

de falecer. Carmen salta de um fragmento a outro, lê distintas passagens e essa 

leitura desencadeia suas reflexões, divagações e o fluir discursivo com seu finado 

marido. Dessa maneira, Delibes cria a impressão de que a protagonista estrutura a 

narrativa, visto que é Carmen que, ao folhear o Livro Sagrado, inicia e termina as 

distintas unidades que compõem o seu discurso.  

Desde as primeiras páginas da obra, todos os elementos argumentais são 

apresentados, não há qualquer fato a contar que já não tenha sido relatado ao leitor 

no prólogo: Mario está morto e sua viúva o vela sozinha durante cinco horas. Tudo 

mais será uma sucessão de queixas e recordações, em uma viagem através do 

tempo que culmina e se detém na confissão do quase adultério de Carmen com seu 

antigo vizinho Paco Álvarez. 

Uma característica marcante no discurso da viúva é a repetição que serve como 

mecanismo para enfatizar os temas abordados em seu discurso, além de funcionar 

como um fluxo infinito em espiral que parte do interior de Carmen para o exterior, 

revisando todo o passado compartilhado ao lado de Mario. Referindo-se à estrutura da 

narrativa, Sobejano qualifica Cinco horas con Mario como uma novela rítmica, 

composta por um prelúdio, 27 estrofes e um final, em que cada uma das estrofes 

expõe um número variável de motivos, ou seja, de “unidades temático-argumentales 

que mueven la imaginación con frecuencia y afinidad significativa” (SOBEJANO, 1975, 

p. 78). Para Sobejano, esses motivos estariam classificados em três tipos: ideais, 

pessoais e materiais, ou seja, convicções, indivíduos e objetos que aparecem 

reiteradamente no discurso de Carmen, imbricando-se mutuamente, associando-se 
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sem ordem aparente, revelando o caos mental de uma personagem atormentada pela 

culpa. Essas repetições, na opinião de Alfonso Rey, contribuem para dotar a narrativa 

de uma sutil armação interna, mais delicada que a externa, pautada na divisão de 

capítulos. Rey (1975, p. 191) acredita que “el modo en que se disponen los recuerdos 

da al soliloquio una especie de soporte argumental”, já que os acontecimentos 

evocados pela memória de Carmen só são conhecidos à medida que o leitor avança 

em sua leitura. 

Outra característica da voz narrativa de Carmen é a ausência de intervalos, ou 

seja, em cada capítulo, não há mais que um parágrafo composto por uma sucessão 

de frases que se prolongam por sete ou oito páginas até o final do capítulo. Esse 

recurso representa a litania que a viúva despeja sobre seu marido, como em uma 

história sem fim, uma arenga que não conhece pausa nem respiração.A existência 

de apenas uma voz que narra o núcleo do relato é um recurso empregado por 

Delibes para que o leitor adentre o lado mais íntimo da protagonista, observando-a 

além de suas palavras e pensamentos e percebendo-a como uma mulher 

atormentada pela frustração e pelo peso de sua consciência. 

Rey defende que um dos pontos mais característicos de Delibes é  

“la novelización del punto de vista de los personajes” (REY, 1975, p. 259). Segundo 

o crítico, um dos elementos fundamentais do fazer literário do escritor de Valladolid é 

sua capacidade de outorgar vozes em suas narrativas. Em Cinco horas con Mario, 

ao optar pela utilização da técnica do monólogo interior, Delibes aufere mais 

verossimilhança ao conflito de Mario outorgando a voz narrativa a Carmen, que toma 

a palavra e evoca a personalidade de seu finado esposo e, assim procedendo, 

também retrata a si mesma como fiel representante da España cerrada do regime 

franquista. Por outro lado, o ato de converter Carmen em narradora protagonista do 

núcleo do relato livra Delibes da armadilha de idealizar exageradamente o caráter de 

Mario, que poderia transformar-se em um simples arquétipo da bondade humana, 

como explica o próprio autor em suas Conversaciones com Alonso de los Ríos: 

 
En este libro – declaró el propio Delibes – llegué a la conclusión de 
que Carmen era más consistente y expresaba mejor su 
elementalidad si tomaba ella la palabra. Dada la mediocridad de esta 
protagonista, la figura de Mario resultaba, por reflejo, al ser atacada 
sistemáticamente por la memez, ejemplar para nosotros. [...] Por otro 
lado el soliloquio me daba la oportunidad de presentar dentro de un 
prólogo y un epílogo algo más que yo quería decir a los lectores. 
(ALONSO DE LOS RÍOS, 1971, p. 32). 
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Segundo o próprio Delibes, a fórmula do solilóquio era a que melhor se 

adequava ao conteúdo desenvolvido em sua obra, pois não só o resguardava do 

crivo da censura como também concedia mais verossimilhança à narrativa. 

As palavras finais do discurso de Carmen, ditas em voz alta e carregadas de 

grande inquietação, abrem caminho à última parte da narrativa: 

 

¡Mario, que me muera si no es verdad!, no pasó nada, que Paco, a 
fin de cuentas, un caballero, claro que fue a dar conmigo, pero si yo 
tengo un Seiscientos, ni Paco ni Paca, te lo juro, Mario, te lo juro por 
Elviro y por José María, ¿qué más quieres?, en mejor plan no me 
puedo poner, Mario, que yo puedo llevar la cabeza bien alta, para 
que lo sepas, pero ¡escúchame, que te estoy hablando! ¡no te hagas 
el desentendido, Mario!, anda por favor, mírame, un momento, sólo 
un segundo, una décima de segundo aunque sólo sea, te lo suplico, 
¡mírame!, que yo no he hecho nada malo, palabra, por amor de Dios, 
mírame un momento, aunque sólo sea un momentín, ¡anda!, dame 
ese gusto, qué te cuesta, te lo pido de rodillas si quieres, no tengo 
nada de qué avergonzarme, ¡te lo juro, Mario, te lo juro! ¡¡te lo juro, 
mírame!! ¡¡que me muera si no es verdad!!, pero no te encojas de 
hombros, por favor, mírame, de rodillas te lo pido, anda, que no lo 
puedo resistir, no puedo, Mario, te lo juro, ¡mírame o me vuelvo local 
¡¡Anda, por favor...!! (DELIBES, 1981, p. 117). 

 

Após o fragmento destacado, que expressa eficientemente a tensão acumulada 

por Carmen ao longo das cinco horas de discurso, a narrativa muda, de modo quase 

automático, da segunda pessoa apelativa para a terceira descritiva, conduzida pelo 

narrador onisciente. 

A entrada em cena do primogênito do casal configura-se como um marco que 

abre o epílogo e confere à narrativa uma nova e terceira perspectiva que vem a 

somar-se com as anteriores e serve para dar corpo à síntese dialética das distintas 

ideologias representadas pelos protagonistas. Em nossa opinião, o epílogo assume 

uma função mais ideológica que narrativa. Por um lado, atua como um balanço 

global da obra e, por outro, configura uma espécie de epitáfio que resume a vida de 

Mario: um homem íntegro para seus amigos e um Tartufo para seus desafetos. 

Contudo, ao finalizar sua narrativa, Miguel Delibes consegue convencer o leitor da 

integridade moral de Mario sem ocultar seu lado humano, detentor de virtudes e 

defeitos, como qualquer “personagem” da vida real. 
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Tratando-se de uma narrativa na qual o autor cede o papel de narrador a uma 

personagem que não assume a representação de suas opiniões, fazia-se necessário 

deixar bem claro a mensagem antimaniqueísta da obra, como podemos observar 

nas palavras que profere Mario, o filho mais velho do casal, à sua mãe: 

 

— Hay que escuchar a los demás, mamá, eso quiero decir. ¿No te 
parece significativo, por ejemplo, que el concepto de lo justo 
coincidiera siempre sospechosamente con nuestros intereses? 

[...] 
— Sencillamente tratamos de abrir las ventanas. En este desdichado 

país nuestro no se abrían las ventanas desde el día primero de su 
historia, convéncete. 

[...] 
Todos somos buenos y malos, mamá. Las dos cosas a un tiempo. Lo 
que hay que desterrar es la hipocresía ¿comprendes? Es preferible 
reconocerlo así que pasarnos la vida inventándonos argumentos. En 
este país, desde los Comuneros venimos esforzándonos en taparnos 
los oídos y al que grita demasiado para vencer nuestra sordera y 
despertarnos, le eliminamos y ¡santas pascuas! “¡La voz del mal!”, 
nos decimos para sosegarnos. Y, por supuesto, nos quedamos tan a 
gusto. (DELIBES, 1981, p. 119-120). 

 

O toque de alento contido nos fragmentos destacados é reforçado pela 

declaração do autor de Valladolid em suas Conversaciones com Alonso de los Ríos 

(1971, p. 104): “A mí me interesaba particularmente el epílogo para suavizar, con la 

intervención del hijo, el contenido pesimista de la novela.” Dessa forma, o fracasso 

do falecido Mario em efetivar seus ideais é compensado pela possibilidade de que 

seu filho continue lutando pelas causas que o pai defendia, na expectativa da força 

de uma nova geração disposta a mudar o cenário da Espanha sombria daquele 

momento. 

As partes que abrem e fecham Cinco horas con Mario fornecem pistas para a 

leitura da obra e funcionam como uma espécie de moldura que envolve o núcleo do 

relato. A moldura inicial descreve cenas do velório, expõe o automatismo das 

condolências e a face hipócrita das personagens que compõem essa passagem, 

além de antecipar o clima tenso da narrativa. A moldura final constrói-se com a 

interrupção das longas cinco horas em que a viúva expõe seu mundo interior diante 

do corpo sem vida de seu marido e serve para marcar um antes e um depois dessa 

personagem, como observa García-Posada (1992, p. 27): “Carmen Sotillo entró en 

la cámara mortuoria como juez, y sale de ella también como acusada y reo de 

culpa.” O que a princípio se configurava como um ajuste de contas com Mario 
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termina com um dissimulado pedido de perdão que revela o teor expiatório do 

discurso de Carmen, além de evidenciar a imagem de uma mulher carcomida pelo 

fracasso de sua vida, pois sua pretensiosa superioridade moral cai por terra. 

Na parte epilogal, o narrador onisciente, mais uma vez, volta sua atenção para 

o entorno: é chegada a hora de encaminhar o corpo de Mario ao seu destino final. 

Seguem-se os protocolos, as declarações de condolências e os demais 

comentários, todos manifestos em um entrecruzar de vozes, análogo ao do prólogo. 

Os auxiliares funerários levam nos ombros o ataúde de Mario e a cena se fecha com 

a imagem de Carmen “enmarcada en el dintel” (DELIBES, 1981, p. 295), enfatizando 

o silêncio e a solidão da personagem ao final da obra. 

 

 

3.3 E DESPONTAM OUTRAS VOZES... 

 

Entre os diferentes códigos que a humanidade criou para manifestar o que 

pensa, sente e vê, a literatura é um dos mais instigantes. Os textos literários se 

tecem e destecem entre si e podem representar a origem, a vida e a metamorfose 

de outros, devido às múltiplas inter-relações que ocorrem em seu universo interior. 

No âmago de cada texto, definido como objeto heterogêneo, se estabelece uma 

espécie de vínculo, o diálogo entre as escrituras de uma cultura e o embate de 

muitas vozes socialmente diversificadas que discutem, se complementam ou se 

respondem. Assim, os termos dialogismo, polifonia e intertextualidade destacam-se 

como elementos fundamentais dentro do estudo da literatura comparada por se 

tratarem de recursos de linguagem indispensáveis à compreensão do caráter 

multifacetado dos discursos literários. 

O dialogismo, termo cunhado por Mikhail Bakhtin, é utilizado no processo 

investigativo sobre as relações entre as línguas, as literaturas, os gêneros e as 

culturas. Muito mais do que um tipo de contato interpessoal, o diálogo bakhtiniano 

representa não só o modo de atuação concreta da linguagem, mas também seu 

princípio constitutivo. O teórico observa que “a relação dialógica pressupõe uma 

língua, mas não existe no sistema da língua.” E completa: “os limites dialógicos 

entrecruzam-se por todo o campo do pensamento vivo do homem” (2004, p. 348). 

O vocábulo polifonia tem origem na teoria musical e designa um tipo de 

composição em que várias vozes, ou várias melodias, sobrepõem-se em simultâneo. 
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Bakhtin emprega o termo ao analisar a obra de Fiódor Dostoievski, considerada pelo 

teórico como um novo gênero romanesco, o romance polifônico. Para Bakhtin 

(2003), a ficção dostoievskiana apresentava uma multiplicidade de vozes 

ideologicamente distintas que resistiam ao discurso autoral. Bakhtin expandiu o 

conceito a todo o gênero romance, no qual, para o teórico, ora se harmonizam, ora 

se conflitam linguagens sociais que se impõem ao autor do relato como 

representação da diversidade social que este quer retratar em sua escrita. Dessa 

forma, para Bakhtin, a polifonia é elemento primordial de toda enunciação, já que em 

um mesmo texto ocorrem diferentes vozes que se expressam e tendo em vista que 

todo discurso é formado por diversos discursos. 

