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RESUMO 

 Este trabalho analisa a construção simbólica da morte na escrita de Hubert Aquin, tomando 

como base a sua obra L’invention de la mort. Este texto do escritor, roteirista e intelectual 

quebequense foi publicado postumamente em 1991. O suicídio, assunto recorrente em seus 

romances, é tema central desta narrativa. Estudaremos a forma com que Aquin aborda questões 

ligadas diretamente a sua geração literária, inserida no contexto político-cultural da Revolução 

Tranquila, como o mal-estar diante da nacionalidade canadense-francesa, o erotismo, a libertação 

sexual e religiosa. Buscaremos expor como Aquin parece prever movimentos estéticos que lhe são 

posteriores, em especial, aqueles suscitados pela problematização em torno das escritas de si. 

Finalmente, demonstraremos o trabalho de escrita propriamente dito, isto é, a manipulação que o 

autor fez de diversas referências literárias – romance policial, autobiografia, diário, romance 

epistolar – para explicitar o caráter híbrido do ponto de vista formal desta obra em específico.  

 

PALAVRAS-CHAVE: Hubert Aquin, morte, suicídio, Revolução Tranquila, Literatura 

Quebequense. 



 

RÉSUMÉ 

 Ce travail analyse la construction symbolique de la mort dans l’écriture d’Hubert Aquin, 

ayant comme base son œuvre L’invention de la Mort. Ce texte de l’écrivain, scénariste et 

intellectuel québécois a été publié à titre posthume en 1991. Le suicide, sujet récurrent dans ses 

romans, est le thème central de ce récit. On étudiera la façon avec laquelle Aquin approche les 

questions liées directement à sa génération littéraire, insérée dans le contexte politique et culturel de 

la Révolution Tranquille, comme le malaise devant la nationalité canadienne-française, l’érotisme, 

la libération sexuelle et religieuse. On cherchera à exposer comment Aquin semble prévoir des 

mouvements esthétiques que lui sont postérieurs, notamment, ceux suscités par la quête à propos 

des écrits de soi. Finalement, on démontrera le travail d’écriture, c’est-à-dire, la manipulation que 

l’auteur fait des diverses références littéraires – roman policier, autobiographie, journal, roman 

épistolaire - pour expliquer le caractère hybride du point de vue formel de cette œuvre.        

   

MOTS-CLÉS: Hubert Aquin, mort, suicide, Révolution Tranquille, Littérature Québécoise.   
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1) Introdução: A fadiga cultural do Canadá-Francês. 
 

 A interdependência dos destinos pessoal e coletivo aparece exacerbada 

em certos autores eminentemente lúcidos cuja obra se apresenta no final das 

contas como o resultado de um trabalho de compreensão em que o desejo de 

um escritor de existir poeticamente se confunde com o desejo de expressão 

de uma comunidade inteira1. (BEAUDRY, 2006, p.9) 

 A trajetória pessoal de Hubert Aquin (1929-1977) parece realmente estar, e neste ponto 

todos aqueles que se debruçam sobre sua obra concordam, intimamente conectada com as 

tensões políticas e sociais da coletividade quebequense dos anos de 1960. Tal como 

observamos na passagem acima, extraída do livro de Jacques Beaudry, autores como Aquin 

não podem ser lidos de maneira profícua sem levarmos em consideração o contexto social e 

cultural de sua época. 

 A literatura de Aquin revela também as perturbações de uma mente atormentada pelos 

fantasmas de uma vida desordenada intelectual e financeiramente. O caos do vai e vem 

profissional do autor e de seus embates pessoais e políticos com figuras importantes da 

sociedade da época se transfigura, na escrita, na criação de personagens conflituosos, capazes 

de vestir a máscara da vítima ou a do criminoso. São criaturas ambíguas que demonstram as 

sutilezas obscuras do caráter humano. “A obra aquiniana é a objetivação de uma consciência 

criminal pela consciência atormentada de sua vítima2”. (idem, p.10). 

 Representante de uma geração responsável por dar novos contornos à literatura