A intertextualidade, termo propagado a partir dos estudos de Julia Kristeva a 

respeito do dialogismo bakhtiniano, é analisada por teóricos do comparativismo, 

como Gérard Genette. Segundo Kristeva (1974, p. 64), “todo texto é absorção e 

transformação de um outro texto”. Para Genette (1979, p. 8), a intertextualidade é 

“uma relação de copresença entre dois ou vários textos, isto é, essencialmente, e 

mais frequentemente, com presença efetiva de um texto em outro”. Dessa forma, é 

fundamental que nos debrucemos, mesmo que brevemente, sobre cada um desses 

termos, salientando a relevância exercida por eles dentro do universo literário. 

Bakhtin foi o grande responsável pela elaboração de conceitos primordiais à 

crítica literária, dentre eles, o dialogismo e a polifonia. Contrariando uma grande 

parcela dos formalistas russos de seu tempo, que se apoiavam na diferenciação da 

linguagem literária pelo realce à divergência que esta apresenta em relação à 

linguagem prática, o teórico enfoca o que existe de comum entre a situação de 

enunciação de um criador literário e a de qualquer outro falante. De acordo com 

Bakhtin (2003), ambas as ocorrências estão condicionadas ao diálogo e é 

exatamente nesse raciocínio que o pensador russo fundamenta sua teoria sobre o 

dialogismo. 

Para o teórico, o diálogo pode ser aferido em diferentes níveis, ou seja, pode 

ser instituído entre um enunciador e seu enunciatário, bem como entre um falante e 

o sistema linguístico em que ele se insere; pode, ainda, edificar-se no vínculo entre o 

falante e o seu contexto. 

O dialogismo, para Bakhtin, é especificado como o princípio dialógico 

constitutivo da linguagem, no qual a essência não se encontra em composições 

abstratas ou em enunciações monológicas isoladas; pelo contrário, a linguagem só é 
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eficaz em virtude “do fenômeno social da interação verbal, realizada através da 

enunciação ou das enunciações. A interação verbal constitui assim a realidade 

fundamental da língua.” (BAKHTIN, 2003, p. 123). Dessa maneira, percebendo o 

dialogismo como interação verbal, podemos afirmar que, em Bakhtin, ele é o 

elemento constitutivo da linguagem, daí sua importância para a crítica literária. 

Em sua obra Marxismo e filosofia da linguagem (2004), o teórico russo destaca 

as relações constituídas entre a linguagem e a sociedade, tendo como elemento 

centralizador a existência do signo entendido como componente do sistema 

semiótico que serve para expressar uma ideologia. Para Bakhtin (2004, p. 16),  

“o signo e a situação social estão indissoluvelmente ligados”. Nessa mesma obra, o 

teórico trata, ainda, da enunciação, assimilada como uma unidade de base da língua 

que só existe dentro de um contexto social. Tal como o signo, a enunciação é 

ideológica, pois, além de ser dotada de um significado, sempre remete a algo 

situado fora de si mesma. Signo e enunciado colaboram na construção de sentido 

de textos, visto que ambos são perpassados por vozes de diferentes enunciadores, 

o que faz com que se caracterize o fenômeno da linguagem humana como 

fundamentalmente dialógico. 

Para o dialogismo, a linguagem é constituída de duas naturezas essenciais: a 

interdiscursividade, que viabiliza o diálogo permanente entre diferentes tipos de 

discursos; e a alteridade, que concebe as relações de interação entre o discurso do 

Eu e o do Outro. Assim, o diálogo é o elemento substancial para a construção do 

sentido do texto, pois essa estruturação só ocorre mediante a interação entre dois 

ou mais interlocutores. O ato da escrita sempre depreende um horizonte, no qual o 

sujeito constrói o seu texto visando ao outro que pode, ao incorporar o que lhe foi 

transmitido, fazer uma nova construção, num processo contínuo de apreensão, 

assimilação e transmissão. Desse modo, Bakhtin ressalta a responsabilidade dos 

que se utilizam da escrita, uma vez que todo enunciado é pleno de ecos e 

ressonâncias de outros enunciados aos quais está ligado pela identidade da esfera 

de comunicação discursiva. Cada enunciado deve ser visto, antes de tudo, como 

uma resposta aos enunciados precedentes de um determinado campo: ele os 

rejeita, confirma, completa, baseia-se neles, subentende-os como conhecidos, de 

certo modo, leva-os em conta (BAKHTIN, 2003, p. 297). Sendo assim, essas várias 

instâncias enunciadoras que se cruzam caracterizam o real funcionamento do 

discurso e, segundo o autor, retratam o aspecto nuclear do conceito de dialogismo. 
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Outro conceito importante dentro dos estudos da literatura comparada é o da 

intertextualidade que, de modo geral, pode ser definida como a superposição de um 

texto literário sobre outro. Trata-se da utilização de um texto, de partes dele ou de 

uma multiplicidade de textos preexistentes que servem como ponto de partida para a 

construção de um novo texto literário. O conceito de intertextualidade difundiu-se por 

meio das investigações edificadas por Kristeva a respeito da teoria dialógica 

bakhtiniana. Assim como o teórico russo, Kristeva constrói sua teoria partindo do 

próprio texto. Para ela, todo texto se erige como um mosaico de citações, como uma 

espécie de absorção e transformação de outro texto. De acordo com suas reflexões, 

o processo de construção literária é instituído sempre com vistas a um método de 

leitura de obras anteriores, num misto de absorção, réplica e inovação frente ao que 

foi anteriormente escrito. 

A solidificação do conceito de intertextualidade propicia uma nova visão a ser 

trabalhada pela literatura comparada. A noção de intertexto desloca o sentido de 

influência de textos antigos sobre o atual: “o que era entendido como uma relação 

de dependência, a dívida que um texto adquiria com seu antecessor, passa a ser 

compreendido como um procedimento natural e contínuo de reescrita dos textos” 

(CARVALHAL, 2006, p. 51). O conceito de intertextualidade expande os horizontes 

da literatura comparada: o pesquisador passa a questionar as razões que levaram 

um autor moderno a citar, parafrasear ou, simplesmente, lembrar-se de escritas mais 

antigas e, principalmente, que novo sentido adquire um determinado texto quando 

deslocado de seu período histórico para um novo tempo e uma nova realidade. 

A partir do surgimento do conceito de intertextualidade, o resgate de um texto 

perde sua gratuidade para ganhar intencionalidade. Dessa forma, todo autor, ao 

retomar um texto anterior, traz uma intenção que é o caminho para a profundidade 

do próprio texto. 

Como vimos anteriormente, Bakhtin foi o responsável pela construção de um 

conceito cada vez mais abrangente de texto, considerando-o como toda produção 

cultural construída com base na linguagem. Em Kristeva, o texto passa a ser o 

evento situado na história e na sociedade que não somente reflete ou retrata uma 

determinada situação, mas é, por si mesmo, a concretização de um cruzamento 

entre diferentes superfícies textuais. É dentro da inserção de referências discursivas 

de outros escritores em um texto que se constrói a rede dialógica do processo de 

leitura e escrita. “Pelo seu modo de escrever, lendo o corpus literário anterior ou 

sincrônico, o autor vive na história e a sociedade se escreve no texto.” (KRISTEVA, 

1974, p. 98). 
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Nas obras elencadas nesta tese, verificamos o entrecruzamento de vozes 

configurado pela inserção de textos que interagem e intensificam os aspectos 

temáticos, temporais e estilísticos destas narrativas, corroborando a literatura como 

um espaço de encontro capaz de aproximar autores alijados pela Guerra Civil 

Espanhola. 

Ao inserir o romance de Paco el del Molino em meio ao tecido narrativo de 

Réquiem por un campesino español, a obra de Sender se torna estruturalmente 

dual. Há dois relatos, o do texto em prosa e o poético, com técnicas diferenciadas 

segundo as exigências das formas: um narrador onisciente para a prosa e, para o 

romance, um narrador anônimo. Nesse poema, apresenta-se, paralelamente, mas 

de modo assimétrico e fragmentário, o herói Paco el del Molino na consumação do 

seu trágico destino, com efeito engrandecedor, encomiástico. Paco não é um 

camponês qualquer, mas o herói de sua terra e de seu povo, de cuja morte “la gente 

sacó un romance” (SENDER, 1986, p. 17, grifo do autor). 

Em Cinco horas con Mario, Delibes se vale de fragmentos de versículos 

bíblicos para encabeçar cada um dos vinte e sete capítulos de sua obra. As 

passagens extraídas do Livro Sagrado ganham relevo não só pelo valor que 

propiciam ao conteúdo, mas também pela importância que outorgam à estrutura da 

narrativa. Tal valor é duplicado, já que, por um lado, os versículos servem como 

vocativo ao início de cada capítulo para expressar as ideias de Mario, sua forma de 

ver e viver a vida, ao mesmo tempo em que, por outro, criam a tensão narrativa ao 

expor a ideologia de Carmen. Essas duas formas de encarar a vida são totalmente 

opostas e é precisamente essa assimetria a base sobre a qual se constrói a obra do 

escritor vallisoletano. 

O romance de Paco el del Molino surge no tecido narrativo de Réquiem por un 

campesino español através do cantarolar do coroinha da igreja de um pequeno 

povoado em Lérida, que vai e vem entre a nave do templo cristão e a sacristia, lugar 

no qual Mosén Millán relembra eventos da vida de Paco, o herói do texto em prosa e 

do poema. O coroinha auxilia Mosén Millán nos preparativos para a missa de 

réquiem e, em seu perambular pela igreja, recorda e canta para si um poema oral e 

anônimo. Dessa forma, percebe-se que a composição se configura mantendo o 

caráter fragmentário, de obra não escrita, que reside unicamente na memória do 

povo. Nesse contexto narrativo, o coroinha da igreja exerce um papel fundamental 

para a obra: ao sublinhar cada aparição, cantarolando um fragmento do poema 
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criado em torno da figura do jovem camponês, transforma-se na voz propagadora do 

romance de Paco el del Molino, uma forma poética nascida da afetividade popular, 

na qual são acentuados os acontecimentos mais dramáticos da história de Paco, 

consagrado herói popular após o trágico episódio de sua morte e perpetuado no 

imaginário coletivo dos habitantes do pequeno povoado. 

Na obra de Delibes, a relação entre as citações da Bíblia e o discurso da 

protagonista Carmen pode ser considerada um caso claro de intertextualidade no 

sentido mais específico do termo, já que os fragmentos extraídos do Livro Sagrado 

servem de base para o monólogo da viúva. Já no prólogo percebemos a relevância 

outorgada pelos versículos bíblicos inseridos no corpo da narrativa: após a morte de 

Mario, Carmen, sua mulher, encontra nas Sagradas Escrituras um vínculo que a une 

ao seu esposo, como atesta este fragmento: “Tan solo el sentimiento fanático del 

luto y el libro sobre la mesilla de noche, la ligaban ahora a Mario.” (DELIBES, 1981, 

p. 8). A viúva acredita que os versículos sublinhados por Mario são uma maneira de 

senti-lo “vivo” durante as últimas horas que passará ao seu lado, segundo relata à 

sua amiga Valentina: 

 

[…] Ha tomado el libro de la mesilla de noche y lo está hojeando: 
— La Biblia — dice —. No me digas que también Mario leía la Biblia 

— reinicia su sonrisa y lee en voz alta —: “Marchad con paso 
firme por el recto camino: a fin de que alguno por andar 
claudicando en la fe no se descamine de ella, sino antes bien se 
corrija”. 

Carmen la observa con la cabeza gacha, como si asistiese a una 
inspección humillante. De vez en cuando, en un movimiento 
mecánico, se estira con los dedos el jersey negro por debajo de los 
pechos. Cuando habla, lo hace como excusándose: 
— Él decía que la Biblia le fecundaba y le serenaba. 
Valentina lanza una risita: 
— ¿Eso decía? ¡Qué divertido! Fecundarle, nunca oí una cosa tan 

graciosa, Menchu, te lo prometo. ¿Y los subrayados? 
Carmen carraspea; se siente cada vez más empequeñecida. Agrega: 
— Manías. Mario leía sobre leído, sólo lo señalado, ¿comprendes? 

Yo ahora — se la ablandan los ojos pero, paradójicamente, su voz 
se va afirmando —, cogeré el libro y será como volver a estar con 
él. Son sus últimas horas, ¿te das cuenta? (DELIBES, 1981,  
p. 11-12). 

 

Quando todos os assistentes ao velório se vão, Carmen se senta junto ao 

corpo de seu marido e, sob a claridade de uma pequena lâmpada que “inunda de luz 

el libro que ella acaba de abrir sobre su regazo y cuyo radio alcanza hasta los pies 
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del cadáver” (DELIBES, 1981, p. 13), inicia sua leitura da Bíblia. A sós com Mario, a 

viúva abre o Livro Sagrado e, aleatoriamente, examina algumas passagens 

destacadas por seu esposo. Os versículos sublinhados aparecem grafados em 

itálico e funcionam como pretexto para que Carmen, por meio de uma releitura 

bastante parcial e singular, inicie seu extenso solilóquio e profira um rosário de 

críticas ao finado. 

Passemos a nos concentrar agora na obra de Sender. No que concerne à 

estrutura e à temática do romance de Paco el del Molino, este se apresenta na 

forma de 39 versos octossílabos, distribuídos em doze fragmentos24 nos quais se 

relata a busca, a detenção e o fuzilamento de Paco. Diferentemente das memórias 

de Mosén Millán, que respeitam uma certa linearidade, o romance apresenta-se em 

uma ordem não cronológica, intercalado entre as recordações dos momentos mais 

significativos da trajetória de Paco. As lembranças do sacerdote e o poema 

declamado pelo coroinha são apresentados simultaneamente, ambos imersos no 

tempo da narração dramática, mas visando a distintas épocas da existência do 

herói. O pároco relembra todo o devenir pessoal de Paco, desde o nascimento até a 

morte de seu “filho espiritual”. Já o coroinha que, naturalmente, só conhecera os 

últimos anos da vida de Paco, recorda apenas os episódios de sua busca e 

execução. 

Os fragmentos do romance funcionam como contraponto ao relato de Mosén 

Millán. Apresentando uma visão sintética e adotando uma perspectiva diferente, o 

poema se fixa nos momentos mais angustiantes da trajetória de Paco, de modo que, 

nessa forma literária, o trágico fim da personagem se transforma em tema 

recorrente, perdurável, pela afetividade, na memória popular. Assim, o romance atua 

como um verdadeiro paralelo à missa celebrada por Mosén Millán e constituiria nada 

menos que o próprio réquiem dos camponeses para o jovem morto. De fato, ao 

cantar em um poema a figura de Paco el del Molino, o povo demonstra ter uma 

maneira própria de honrar seu herói, distinta da que lhe é oferecida pela igreja e, em 

particular, pelo padre do vilarejo. Através de sua mirada crítica e reflexiva, Sender 

revisita a tradição dos romanceiros ibéricos para contar a história do jovem 

camponês pelo olhar de seus semelhantes, anônimos autores da versão que eleva a 

figura de Paco à categoria de herói, em um nível poético supremo. 

                                                           
24

 Para melhor compreensão, no Anexo M, apresentamos o poema tal como aparece na edição da 
obra de Ramón J. Sender utilizada nesta pesquisa. 
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Além de exaltar a figura de Paco, o romance antecipa detalhes e circunstâncias 

que somente serão apresentados no texto em prosa algumas páginas depois.  

Em primeiro lugar, a memória do leitor também é estimulada e ele, então, 

compartilha da atividade central de Mosén Millán, relembrando. Em segundo lugar, 

visto que os eventos são frequentemente descritos no romance primeiro e sua 

aplicação na prosa é consideravelmente demorada, o leitor é igualmente envolvido 

numa espera de suspense, espera essa que é a segunda atividade mais importante 

de Mosén Millán, levando-se em conta os vários exemplos de uso do verbo esperar 

tendo o padre como sujeito. Assim, o leitor dessa obra de Sender vê reforçada sua 

impressão de releitura por meio do romance de Paco el del Molino, que precipita 

informações sobre a tragédia do herói através de abundantes efeitos de acumulação 

informativas, o que cativa sua atenção. Acreditamos que o efeito mais decisivo para 

a compreensão da obra é a atenção aos detalhes, aguçados por uma sequência de 

fatos que se apresentam de maneira simbólica e convidam o leitor a participar 

intimamente dos eventos da vida de Paco, pois está desejoso por desvendar a 

causa da tragédia do jovem camponês. 

Os primeiros versos do poema cantado pelo coroinha apresentam-se de modo 

fragmentado, ou seja, a ação inicia-se ex abrupto, sem mencionar os antecedentes 

do relato: “Ahí va Paco el del Molino, / que ya ha sido sentenciado, / y que llora por 

su vida / camino del camposanto.” (SENDER, 1986, p. 17). O fragmentarismo, uma 

das características mais peculiares do Romancero Tradicional, desponta no primeiro 

trecho do poema e compõe, de maneira imediata, a cena dramática: apresenta o 

herói do romance e antecipa ao leitor a tensão que motiva a narração e o seu 

desenlace, o fuzilamento de Paco. 

Ao primeiro fragmento do romance, o narrador do texto em prosa acrescenta que 

“eso de llorar no era verdad, porque el monaguillo vio a Paco, y no lloraba” (SENDER, 

1986, p. 17). Tal comentário sugere que, nessa versão romanesca, surgem fatos que 

o próprio narrador afirma serem falsos. Sobre tais modificações, Magnólia B. B. do 

Nascimento observa: 

 
Tal como no Romancero Tradicional espanhol e no cordel nordestino, 
seu herdeiro direto, o povo imprime ao relato sua versão, ainda que 
assim se afaste bastante da história original. Mas, ao contar, o 
romance de Paco vê o herói com grande simpatia, a de seu autor 
anônimo e de todos os que repetem seus versos. (NASCIMENTO, 
2006, p. 4). 



143 

 

Para Nascimento, sendo o romance uma composição poética que se manifesta 

por via oral, é natural que ganhe vida independente e que sofra modificações. Tal 

característica imprime a esse tipo de poema um caráter próprio: quem canta suprime 

o que acredita ser desnecessário e introduz informações que julga serem 

importantes. Portanto, ao passar de boca em boca, os romances vão destilando 

traços que expressam o coletivo e representam a versão intuitiva do que se 

considera essencial. 

O segundo fragmento configura-se através dos versos “... y al llegar frente a las 

tapias / el centurión echa el alto” (SENDER, 1986, p. 17). Nesse trecho do poema, já 

se encontra uma alusão ao centurión, personagem que, na obra em prosa, só é 

mencionada cinquenta e cinco páginas depois de iniciado o relato. Em relação a 

essa personagem, o narrador onisciente do texto em prosa comenta: “Eso del 

centurión le parecía al monaguillo más bien cosa de Semana Santa y de los pasos 

de la oración del huerto.” (SENDER, 1986, p. 17). Dessa forma, percebe-se que o 

limite da imaginação do coroinha vai até as celebrações do período religioso do 

Cristianismo que louva a subida de Jesus Cristo ao Monte das Oliveiras, a sua 

crucificação e a sua ressurreição, pois seus conhecimentos baseiam-se no das 

tradições religiosas. Sobre o vocábulo centurión, Gemma Mañá Delgado e Luis A. 

Esteve Juárez esclarecem: 

 

El uso de este término para designar al cabecilla de los “señoritos” 
que vienen de la ciudad señala a la Falange, organizada en 
“centurias como artífice de la represión […]”. La anfibología que 
señala el comentario del monaguillo subraya la ironía de la 
denominación. Además esta relación refuerza un posible paralelo 
Paco/Cristo. (MAÑÁ DELGADO; ESTEVE JUÁREZ, 1992, p. 173). 

 

Como se vê, a palavra centurión assume caráter polissêmico: pode designar o 

líder de los señoritos ou possuir matiz histórico ao determinar um termo militar que 

se refere à Falange Española, cuja organização hierárquica assemelhava-se à 

nomenclatura das legiões romanas responsáveis pela perseguição e crucificação de 

Cristo. Assim, o vocábulo desfruta de imagens religiosas e tradicionais em um novo 

contexto, político e secular. 

O terceiro fragmento vem precedido pelas lembranças de Mosén Millán que 

remontam à cena do batizado de Paquito que, após receber tal sacramento,  
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“[…] había nacido dos veces, una al mundo y otra a la iglesia. De este segundo 

nacimiento el padre era el cura párroco” (SENDER, 1986, p. 21). O badalar dos sinos 

da igreja, convocando os fiéis para a missa de réquiem, interrompe as recordações do 

sacerdote e aguça as do coroinha que, parado na porta da sacristia, se esforça para 

relembrar mais uma parte do poema: “... ya los llevan, ya los llevan / atados brazo con 

brazo” (p. 22). A essa passagem, segue-se uma observação do narrador:  

“El monaguillo tenía presente la escena, que fue sangrienta y llena de estampidos.”  

(p. 22). Sobre esse comentário, podemos observar que um dos episódios da vida de 

Paco, exatamente o do batismo, em que o camponês “nasceu duas vezes”, vem 

imediatamente acompanhado pela imagem da morte. A cena sangrenta e repleta de 

ruídos, comentada pelo narrador, desponta nas sequências finais da prosa:  

“la descarga sonó casi al mismo tiempo sin que nadie diera ordenes ni se escuchara 

voz alguna […] Paco cubierto de sangre, corrió hacia el coche.” (p. 83). 

O quarto fragmento do poema diz: “Las luces iban po’l monte / y las sombras 

por el saso…” (SENDER, 1986, p. 26). Nesse trecho, observam-se algumas 

características do Romancero Tradicional, como o paralelismo das estruturas 

sintáticas e as descrições breves e fugazes, que funcionam como referências 

topográficas. Muito simples e sem adjetivações, essas referências mencionam 

somente o imprescindível para situar a ação em um determinado espaço. No que 

tange ao léxico, observamos o emprego de um termo da fala coloquial: a expressão 

“por el” reduzida à “po’l” no primeiro verso, que não só reproduz a fala rural como 

também sublinha e valoriza o contexto cultural em que a ação se desenvolve. 

No quinto fragmento concentra-se a procura por Paco: “[...] Lo buscaban en los 

montes, / pero no lo han encontrado; / a su casa iban con perros / pa que tomen el 

olfato; / ya vetean, ya vetean / las ropas viejas de Paco.” (SENDER, 1986, p. 42). 

Nessa passagem, percebemos uma inversão na ordem em que se sucedem os fatos. 

Em seus três primeiros fragmentos, o poema mostra o herói já detido e sendo 

conduzido ao local de sua execução, enquanto nos versos do quinto fragmento figuram 

informações que, seguindo uma linha argumental, antecederiam os fragmentos iniciais. 

A apresentação assimétrica e fragmentária do romance se justifica pelo fato de que o 

coroinha “no sabía todo el romance de Paco” (p. 22). O auxiliar de Mosén Millán sabia 

apenas “algunos trozos” (p. 17) e recitava algumas partes do poema à medida que as 

recordava. 
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O sexto fragmento do romance relata a detenção de Paco “... en la Pardina del 

monte / allí encontraron a Paco / date, date a la justicia / o aquí mismo te matamos” 

(SENDER, 1986, p. 42). Vale a pena ressaltar que o local onde Paco se abrigava já 

é indicado no primeiro verso desse mesmo trecho do romance, enquanto que, no 

texto em prosa, tal informação só é revelada vinte e nove páginas depois, mais 

precisamente no episódio que descreve a visita do velho pároco ao lar do jovem 

fugitivo. Em conversa com o pai do camponês, Mosén Millán insinua saber seu 

paradeiro e, em determinado momento da conversa, acreditando não dizer nada de 

novo, o pai de Paco acaba por revelar o esconderijo de seu filho: Las Pardinas. 

Sobre as circunstâncias em que o sacerdote descobre o esconderijo de Paco, 

salientamos que o texto não diz que Mosén Millán pretendia descobrir o esconderijo 

do camponês ou causar-lhe algum dano. O pároco se dirigiu à casa de Paco 

motivado pelo intuito de se colocar à prova e mostrar sua integridade e fidelidade ao 

velho amigo. Recordamos que, momentos antes de descobrir o local onde Paco se 

escondia, o pároco desejava encontrar-se com os forasteiros armados “para 

demostrarse a sí mismo su entereza y lealtad a Paco” (p. 72). Desse modo, Mosén 

Millán converte-se em uma vítima circunstancial, de uma intenção que sobrepuja sua 

atuação. O sacerdote acaba por revelar o local onde se abrigava seu velho amigo 

sob a pressão da violência e com a esperança de salvar-lhe a vida, pois acreditava 

que Paco, por estar só e isolado em seu esconderijo, não resistiria por muito tempo: 

cedo ou tarde seria encontrado. Após indicar o refúgio de Paco, Mosén Millán 

experimenta sentimentos contraditórios que manifestam suas dúvidas e vacilações: 

por um lado, sente-se covardemente livre de um peso na consciência, que tenta 

minimizar refugiando-se em orações; por outro, admite sua culpa, está espantado 

consigo mesmo e relembra seu papel de delator com horror. 

O sétimo fragmento descreve o momento em que Paco é conduzido ao local de 

sua execução e funciona como resposta à pergunta de Don Gumersindo ao coroinha 

da igreja: “— Eh, zagal, ¿Sabes por quién es la misa? El chico recurrió al romance 

en lugar de responder: “— Ya lo llevan cuesta arriba / camino del camposanto…” 

(SENDER, 1986, p. 55-56). A atitude do acólito desagrada a Don Gumersindo que 

retruca em tom ameaçador: “No lo digas todo, zagal, porque aquí, el alcalde, te 

llevará a la cárcel.” (p. 56). Sentindo-se coagido, o menino olha assustado para Don 

Valeriano que, com a vista perdida no teto, diz: “— Cada broma quiere su tiempo y 
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lugar. Se hizo un silencio penoso.” (p. 56). A reação de ameaça dos opositores 

oferece uma prova da voz popular abafada, que inclui até a censura da memória.  

A censura que Don Gumersindo impõe à recitação do poema joga com o que pode 

ou não ser dito. Dessa forma, o silêncio assume a conotação de repressão 

estabelecida sobre a voz coletiva e a censura se manifesta como um meio de forçar 

o silêncio, proibir palavras e sufocar ideias. 

Os versos do oitavo fragmento do romance referem-se ao pároco da aldeia e 

são os únicos não proferidos pelo coroinha da igreja. O narrador comenta que  

“el cura quería evitar que el monaguillo dijera la parte del romance en la que se 

hablaba de él” (SENDER, 1986, p. 56) e, para conseguir o seu intento, o pároco dá 

ao menino a uma pequena incumbência no momento crítico da ação. Desse modo, 

as linhas do poema que citam seu nome são relembradas em silêncio pelo velho 

sacerdote: “aquel que lo bautizara, / Mosén Millán el nombrado, / en confesión desde 

el coche / le escuchaba los pecados” (p. 56). Os signos que aludem a objetos, 

espaços e pessoas na situação da enunciação, as fórmulas dêiticas, típicas do 

Romancero Tradicional, sugerem ao velho pároco uma forma dissimulada de 

acusação. Para Mosén Millán, a simples menção de sua presença no momento do 

assassinato poderia, ainda que indiretamente, indicá-lo como um dos responsáveis 

pela morte do jovem camponês. O sacerdote acredita que o fato de ser o seu nome 

o único mencionado no romance, além do de Paco el del Molino, equivale a enunciar 

tal acusação e, suscetível a esse sinal verbal, silencia o fragmento molesto, embora 

este venha à tona através de suas lembranças. 

O nono fragmento é relembrado pelo coroinha que, parado na porta da 

sacristia, recorda mais um trecho do poema: “entre cuatro lo llevaban / adentro del 

camposanto, / madres, las que tenéis hijos, / Dios os los conserva sanos, / y el 

Santo Ángel de la Guarda…” (SENDER, 1986, p. 76). Como podemos observar, o 

romance menciona outros condenados à morte naquele mesmo dia. A voz do 

narrador onisciente acrescenta uma observação a esses versos: “el monaguillo no 

se acordaba de los nombres. Todos habían sido asesinados en aquellos mismos 

días. Aunque el romance no decía eso, sino ejecutados.” (p. 64-65). A contraposição 

dos termos asesinados e ejecutados envolve conotações diferentes para explicar o 

fato de que um homem perca sua vida pelas mãos de um semelhante, além de 

expor a violência e a crueldade de tal ato. Os últimos versos do nono fragmento do 
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poema expressam um pedido de proteção aos filhos das mães/ouvintes, numa 

espécie de oração a Deus e ao Santo Anjo da Guarda, numa mescla de elementos 

de caráter popular e religioso. 

Os versos do décimo fragmento, “En las zarzas del camino / el pañuelo se ha 

dejado, / las aves pasan deprisa, / las nubes pasan despacio…” (SENDER, 1986,  

p. 76), configuram, de forma sintética, o cenário do romance. Tais referências, ainda 

que concisas, contribuem para o desenho geográfico da cena e incorporam beleza e 

lirismo à natureza, em contraste com a violência da ação. Observamos uma 

incoerência entre esse fragmento do romance e o texto em prosa, no que se refere 

ao pañuelo de Paco. No poema, o lenço do herói é deixado nos arbustos do 

caminho, enquanto que na prosa é entregue a Mosén Millán após a execução do 

camponês. A imagem do lenço de Paco atado aos arbustos de sua Via Crucis 

ganha, no romance, conotações extremamente líricas representadas pela 

personificação da natureza solidária que acompanha os passos do bravo camponês, 

se compadece de sua dor e de seu sofrimento e acena com o lenço em sinal de 

despedida. 

No décimo primeiro fragmento do poema, destacamos um fato curioso: este é o 

único trecho no qual um elemento da prosa antecede os versos do romance.  

A referência lírica a las cotovías surge inicialmente no texto narrativo, no episódio 

que conta o começo do namoro de Paco e Águeda. Após várias trocas de olhares e 

saudações, os gestos tornam-se mais expressivos e logo se convertem em palavras 

sobre assuntos do campo: “En febrero, por ejemplo, ella preguntaba: ¿Has visto las 

cotovías? / No, pero no tardarán — respondía Paco — porque ya comienza a 

florecer la aliaga.” (SENDER, 1986, p. 46). No poema, a imagem dos pássaros surge 

trinta e duas páginas depois, no fragmento recitado pelo coroinha: “... las cotovías se 

paran / en la cruz del camposanto” (p. 78). As mesmas aves que, no texto em prosa, 

anunciam um galanteio primaveril, no romance, pousadas sobre a cruz do cemitério, 

transmitem não a ideia de mau agouro, mas o sentimento de compaixão, fato que 

compromete o leitor/ouvinte em uma comunicação que manifesta piedade e pesar 

pelas vítimas. 

Recitado apenas na memória do coroinha, os versos que finalizam o romance 

aludem ao último sopro de vida do herói: “... y rindió el postrer suspiro / al señor de 

lo creado. — Amén.” (SENDER, 1986, p. 85). Os fatos narrados pelo poema são 
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marcados, na maior parte dos fragmentos, pelo uso de verbos no presente histórico 

e nos tempos passados relacionados a ações atuais. Nesses últimos versos, o 

tempo verbal empregado é o pretérito perfecto simple o indefinido – rindió, que 

expressa uma ação concluída, passada e acabada, não relacionada com o presente. 

Conotativamente, a utilização desse tempo verbal sugere a culminância de um 

processo que, desde seu início, anuncia a iminência do momento fatal –  

o fuzilamento de Paco el del Molino – e que, semanticamente, faria referência ao fim 

do romance. Na prosa, os últimos momentos de vida do jovem camponês ganham 

forma no relato confidencial do velho sacerdote da aldeia que relembra que, após os 

disparos que calaram o jovem revolucionário, um grande silêncio invadiu o ambiente. 

Contudo, a imagem do herói do povoado resiste ao tempo e ao silêncio 

violentamente imposto. Passado um ano, a figura de Paco permanece viva nas 

lembranças do velho sacerdote, que não consegue esquecer a cena violenta:  

“La muerte de Paco estaba tan fresca, que Mosén Millán creía tener todavía 

manchas de sangre en sus vestidos.” (p. 85). 

Por meio da tradição oral e popular, conta-se a história do jovem camponês 

pelo olhar de seus semelhantes, anônimos autores da versão que eleva a figura de 

Paco à categoria de herói, em um nível poético supremo. Nesse sentido, 

recordamos as palavras de Julia Uceda: 

 

El romance del monaguillo es la consagración de Paco como héroe a 
la manera española. Ya se sabe que cuando la historia de un 
español se convierte en romance popular éste pasa a formar parte de 
la historia ni más ni menos que el Cid Campeador o Bernardo del 
Carpio. (UCEDA, 1968, p. 7). 

 

Simbolicamente, o poema desempenha um papel coral, análogo ao das 

tragédias gregas, que encerra a voz dos amigos e familiares de Paco, 

significativamente ausentes na missa de réquiem. Além da função coral, o romance 

seria um modo de perpetuar a memória e os ideais do jovem assassinado, um 

verdadeiro foco de resistência à ordem estabelecida, que situa em um plano  

épico-simbólico a figura de Paco, mantida viva dentro da ficção através da 

composição de caráter anônimo que habita o imaginário popular. Assim, o poema 

não só realça e intensifica os aspectos temáticos e temporais da prosa, mas também 

demonstra a matriz da dimensão mítica da obra, representada pela visão popular de 
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um acontecimento que fincou raízes profundas naquele pequeno povoado, não só 

pelo que representou de crueldade e injustiça como também pelo grito de liberdade 

contido no sacrifício de Paco. 

Partindo agora para a obra de Miguel Delibes, verificamos que, em Cinco horas 

con Mario, cada um dos vinte e sete capítulos da obra é encabeçado por um 

fragmento da Bíblia, último livro que Mario havia lido. Carmen dá início à leitura das 

passagens sublinhadas pelo marido, pois acreditava que, dessa forma, poderia estar 

com ele novamente. Entretanto, sua interpretação deturpada dos textos a afastava 

cada vez mais do esposo, revelando toda a distância que sempre existiu entre o 

casal. Sobre a introdução dessas passagens na obra de Delibes, Gonzalo Sobejano 

comenta que “la Bíblia no interesa aquí primordialmente como Sagrada Escritura […] 

sino como objeto de lectura acotada por Mario, como texto frecuentado y asimilado 

por él” (SOBEJANO, 1975, p. 44-45). Considerando a função assinalada pelo crítico, 

percebemos que Delibes selecionou cuidadosamente estas passagens: dezoito 

delas procedem do Antigo Testamento, mais concretamente dos livros que têm 

como objetivo a instrução sobre questões práticas da vida do homem, muitas vezes 

na forma de sentenças didáticas ou morais; as outras nove pertencem ao Novo 

Testamento e destacam os valores éticos de amor ao próximo, apregoados por 

Jesus Cristo, caracterizados pela humildade, mansidão, misericórdia, integridade, 

busca da justiça e da paz, pelo perdão, pela veracidade, pela generosidade e, acima 

de tudo, pelo amor. 

Marlene C. Smith, em seu artigo “Los versículos bíblicos y la estrutura binaria 

de Cinco horas con Mario” (1982), afirma que Carmen fala ao cadáver de seu 

marido, pois este, em vida, não podia escutá-la. Entretanto, o fato de estar morto 

não impede que Mario responda à sua mulher. Os versículos que Mario sublinhou 

em sua Bíblia e que encabeçam cada capítulo do monodiálogo são a voz de Mario 

morto, explicando-se, defendendo seus ideais e princípios, buscando postumamente 

aconselhar sua mulher. 

Em seu artigo “La reescritura de los textos bíblicos en la novela española del 

siglo XX” (2013), Raquel Velázquez Velázquez comenta que os versículos bíblicos 

originam somente o primeiro dos motivos que Carmen utiliza para expor suas críticas 

e a estes se sucedem outros, que se repetem obsessivamente ao longo da narrativa. 

Como o fluir de consciência, desordenado e repetitivo, Carmen vai encadeando suas 
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recriminações a Mario, voltando, vez por outra, aos mesmos questionamentos. 

Contudo, acreditamos que a viúva não estabelece um “diálogo sem resposta” 

porque, através de sua voz, escutamos a voz de Mario, que se expressa por meio 

dos versículos bíblicos a partir dos quais deduzimos seus princípios, suas ideias e 

seu sentido ético da vida. 

Jack B. Jelinski, no artigo intitulado “Mario as Biblical Analogue in Miguel 

Delibes’ Cinco horas con Mario” (1995), assegura que as passagens bíblicas 

funcionam como um análogo do próprio Mario. Carmen demonstra, em relação às 

passagens bíblicas, a mesma postura que adotou em relação às convicções que o 

marido tinha em vida. Para Carmen, como ela mesma explica à amiga Valentina, as 

passagens sublinhadas da Bíblia e o hábito que Mario tinha de ler muitas vezes os 

mesmos trechos representam mais uma das “manias” de seu esposo. 

No primeiro capítulo de Cinco horas con Mario, encontramos o versículo 14 do 

capítulo 19 de Provérbios – “Casa y hacienda, herencia son de los padres, pero una 

mujer prudente es don de Yavé” (DELIBES, 1981, p. 14) –, que afirma que um 

homem pode herdar de seus pais bens materiais, mas somente Deus pode 

conceder-lhe a benção de uma esposa virtuosa. Carmen acredita possuir tal atributo 

e que Mario deve ser grato por ter ao seu lado “una mujer […] que con cuatro 

pesetas ha hecho milagros” (p. 14), valorizando, dessa forma, suas virtudes de 

mulher econômica. 

Os versículos 8 a 10 do capítulo 6 de 1Timóteo são utilizados para introduzir o 

segundo capítulo da obra de Delibes: 

 

En teniendo con qué alimentarnos y con qué cubrirnos, estemos con 
eso contentos. Los que quieren enriquecerse caen en tentaciones, en 
lazos y en muchas codicias locas y perniciosas que hunden a los 
hombres en la perdición y en la ruina, porque la raíz de todos los 
males es la avaricia. (DELIBES, 1981, p. 17). 

 

Esses versículos atentam para a importância do júbilo em suprir as 

necessidades básicas do ser humano e alertam sobre o perigo da cobiça que pode 

causar à humanidade sérias aflições. Carmen acredita que estava destinada a uma 

vida mais confortável e culpa Mario por não haver se empenhado em conseguir 

outros meios para lhe oferecer algumas comodidades, como, por exemplo, um carro, 

já que um automóvel ostenta certa posição socioeconômica, e reclama: “y por eso 
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mismo me será muy difícil perdonarte, cariño, por mil años que viva, el que me 

quitases el capricho de un coche [...] Nunca lo entenderás, pero a una mujer, no sé 

cómo decirte, le humilla que todas sus amigas vayan en coche y ella a patita.” 

(DELIBES, 1981, p. 17). 

O terceiro capítulo de Cinco horas con Mario é encabeçado pelo versículo 9 do 

capítulo 4 de Cântico dos Cânticos – “Prendiste mi corazón, hermana, esposa, 

prendiste mi corazón en una de tus miradas, en una de las perlas de tu collar” 

(DELIBES, 1981, p. 21) –, que exalta o encanto do amor, a irresistibilidade da paixão 

e do desejo e celebra, em termos efusivos e sensuais, o amor que arrebata o 

homem e a mulher. Esse versículo expressa o sentimento que o protagonista nutre 

por sua esposa, um amor puro que Mario, talvez por sua extrema timidez, não tenha 

confessado a Carmen, que reclama: “¿por qué no me leíste nunca tus versos ni me 

dijiste tan siquiera que los hacías? [...] Elviro me dijo que una vez dedicaste uno a 

mis ojos, ¡qué ilusión!” (p. 21). 

No capítulo seguinte da obra de Delibes, encontramos os versículos 7 a 9 do 

capítulo 15 de Deuteronômio: 

 

Si hubiera en medio de ti un necesitado de entre tus hermanos, en 
tus ciudades, en la tierra que Yavé, tu Dios, te da, no endurecerás tu 
corazón, ni cerrarás tu mano a tu hermano pobre, sino que le abrirás 
tu mano y le prestarás con qué poder satisfacer sus necesidades. 
(DELIBES, 1981, p. 24). 

 

Esses versículos pregam o princípio da caridade aos mais necessitados. Nesse 

caso, Carmen se detém no verbo “prestar” e recorda que o pai de Mario “prestaba 

dinero a interés” (DELIBES, 1981, p. 24), prática que ela não condena, pois acredita 

que os bancos realizam o mesmo ofício, sendo, assim, uma atividade legal. O que 

realmente incomoda Carmen é o fato de que seu marido tenha sido criado em um 

ambiente miserável, cercado por pessoas de condições modestas. 

Já o quinto capítulo da narrativa se abre com os versículos 9 a 11 do capítulo 

46 de Salmos: 

 

Venid y ved la obras de Yavé, los prodigios que ha ejecutado Él 
sobre la Tierra. Él es quien hace cesar la guerra hasta los confines 
de la Tierra. Él rompe el arco, tronza la lanza y hace arder los 
escudos en el fuego. (DELIBES, 1981, p. 28). 
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Essa passagem anuncia as façanhas do Senhor ao dar fim às guerras. Carmen 

aproveita esses versículos para relembrar como passou os anos da Guerra Civil 

Espanhola. O confronto é uma das questões que separam as mentalidades do casal: 

para ela, a Guerra foi motivo de deleite e Carmen guarda boas recordações daquela 

época; para Mario, a Guerra representou uma verdadeira tragédia, equiparada ao 

drama Bíblico de Caim e Abel, portanto, um confronto fratricida e injustificado. 

Os versículos 16 a 18 do capítulo 3 e o versículo 20 do capítulo 4 de 1João 

encabeçam o sexto capítulo de Cinco horas con Mario: 

 

En esto hemos conocido la caridad, en que Él dio su vida por 
nosotros y nosotros debemos dar nuestra vida por nuestros 
hermanos. El que tuviera bienes en este mundo y viendo a su 
hermano pasar necesidad le cierra sus entrañas, ¿cómo mora en él 
la caridad de Dios?... Si alguno dijere: ‘Amo a Dios’ pero aborrece a 
su hermano, miente. Pues el que no ama a su hermano a quien ve, 
no ama a Dios a quien no ve.” (DELIBES, 1981, p. 32). 

 

Esses versículos referem-se ao amor fraternal, pautado não em palavras, mas 

em ações que revelem esse amor, assim como fez Deus, que deu a vida de seu 

único filho para salvar a humanidade. O conceito de caridade para Carmen e Mario é 

bastante divergente. Ele acredita que somente a partir de mudanças profundas nas 

estruturas sociais o problema da desigualdade social poderá ser sanado, enquanto 

ela acredita que é fundamental a existência de pessoas carentes, já que “[...] el día 

que os hagan caso y todos estudien y sean ingenieros de caminos, tú dirás dónde 

ejercitamos la caridad, querido, que ésa es otra, y sin caridad, ¡adiós el evangelio!, 

¿no lo comprendes?” (DELIBES, 1981, p. 32). Para Menchu, a caridade representa 

uma virtude que proporciona grandes benefícios, pois, sem alterar costumes, sem 

exigir esforço físico ou intelectual e sem grandes despesas, proporciona a satisfação 

moral de crêr-se um benfeitor todo aquele que a pratica e de procurar-lhe o efeito 

social próprio de todo o ato generoso, garantindo-lhe um lugar no reino dos céus. 

No sétimo capítulo de Cinco horas con Mario estão os versículos 5 e 6 do 

capítulo 9 de Isaías: 

 

Han sido echados al fuego y devorados por las llamas los zapatos 
jactanciosos del guerrero y el manto manchado de sangre. Porque 
nos ha nacido un hijo que tiene sobre su hombro la soberanía y que 
se llamará Príncipe de la Paz. (DELIBES, 1981, p. 36). 
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Esse trecho alude à profecia do nascimento do Filho de Deus, sua divindade e 

sua missão como o novo Messias. A partir desses versículos, Carmen reitera o tema 

da Guerra e, mais uma vez, insiste que “lo pasé divinamente” (DELIBES, 1981,  

p. 36). A viúva se fixa na palavra “príncipe” para discursar sobre a veneração de seu 

pai pela Monarquia e lembra que, após a vitória da República nas eleições de 1931, 

o patriarca da família resolveu utilizar uma gravata negra como símbolo de luto e 

prometeu preservá-la até o dia em que o Rei retomasse seu lugar no trono espanhol. 

Carmen também nutria certa admiração pelo regime monárquico, porém pautada em 

uma visão bastante pueril: “la Monarquía es bonita, Mario, […] date cuenta, un rey 

en un palacio y una reina guapa y unos príncipes rubios y las carrozas, y la etiqueta 

y el protocolo y todo eso” (p. 37). 

O capítulo seguinte de Cinco horas con Mario começa com os versículos 16 e 

17 do capítulo 23 de Deuteronômio: “No entregarás a su amo un esclavo huido que 

se haya refugiado de tu casa. Tenlo contigo en medio de tu tierra, en el lugar que él 

elija, en una de tus ciudades, donde bien le viniera, sin causarle molestias” 

(DELIBES, 1981, p. 40). A partir do vocábulo “esclavo”, Carmen discursa sobre 

Doro, a empregada doméstica da família, que a viúva considera como uma pessoa 

“fiel y cariñosa a su modo, pero muy cortita” (p. 40). 

No nono capítulo da narativa, encontramos o versículo 23 do capítulo 18 de 

Mateus – “El reino de los cielos es semejante a un rey...” (DELIBES, 1981,  

p. 44) –, que versa sobre um rei que resolveu ajustar contas com seus servos e, por 

compaixão, perdoou uma grande dívida de um destes. Após a leitura desse 

versículo, Carmen repete o tema da Monarquia e critica seu esposo: “Mario, cariño, 

si a ti la Monarquía no te daba frío ni calor, ¿a santo de qué armaste el trepe que 

armaste con Josechu Prados?” (p. 44), repreendendo o falecido pela desavença que 

teve com Josechu Prados, simpatizante da ideologia franquista, motivada pela 

contagem de votos nas eleições do conselho municipal, que Mario acreditava estar 

equivocada. 

O versículo 40 do capítulo 24 de Mateus inicia o décimo capítulo de Cinco 

horas con Mario: “En verdad os digo que cuantas veces hicisteis eso a uno de mis 

hermanos pequeños, a mí me lo hicisteis.” (DELIBES, 1981, p. 48). A passagem põe 

em evidência o caráter regenerado de pessoas que foram comparadas a ovelhas. 

Nesse versículo, Jesus menciona os atos de bondade praticados para com os “meus 

pequeninos irmãos”, os quais ele considera como tendo sido feitos a ele mesmo.  
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Ao ler esse versículo, Menchu se atém à palavra pequeño e confessa ao marido que 

gostava quando ela a chamava de pequeña reaccionaria, sem entender ao certo o 

que Mario queria dizer com isso. Carmen relembra Paco Álvarez, seu antigo vizinho, 

que também costumava chamá-la de pequeña e divaga, pensando como aquele 

rapazote bronco havia se transformado em um homem atraente e bem sucedido. 

No décimo primeiro capítulo da obra de Delibes, encontramos o versículo 15 do 

capítulo 1 e o versículo 1 do capítulo 4 de Cântico dos Cânticos: “¡Qué hermosa 

eres, amada mía, qué hermosa eres! Tus ojos son palomas.” (DELIBES, 1981,  

p. 52). De modo análogo ao fragmento que abre o terceiro capítulo da obra, esse 

fragmento exalta a beleza e o olhar da mulher amada. Carmen aproveita esses 

versículos para criticar a falta de romantismo de seu esposo: “[...] no es una bagatela 

eso, que para mí, la declaración de amor, fundamental, imprescindible, fíjate, por 

más que tú vengas con que son tonterías” (p. 52). 

O capítulo seguinte de Cinco horas con Mario se abre com os versículos 4 e 5 

do capítulo 6 de 1Timóteo: 

 

Es un orgulloso que nada sabe, que desvaría en disputas y en 
vanidades, de donde nacen envidias, contiendas, blasfemias, 
suspicacias, porfías de hombres de inteligencia corrompida y 
privados de la verdad, que tienen la piedad por materia de lucro. 
(DELIBES, 1981, p. 56). 

 

Essas palavras do apóstolo Paulo escritas a Timóteo, há cerca de 2.000 anos, 

referem-se à hipocrisia daqueles que consideram a piedade uma fonte de lucro e à 

prática de utilizar os ensinamentos Divinos com o intuito de alcançar fortuna. 

Carmen lê esses versículos e presume que se refiram a outra personagem 

compactuante com os valores do franquismo, Higinio Oyarzun que, para Mario, não 

passava de um “un tiralevitas y un correveidile” (DELIBES, 1981, p. 23). Carmen 

acredita que, na verdade, Mario invejasse Higino por suas posses e seu status 

social. 

Os versículos 3 a 5 do capítulo 126 de Salmos – “Don de Yavé son los hijos: es 

merced suya el fruto del vientre. Lo que las saetas en la mano del guerrero, eso son 

los hijos de la flor de los años. ¡Bienaventurados los que de ellos tienen llena su 

aljaba!” (DELIBES, 1981, p. 60) – abrem o décimo terceiro capítulo da obra de Miguel 

Delibes e aludem à dádiva de ter filhos. Ao ler essa passagem, Carmen aproveita para 

criticar o marido por sua escassa contribuição no trabalho de criação dos filhos:  
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“No es por nada, Mario, pero algún día te darás cuenta de lo poco que me has 

ayudado en la educación de los niños.” (p. 60). A viúva também aproveita para 

reprovar a ideia de que as mulheres devam cursar o ensino superior e espera que sua 

filha não siga esse caminho, já que todas as moças que ingressam na universidade 

são unos marimachos. Segundo Carmen, para as mulheres “no hay vocación que 

valga, […] como yo digo, eso no rige, y si tienen vocación de madres, lo más noble 

que puede haber, que se aguanten y al Instituto, por la sencilla razón de que las niñas 

no pueden ser ignorantes” (p. 60). Para Carmen, há uma hierarquia rígida no mundo 

das relações laborais, pois ela acredita que existem ofícios para pobres e para “gente 

de bem”, cada um de acordo com sua classe social: “creo yo, que a este paso, a la 

vuelta de un par de años, el mundo al revés, los pobres de ingenieros y la gente 

pudiente arreglando los plomos de la luz, fíjate qué gracia” (p. 60). 

No décimo quarto capítulo de Cinco horas con Mario, encontramos o versículo 

5 do capítulo 25 de Deuteronômio: “Cuando dos hermanos habitan el uno junto al 

otro y uno de los dos muere sin dejar hijos, la mujer del muerto no se casará con un 

extraño; su cuñado irá a ella y la tomará por mujer.” (DELIBES, 1981, p. 64). Depois 

do falecimento de seu irmão mais velho, Mario ficou incumbido de cuidar de sua 

cunhada Encarna, mulher que provoca em Carmen extremo ciúme. Menchu acredita 

que, desde que morreu Elviro, ela andava atrás de seu marido, “eso no hay quien 

me lo saque de la cabeza” (p. 64), e critica a postura de Encarna no velório de Mario 

que, aos prantos, lamentava: “¡Mírame, Mario! ¡Estoy sola! ¡Otra vez sola! ¡Toda la 

vida sola! ¿Te das cuenta? ¿Qué es lo que he hecho yo, Señor, para merecer este 

castigo?” (p. 9), comportamento que fazia com que alguns acreditassem ser sua 

cunhada a viúva de Mario. 

O versículo 7 do capítulo 5 de Cântico dos Cânticos abre o décimo quinto 

capítulo da narrativa: “Encontráronme los guardias que rondan la ciudad, me 

golpearon, me hirieron.” (DELIBES, 1981, p. 68). Mario, atravessando o parque de 

bicicleta às três da madrugada, é interceptado por um guarda que o agride. Carmen 

não confia na versão contada por seu marido. Ela supõe que ele tenha caído da 

bicicleta e acrescenta que, caso fosse verídico o relato de Mario, a lei é a lei e se 

está proibido atravessar o parque de bicicleta, “[…] el guardia cumplía con su deber 

y si te hubiera matado, pues en acto de servicio, […] porque así son las cosas, 

porque las han establecido de esa manera” (p. 30). 
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No décimo sexto capítulo da obra de Delibes estão os versículos 7 a 9 do 

capítulo 9 de Eclesiastes: 

 
Ve, come alegremente tu pan y bebe tu vino con alegre corazón, 
pues que se agrada Dios en tus buenas obras. Vístete en todo 
tiempo de blancas vestiduras y no falte el ungüento sobre tu cabeza. 
Goza de la vida con tu amada compañera todos los días de la fugaz 
vida que Dios te da bajo el sol. (DELIBES, 1981, p. 72). 

 
Essa passagem orienta os fiéis a usufruírem das bênçãos proporcionadas por 

Deus de modo sábio. O princípio de Eclesiastes é mostrar que bajo el sol não há 

satisfação, mas alude à condição de aproveitar a vida e temer a Deus. Entretanto, 

essa abordagem não sugere que se abandone tudo em busca do prazer, pois a 

procura pela satisfação não envolve necessariamente o deleite pessoal, mas 

conceber que todo regozijo procede de Deus. Ao ler esses versículos, Carmen se 

prende ao termo “usufruir”, rememora sua lua de mel em Madri e lembra o quanto 

seu esposo se manteve apático naquele período, “siempre con cara de ciprés, como 

pensando en otra cosa” (DELIBES, 1981, p. 72). Menchu, ao contrário de seu 

marido, acredita que a vida é curta demais para preocupar-se tanto e que o tempo é 

para ser desfrutado intensamente, conforme os ensinamentos de sua mãe: “nena, 

sólo se vive una vez” (p. 72). 

O capítulo seguinte da narrativa é iniciado pelos versículos 13 a 15 do capítulo 

9 de Provérbios – “La mujer insensata es alborotadora, es ignorante, no sabe nada. 

Se sienta a la puerta de su casa o en una silla en lo más alto de la ciudad, para 

invitar a los que pasan y van de camino” (DELIBES, 1981, p. 76) –, que traça um 

paralelo entre sabedoria e insensatez, em que a última é personificada na figura de 

uma mulher louca. Após a leitura dessa passagem, Carmen divaga nas lembranças 

de uma das caronas que pegou com Paco Álvarez e rememora com prazer quão 

potente era seu carro, o Tiburón rojo, o fascínio que os olhos verdes do seu antigo 

vizinho exerciam sobre ela e como aquele jovenzinho rude havia se transformado 

em um homem galante e viril.  

No décimo oitavo capítulo de Cinco horas con Mario, encontramos os 

versículos 16 e 17 do capítulo 24 de Ezequiel: 

 
Hijo de hombre, voy a quitarte de repente lo que hace tus delicias, 
pero no te lamentes ni llores, no derrames una lágrima. Suspira en 
silencio, sin llevar luto por el muerto; ponte el turbante en la cabeza y 
calza tus pies, no te cubras el rostro ni comas el pan del duelo. 
(DELIBES, 1981, p. 80). 
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O trecho aborda o tema de como um fiel deve suportar o sofrimento. Depois de 

ler esses versículos, a viúva se detém nas palavras “lágrima” e “luto” e relembra que 

seu esposo era bastante contido ao manifestar suas emoções. Carmen recorda que 

Mario não chorou nem vestiu luto mesmo quando morreram seus pais e seus 

irmãos. Na opinião de Carmen, essa atitude era inadmissível, pois o choro e o traje 

negro faziam parte de uma espécie de ritual de perda: “El luto es para recordarte 

que tienes que estar triste [...] para que los demás sepan, con sólo mirarte, que has 

tenido una desgracia muy grande en la familia, ¿comprendes? [...] hay que guardar 

las apariencias.” (DELIBES, 1981, p. 80). 

Os versículos 43 e 44 do capítulo 22 de Lucas – “Lleno de angustia oraba con 

más instancia; y sudó como gruesas gotas de sangre que caían hasta la tierra” 

(DELIBES, 1981, p. 84) – abrem o décimo nono capítulo da obra de Delibes e 

versam sobre a agonia de Jesus no Monte das Oliveiras. Alguns dias antes de 

morrer, Mario dizia à sua esposa: “Estoy solo, Carmen” (p. 87), expressão que já 

sinalizava a angústia existencial que o corroía. Carmen não admitia que seu esposo 

estivesse sofrendo, visto que não apresentava sintomas como dor e febre. A viúva 

ignorava totalmente os indícios de sua depressão e alegava que seu marido não 

tinha motivo algum para se sentir infeliz, já que desfrutava de “la comida a su hora, 

las camisas siempre a punto, una mujer pendiente de ti, ¿qué más puede pedirse?” 

(p. 87). 

No vigésimo capítulo da obra de Delibes estão os versículos 3 e 4 do capítulo 5 

de Efésios: “Cuanto a la fornicación y a cualquier género de impureza o avaricia, que 

ni siquiera pueda decirse que lo hay entre nosotros, como conviene a santos; ni 

palabras torpes, ni groserías, ni truhanerías.” (DELIBES, 1981, p. 88). Essa 

passagem orienta o povo de Deus a afastar-se de qualquer tipo de imoralidade 

sexual, indecência ou torpeza. Ao ler esses versículos, Carmen mergulha em suas 

lembranças mais picantes e ressalta o fascínio que seus fartos seios exerciam sobre 

os homens: “yo no sé qué tendrán mis pechos pero no hay hombre que se resista” 

(p. 89). Entre esses homens estão Elíseo San Juan, o dono da tinturaria, que todas 

as vezes que encontrava com Carmen repetia a frase “qué buena estás, qué buena 

estás, cada día estás más buena” (p. 89); Evaristo, pintor de quadros que dizia “a ti, 

nena, un retrato de busto es lo que te va” (p. 89); e Paco Álvarez, que revelou que 

passou “veinticinco años soñando con estos pechos, pequeña” (p. 116). Dessa 

forma, percebemos que, mesmo que Carmen se mostrasse como uma mulher 
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extremamente virtuosa, vão surgindo lembranças nas quais demonstra o quanto lhe 

agradava a cobiça do sexo oposto. 

O capítulo seguinte de Cinco horas con Mario é encabeçado pelos versículos 2 

e 3 do capítulo 128 de Salmos – “Comiendo lo ganado con el trabajo de tus manos, 

serás feliz y bienaventurado. Tu mujer será como fructífera parra en el interior de tu 

casa. Tus hijos como renuevos de olivo en derredor de tu mesa.” (DELIBES, 1981, 

p. 91). De acordo com esses versículos, aquele que crê em Deus será 

recompensado com prosperidade no seio de uma família feliz. Nessa passagem, 

Carmen volta a reclamar da situação em que vive em sua casa: “si mamá me viese 

todo el día de Dios lavando bragas, sólo con una criada para cinco criaturas, se 

llevaría un berrinche tal que llego a preferir que se haya muerto” (p. 91). Para 

Carmen, Mario deveria dedicar-se a tarefas mais lucrativas para poder oferecer a ela 

e a seus filhos uma vida mais confortável. 

Os versículos 4 a 5 e o versículo 25 do capítulo 7 de Provérbios principiam o 

vigésimo segundo capítulo da obra de Delibes: “Di a la sabiduría: ‘Tú eres mi 

hermana’ y llama a la inteligencia tu pariente. Para que te preserven de la mujer 

ajena, de la extraña de lúbricas palabras... No dejes ir tu corazón por sus caminos, 

no yerres por sus sendas.” (DELIBES, 1981, p. 95). O trecho alerta para o pecado 

do adultério. Carmen afirma que à “medida que pasan los años, […] más me 

convenzo, de que el hombre no es un animal monógamo” (p. 95) e retoma a ideia de 

que Mario a havia traído com sua cunhada: 

 

Lo mismo que con Encarna en Madrid, cuando ganaste las 
oposiciones, seguro que bebiste, ¡a que sí!; me apuesto lo que 
quieras a que la celebración no terminó con la cerveza y las gambas. 
¿Dónde fuisteis después? Lo que yo daría por saberlo. (DELIBES, 
1981, p. 73). 

 

O versículo 12 do capítulo 7 de Eclesiastes – “Porque escudo es la ciencia y 

escudo es la riqueza, pero excede la sabiduría, que da la vida al que la tiene 

(DELIBES, 1981, p. 99) – inaugura o vigésimo terceiro capítulo da obra de Delibes e 

frisa o valor do conhecimento para os que o possuem. Carmen discorda desse valor 

e acredita que se Mario não tivesse dedicado tanto tempo a librotes absurdos, a 

situação econômica de sua família seria bem mais cômoda. A viúva despreza 

veementemente os livros, acredita que servem exclusivamente para acumular poeira 
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e que foram os responsáveis por desajuizar seu marido. Carmen também tem 

verdadeiro horror aos intelectuais e afirma que: 

 

Yo perdía la cabeza, […] porque por nada del mundo quisiera tener 
un hijo intelectual, una desgracia así, antes que Dios se lo lleve, 
fíjate. Convéncete de una vez, Mario, los intelectuales con sus ideas 
estrambóticas, son los que lo enredan todo. (DELIBES, 1981, p. 59). 

 

O vigésimo quarto capítulo de Cinco horas con Mario se abre com o versículo 

26 do capítulo 14 de Mateus – “Pero ellos, así que le vieron andar sobre el mar, 

creyendo que era un fantasma, comenzaron a dar gritos, porque todos le veían y 

estaban espantados” (DELIBES, 1981, p. 102) – e narra o episódio no qual Jesus 

Cristo andou sobre as águas do mar, acontecimento que provocou espanto a quem 

assistiu. Carmen se fixa na palavra “medo” e recorda que Mario era corroído por este 

sentimento sem saber exatamente o motivo. Por vezes, Mario passava a noite em 

claro acreditando que alguém podia invadir a casa, temia que fosse vencido pelo 

ímpeto de suicidar-se e sentia vertigens só de imaginar que “estaba sobre una bola 

suspendida en el infinito” (p. 102). Carmen opina que amedrontar-se sem saber por 

que é coisa de loucos e que se seu marido, em vez de passar o dia todo prostrado 

em cima de uma cama, tivesse saído para exercer uma atividade qualquer, este não 

teria perdido o sono à noite. A viúva acredita que o suicídio e as mortes por 

problemas cardíacos são “privilégios” de homens de negócios que ganham e 

perdem fortunas de um dia para o outro e que Mario, um don nadie, que jamais se 

preocupava com nada verdadeiramente sério, não teria o direito de morrer como os 

homens importantes. 

No vigésimo quinto capítulo da narrativa, encontramos o versículo 10 do 

capítulo 41 de Isaías – “Yo te fortaleceré y vendré en tu ayuda” (DELIBES, 1981,  

p. 106) –, que se refere ao fato de que Deus fortalece aqueles que são justos. Mario, 

extenuado pelo seu tormento mental, não aguenta mais a inércia de sua vida: “otro 

día igual, no lo resisto; lo mismo que ayer. Dios mío, dame serenidad.” (p. 103). 

Menchu não entende como seu marido possa pedir a Deus algo tão sem 

importância, pois, afinal, o homem é um ser de costumes que se alimenta, trabalha, 

dorme e segue um ciclo cotidiano. Segundo a viúva, o que entedia Mario não é a 

rotina, mas a ideia de trabalhar. 
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No capítulo seguinte da obra de Miguel Delibes está o versículo 11 do capítulo 

29 de Isaías: 

 
Toda revelación es para vosotros como libro sellado; se le da a leer a 
quien sabe leer, diciéndole: Lee esto, y responde: No puedo, el libro 
está sellado. O se da el libro a quien no sabe leer, diciéndole: Lee 
esto, y responde: No sé leer. (DELIBES, 1981, p. 110). 

 
Nesse versículo, Carmen se apoia na palavra libro e, ainda que admita que 

Mario escreva bem, critica os argumentos e as teses de suas obras que, na opinião 

dela, não despertam o interesse de ninguém. Menchu preferia que Mario escrevesse 

narrativas que versassem sobre paixão e amor, pois esses eram os temas que 

interessavam às pessoas. Carmen não percebe que o libro sellado é, para ela, a 

própria Bíblia, cuja leitura em nada a ajudou a compreender as crenças e a conduta 

de seu falecido esposo. 

Os versículos 22 a 24 do capítulo 4 de Efésios – “Dejando, pues, vuestra 

antigua conducta, despojaos del hombre viejo, viciado por la corrupción del error, 

renovaos en vuestro espíritu y vestíos del hombre nuevo” (DELIBES, 1981, p. 114) – 

encabeçam o último capítulo de Cinco horas con Mario. A exortação é para que o 

homem arranque de si a forma de pensar e agir do passado e busque a renovação 

espiritual, transformando-se em uma nova criatura. Esses versículos estabelecem 

um paralelo entre o “hombre viejo”, fruto do pecado original, e o “hombre nuevo”, 

aquele que foi renovado pela graça Divina. O trecho serve como resposta a Carmen 

após a confissão de seu quase adultério com Paco Álvarez. Mario, mesmo depois de 

sua morte, por meio das citações bíblicas, envia uma última mensagem à sua mulher 

e a todo o povo espanhol. Ele recomenda que abandonem seus velhos preconceitos 

e suas crenças ultrapassadas para se transformarem em verdadeiros cristãos, 

tolerantes e piedosos, que vivam conforme os ensinamentos de Divinos, praticando 

o amor ao próximo. 

Concluindo nossa análise das duas obras relacionadas nesta tese, destacamos 

que tanto em Réquiem por un campesino español como em Cinco horas con Mario o 

tecido narrativo enriqueceu-se através da inserção de outros textos que, por sua 

vez, configuram outras vozes, comprovando que a literatura, enquanto objeto de 

estudo, não é algo estanque, imanente e cristalizado, mas sim um constante diálogo 

entre textos, constituído a partir de permanentes processos de retomadas, 

empréstimos e trocas. 
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Ao incorporar o romance de Paco el del Molino à narrativa em prosa, Sender 

opta pela concepção mítica de sua obra e cumpre com a universalização heroica de 

seu relato. A voz do romance é a voz do povo que exalta a figura de Paco após sua 

execução: “después de su muerte la gente sacó un poema” (SENDER, 1986,  

p. 16-17). Essa voz de la gente, recolhida pelo coroinha, se move no plano do 

conhecimento popular que se atrela ao mito e cumpre com o tipo de propagação 

boca a boca, a anônima forma de divulgação dominada pelo espírito de coletividade. 

Essa voz anônima, caracterizada por seu valor atemporal, por seu papel de 

testemunha e pelo nível de evocação poética, não só realça e intensifica os 

aspectos temáticos e temporais apresentados no texto em prosa, mas também 

demonstra a matriz da dimensão mítica da obra, representada pela visão popular de 

um acontecimento que fincou raízes profundas naquele pequeno povoado, tanto 

pelo que representou de crueldade, injustiça como pelo grito de liberdade contido no 

sacrifício de Paco. 

Em Cinco horas con Mario, os fragmentos das Sagradas Escrituras refletem a 

personalidade de Mario, já que foi ele que escolheu e destacou as passagens 

bíblicas lidas por Carmen. Dessa forma, os versículos seriam uma representação 

póstuma das ideias de Mario que não está tão “calado” como inicialmente pudesse 

parecer, ou seja, os fragmentos bíblicos “falam” por Mario e propiciam a descarga 

comunicativa de Carmen, cuja natureza de contestação, defesa e autojustificação 

vai se tornando mais evidente ao longo de seu incessante solilóquio. 

A reescritura, ou nesse caso, a releitura das passagens que dão vida às 

Sagradas Escrituras se configura de modo indireto e é utilizada para matizar alguns 

traços das personagens da obra. Assim, os paratextos em forma de citações com os 

quais Miguel Delibes encabeçou os 27 capítulos de sua obra não só desencadeiam 

o fluir discursivo de Carmen como também reforçam o eixo temático da narrativa. 
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CONCLUSÃO 

 

Oito décadas se passaram desde o início de um dos episódios mais trágicos da 

história da Espanha: a Guerra Civil. Para alguns, a guerra foi um conflito interno 

cujas causas e consequências devem ser discutidas pelos próprios espanhóis. 

Outros concordam que, sem a mediação da Itália fascista, da Alemanha nazista, da 

Rússia soviética e a “não intervenção” das potências democráticas, uma sublevação 

militar parcialmente fracassada e a resistência civil que provocou não teria se 

transformado no enfrentamento que ficou profundamente marcado não só na 

memória dos espanhóis, mas também na do mundo inteiro, como atesta a extensa 

bibliografia sobre o evento. 

Visando estabelecer um paralelo entre duas obras literárias elaboradas sob o 

signo do confronto, mas produzidas em momentos diferentes da vida cultural 

espanhola, nos debruçamos sobre os textos de Ramón J. Sender e Miguel Delibes, 

dois escritores unidos pelo desejo de recuperar, pela reflexão e pela necessidade de 

não deixar cair no esquecimento, a memória das atrocidades cometidas durante a 

guerra e o pós-guerra. 

Réquiem por un campesino español foi criado como uma parábola poética e 

histórica, que apresenta a síntese dos elementos básicos do problema rural do país 

ibérico em suas raízes mais profundas e, ao mesmo tempo, mais visíveis, ou seja, a 

difícil convivência entre as três classes que compunham o “cenário” da Espanha 

rural pré-guerra civil: no topo, os ricos proprietários de terra; abaixo, os camponeses 

submersos na miséria; no meio, a Igreja que, com sua influência moral e bem 

orientada, poderia servir como intermediária para aliviar as tensões entre os dois 

grupos oponentes, mas que, pela inércia da história e pela tradicional atitude de 

preocupar-se em demasia com os interesses seculares, acabaria por aliar-se aos 

que detêm o poder. 

Cinco horas con Mario figura como um retrato social que revela o embate 

ideológico entre las dos Españas e retrata, melhor que qualquer gazeta da época, a 

vida provinciana da sociedade espanhola do pós-guerra. Através de suas 

personagens com seu modo de pensar e agir, a narrativa revela a esquizofrenia 

moral e o comportamento dissimulado da classe média da Espanha franquista. 

Como provocadores, o autor da obra insere alguns versículos bíblicos que deflagram 

na protagonista uma enxurrada de lembranças e um denso e desordenado 
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monólogo em que revisa sua vida e, indiretamente, traz à baila temas como os 

dogmas do catolicismo, as relações de poder, os tabus sociais, a moral das 

aparências e as condições desumanas de vida que delatam a atmosfera asfixiante 

da Espanha daquele momento. 

Na obra de Sender, a Guerra Civil se edifica a partir de referências a eventos 

da vida espanhola dos momentos que antecedem o confronto e se erige como a 

base do texto do escritor aragonês. Na obra de Delibes, o espectro do conflito é 

assíduo e sua intervenção nos infortúnios das personagens principais do texto do 

escritor de Valladolid é direta. 

Ambas as obras retratam perfis que espelham as ideologias contrárias tão 

vigentes no período de guerra e pós-guerra civil, cujos princípios culminaram em 

sérios desentendimentos. Em Réquiem por un campesino español, o embate se dá 

através dos protagonistas Paco el del Molino e Mosén Millán, personagens que 

representam formas de pensar, grupos sociais e instituições da vida rural espanhola 

da década de 1930. O jovem camponês desponta como a personificação do homem 

da terra, o autêntico representante do povo. O sacerdote figura como uma 

individualização arquetípica, símbolo do papel histórico da Igreja e de sua inércia 

diante dos problemas de ordem social. Um exemplo do contraste estabelecido entre 

as duas personagens é sua divergência de opiniões sobre as desigualdades 

econômicas: o religioso as considera um malefício irremediável, permitido pela 

vontade divina, enquanto Paco acredita em soluções terrenas para remediar a 

miséria de seus semelhantes. As ideias de Paco se chocam com os interesses dos 

setores conservadores da sociedade que defendem a manutenção de privilégios 

baseados na posse de grandes extensões de terras e na exploração das classes 

populares. A partir desse impasse, configura-se o desfecho da narrativa: o 

fuzilamento do jovem camponês e o peso na consciência de Mosén Millán, que 

chega ao fim do relato como uma alma atormentada pela culpa que flutua como uma 

espessa nuvem ao redor de sua figura solitária. 

Em Cinco horas con Mario, o conflito é igualmente metaforizado por seus dois 

protagonistas: de um lado, a Espanha conservadora, tradicional e católica, 

representada por Carmen; do outro, a Espanha liberal, progressista, ávida por 

mudanças, encarnada por Mario. O casal ilustra, portanto, dois sistemas de valores, 

o dos vencidos e o dos vencedores da guerra, o que gera o problema central do 

relato: a falta de diálogo. A incomunicabilidade entre as personagens irrompe como 
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símbolo da cisão ideológica que dividiu a sociedade espanhola e resultou na Guerra 

Civil. Sob a ótica sócio-histórica, a obra opera como um inventário de todos os 

tópicos que configuram a visão de mundo de determinada classe social em um 

momento concreto, que oferece ao leitor um verdadeiro testemunho dos aspectos 

políticos, sociais, econômicos e religiosos da Espanha subordinada à ditadura 

franquista, por meio das concepções de uma personagem que é produto desse 

regime. Carmen é o protótipo da mulher espanhola que a Seção Feminina da 

Falange ajudou a forjar. Contudo, mesmo convencida dos valores morais que a 

alimentavam, do papel de mulher honrada que tanto se obstinava em afirmar, 

Carmen quase se deixou dominar por seus desejos mais ardentes sempre tão 

contidos. Daí advém a culpa que tanto a consome; culpa essa que, por motivos 

distintos, também angustia Mosén Millán na obra de Sender. 

No que tange aos elementos temporais e espaciais, as duas narrativas também 

se aproximam. Na obra de Sender, a ação se desenrola em um pequeno povoado 

de nome desconhecido, situado na província de Aragão, terra natal do escritor, e 

emana das lembranças de Mosén Millán que, na sacristia, espera pela chegada dos 

amigos e parentes de Paco para dar início à missa em memória do finado. Nesse 

breve lapso de tempo, o passado é evocado através das memórias do sacerdote 

que relembra os episódios mais marcantes da vida do camponês. Na obra de 

Delibes, os eventos ocorrem em uma província igualmente inominada, mas 

facilmente identificada como Valladolid, terra natal de seu autor, e advêm das 

lembranças de Carmen que, sozinha no escritório de Mario transformado em capela 

mortuária, monologa durante cinco horas ininterruptas com seu finado marido e 

repassa toda sua vida ao seu lado. O extenso discurso de Carmen apresenta-se 

como um diálogo múltiplo, polifônico. Através da voz da personagem edificam-se as 

vozes de todas as personagens que configuram o núcleo relacional de Carmen e 

Mario: familiares, vizinhos, amigos e inimigos do casal. 

Em Réquiem por un campesino español, o foco narrativo é apresentado por um 

narrador onisciente. No entanto, essa voz bifurca-se em outros dois níveis: o 

primeiro, em prosa, cujo desenvolvimento está atrelado às lembranças de Mosén 

Millán; o segundo, situado dentro do primeiro, se estabelece através dos versos do 

poema cantado pelo coroinha que revela uma nova versão da história de Paco el del 

Molino. 
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Ao inserir um romance em meio à narrativa, Ramón J. Sender opta pela 

concepção mítica da obra porque estabelece a universalização heroica do relato.  

A métrica tradicional recolhe fragmentos da vida de um homem, já herói, já mito, 

renunciando à visão cotidiana dos fatos. Paco el del Molino ,“sentenciado”, enfrenta 

a morte e sua memória se perpetua em um poema oral, de caráter anônimo. De fato, 

o romance atua como um verdadeiro contraponto à missa celebrada por Mosén 

Millán e equivale ao réquiem dos camponeses para o jovem morto. Ao cantar em um 

poema a figura de Paco el del Molino, o povo demonstra ter uma maneira própria de 

honrar seu herói, distinta da que lhe é oferecida pela igreja e, em particular, pelo 

padre do vilarejo. 

Em Cinco horas con Mario, também verificamos a presença de textos que 

foram utilizados por seu autor para realçar e intensificar os aspectos temáticos 

expostos no tecido da narrativa. Os versículos bíblicos que encabeçam os vinte e 

sete capítulos da obra apresentam uma dupla importância: inicialmente são 

utilizados para provocar as lembranças de Carmen e, ao longo da leitura, 

transformam-se na voz de Mario, que irrompe no tecido da narrativa explicando-se, 

defendendo seus ideais e princípios, buscando postumamente aconselhar sua 

mulher. 

Ambas as narrativas se encerram com uma tentativa de reconfortar o leitor:  

Na obra de Sender, esta se configura na imagem do potro que, simbolicamente, 

sugere os valores ancestrais do povoado e a lembrança de Paco el del Molino que, 

apesar de morto, se faz presente através do animal. O corcel do jovem camponês, um 

ser impregnado de vitalidade, que “corría por el templo a su gusto” (SENDER, 1986,  

p. 77), faz ecoar com suas pisadas a vigência da memória e dos ideais de seu dono.  

A semente dos ideários de Paco também amadurece no ventre de Águeda, sua 

mulher, e na memória do coroinha da igreja, testemunha viva da tragédia do herói, 

que se afeiçoa à história poética de autoria coletiva que guarda na lembrança a 

imagem de Paco através da presença eterna do mito. 

Em Cinco horas con Mario, a mensagem de esperança se constrói com a 

possibilidade de superação dos antagônicos esquematismos através das novas 

gerações, de jovens que não viveram diretamente o trauma da guerra. A mensagem 

antimaniqueísta, “Todos somos buenos y malos, mamá” (DELIBES, 1981, p. 120), 

proferida por Mario, filho do casal, instaura a possibilidade de diálogo. Dessa 

maneira, o fracasso de Mario pai em sua tentativa de ver realizados seus ideais de 
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justiça e de igualdade é compensado pela expectativa de que seu primogênito siga 

lutando por eles. A mensagem final, cujo porta-voz é Mario filho, abre uma porta à 

esperança e à reconciliação entre las dos Españas. 

Através desta tese, abrimos uma discussão sobre a Guerra Civil não apenas no 

âmbito dos debates consolidados, mas também a partir da necessidade de articular 

novos discursos sobre os oitenta anos do confronto de 1936, além da necessidade 

de trazer à superfície não só a História, mas histórias nem sempre contadas a 

respeito do conflito. Através dos textos de Ramón J. Sender e Miguel Delibes e da 

mensagem que deles emana, fica bem clara a esperança de paz e de convivência 

para uma sociedade que ainda se pergunta como foi possível a existência desse 

embate que fraturou o país com consequências que ainda perduram. 

Por fim, com esta tese, acreditamos ter contribuído para a ampliação do 

escasso conhecimento, no Brasil, sobre as questões relacionadas à Guerra Civil 

Espanhola, especialmente no que se refere aos inúmeros textos literários que 

revelam tanto sobre aqueles terríveis acontecimentos que precisam ser contados 

para que jamais voltem a ocorrer. 
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ANEXO A 

 

Cópia do documento original, assinado pelo General Francisco Franco,  

que comunicava o fim da Guerra Civil Espanhola. 

 

 

Fonte: Imagem extraída de Página Virtual. 
Disponível em: <http://www.conservapedia.com/Spanish_Civil_War>. 

Acesso em: 15 de maio de 2016. 

 

 

 

 

http://www.conservapedia.com/Spanish_Civil_War
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ANEXO B 

 

Foto da chegada de Ramón J. Sender ao aeroporto de El Prat de Llobregat,  

próximo a Barcelona, em 29 de maio de 1974, após 35 anos de exílio. 

 

 

 

Fonte: Imagem extraída de Página Virtual. 
Disponível em: <http://www.efedata.com/foto/ramon-sender-regresa-

exilio/FOTOTECA/8/3808/218625>. 
Acesso em: 15 de maio de 2016. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.efedata.com/foto/ramon-sender-regresa-exilio/FOTOTECA/8/3808/218625
http://www.efedata.com/foto/ramon-sender-regresa-exilio/FOTOTECA/8/3808/218625
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ANEXO C 

 

Foto de almoço organizado por Josep Vergés, fundador da editora Destino,  

realizado no restaurante Los Porches, para receber Ramón J. Sender. 

 

 

 
Da esquerda para a direita, Antonio Buero Vallejo, Carmen Lafort,  

Ramón, J. Sender, Miguel Delibes, Dionísio Ridruejo e José Luis Castillo Puche. 

 

 

 

 
No detalhe, Sender e Delibes. 

 

Fonte: Imagem extraída de Página Virtual. 
Disponível em: <http://www.efedata.com/foto/ramon-sender-regresa-

exilio/FOTOTECA/8/3808/218625>. 
Acesso em: 15 de maio de 2016. 

 

http://www.efedata.com/foto/ramon-sender-regresa-exilio/FOTOTECA/8/3808/218625
http://www.efedata.com/foto/ramon-sender-regresa-exilio/FOTOTECA/8/3808/218625
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ANEXO D 

 

Cópia da capa da 1ª edição de Cinco horas con Mario,  

publicada em dezembro de 1966,  

como número 281 da coleção Áncora y Delfín, da editora Destino. 

 

 

 

Fonte: Imagem cedida pela Fundación Miguel Delibes. 
 

 

 

 

 



180 

 

ANEXO E 

 

1ª página do manuscrito de Cinco horas con Mario. 

 

Fonte: Imagem extraída de Página Virtual. 
Disponível em: 

<http://elpais.com/elpais/2016/04/26/album/1461686991_791051.html#1461686991_791051
_1461687717>. 

Acesso em: 15 de maio de 2016. 
 

 

 

 

http://elpais.com/elpais/2016/04/26/album/1461686991_791051.html#1461686991_791051_1461687717
http://elpais.com/elpais/2016/04/26/album/1461686991_791051.html#1461686991_791051_1461687717
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ANEXO F 

 

Foto de Miguel Delibes recebendo a medalha que o condecorava  

como acadêmico da Real Academia Española. 

 

 

 

Fonte: Imagem extraída de Página Virtual. 
Disponível em: <http://www.fundacionmigueldelibes.es/biografia-1970-1979.html>. 

Acesso em: 15 de maio de 2016. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.fundacionmigueldelibes.es/biografia-1970-1979.html
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ANEXO G 

 

Placa em homenagem ao terceiro aniversário de morte de Miguel Delibes,  

obra da artista plástica Belén González, instalada junto ao portal número 12  

de la Acera de Recoletos, lugar onde nasceu o escritor de Valladolid. 

 

 

 

Fonte: Imagem extraída de Página Virtual. 
Disponível em: <http://www.panoramio.com/photo/87674147>. 

Acesso em: 15 de maio de 2016. 
 

 

 

 

http://www.panoramio.com/photo/87674147
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ANEXO H 

 

Cópia da capa da edição de 1964 (Boston, D. C. Heath and Company), única que 

conserva o título original. 

 

 

 

Fonte: Imagem extraída do Guía de lectura: Réquiem por un  
campesino español de Ramón J. Sender, de Gemma Mañá Delgado  

e Luis A. Esteve Juaréz (2000, p. 32). 
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ANEXO I 

 

Cópia da capa da edição bilíngue da obra, publicada em 1960, pela editora  

Las Américas, de Nova York, com o título Réquiem por un campesino español / 

Réquiem for a spanish peasant, prefácio de Mair José Bernadete  

e tradução para o inglês de Elinor Randall. 

 

 

 

Fonte: Imagem cedida pelo Instituto de Estudios Altoaragoneses  
e pelo Centro de Estudios Senderianos. 
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ANEXO J 

 

Cópia da capa da primeira edição espanhola, publicada em 1974,  

pela editora Destino, em Barcelona. 

 

 

 

Fonte: Imagem extraída do Guía de lectura: Réquiem por un  
campesino español de Ramón J. Sender, de Gemma Mañá Delgado  

e Luis A. Esteve Juaréz (2000, p. 6). 
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ANEXO K 

 

Cópia do cartaz e da ficha técnico-artística do filme  

Réquiem por un campesino español, de Francesc Betriu. 

 

 

 

FICHA TÉCNICO-ARTÍSTICA 
 
Espanha, 1985. Em cores. Duração: 95´. 
Gênero: Drama histórico. 
Direção: Francesc Betriu. 
Roteiro: Raúl Artigot, Gustau Hernández y Francesc Betriu (sobre o romance 
homônimo de Ramón J. Sender). 
Fotografia: Raúl Artigot. 
Montagem: Guillermo S. Maldonado. 
Música: Antón García Abril. 
Produção: Venus Producciones-Nemo-Ikuru Films y la financiación de TV-3. 
Elenco: Antonio Ferrandis, Antonio Banderas, Terele Pávez, Fernando Fernán 
Gómez, Simón Andreu, Paco Algora, Emilio Gutiérrez Caba, Antonio Iranzo, Mª 
Luisa San José, Eduardo Calvo, Conrado San Martín, Manolo Zarzo, Yelena 
Samarina. 
 

Fonte: Imagens e informações extraídas de Página virtual. 
Disponível em: <www.auladecine.com/recursos/requiem_campesino.pdf>. 

Acesso em: 15 de maio de 2016. 
 

 

http://www.auladecine.com/recursos/requiem_campesino.pdf
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ANEXO L 

 
Cópia do primeiro cartaz da adaptação teatral de Cinco horas con Mario,  

peça que estreou em 26 de novembro de 1979, no Teatro Marquina de Madrid. 

 

 

 

REPARTO 
Mª DEL CARMEN SOTILLO  LOLA HERRERA 

MARIO, SU HIJO   JORGE DE JUAN 
 

Adaptación escénica MIGUEL DELIBES 
JOSEFINA MOLINA 
JOSÉ SÁMANO 

Coordinación General TOGENI IGLESIAS 
Letrado de la Producción JESÚS JIMÉNEZ-RICO 
Secretaria de Producción JOSEFINA ÍÑIGUEZ 
Realización Decorado CONST.ESCÉNICAS MOYA 
Tapicería EMILIO ARDURA 
Mobiliario y Atrezzo MATEOS 
Regidor JAVIER GÓMEZ 
Eléctrico RODRIGO LÓPEZ 
Sonido JOSÉ LUIS TABERNA 
Maquinista JAVIER G. PASTRANA 
Diseño Gráfico DIGITAL DIVIDE 
Fotografía DANIEL DICENTA HERRARA 
Directora de Producción Mª DEL CARMEN SAN ROMÁN 
Escenografía RAFAEL PALMERO 
Música LUIS EDUARDO AUTE 
Iluminación JUAN GÓMEZ CORNEJO 
Dirigida por JOSEFINA MOLINA 

 
Fonte: Imagem e informações extraídas de Página virtual. 

Disponível em: <http://sabreproducciones.com/teatro-obras/cinco-horas-con-mario-2-epoca>. 
Acesso em: 15 de maio de 2016. 

 

http://sabreproducciones.com/teatro-obras/cinco-horas-con-mario-2-epoca
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ANEXO M 

 
O romance de Paco el del Molino tal como aparece na edição  

da obra de Ramón J. Sender utilizada nesta pesquisa. 

 

Fragmento: 
 
Ahí va Paco el del Molino, 
que ya ha sido sentenciado, 
y que llora por su vida 
camino del camposanto. 
 
... y al llegar frente a las tapias 
el centurión echa el alto. 
 
... ya los llevan, ya los llevan 
atados brazo con brazo. 
 
Las luces iban po'l monte 
y las sombras por el saso... 
 
... Lo buscaban en los montes, 
pero no lo han encontrado; 
a su casa iban con perros 
pa que tomen el olfato; 
ya ventean, ya ventean 
las ropas viejas de Paco. 
 
... en la Pardina del monte 
allí encontraron a Paco; 
date, date a la justicia, 
o aquí mismo te matamos. 
 
— Ya lo llevan cuesta arriba 
camino del camposanto... 
 
aquel que lo bautizara, 
Mosén Millán el nombrado, 
en confesión desde el coche 
le escuchaba los pecados. 
 
Entre cuatro lo llevaban 
adentro del camposanto, 
madres, las que tenéis hijos, 
Dios os los conserva sanos, 
y el Santo Ángel de la Guarda... 
 
En las zarzas del camino 
el pañuelo se ha dejado, 
las aves pasan de prisa, 
las nubes pasan despacio... 
 
... las cotovías se paran 
en la cruz del camposanto. 
 
... y rindió el postrer suspiro 
al Señor de lo creado. — Amén.  

Página: 
 

p. 17 
 
 
 
 

p. 17 
 
 

p. 22 
 
 

p. 26 
 
 

p. 39 
 
 
 
 
 
 

p. 42 
 
 
 
 

p. 56 
 
 

p. 56 
 
 
 
 

p. 64 
 
 
 
 
 

p. 76 
 
 
 
 
 

p. 78 
 
 

p. 85 

 


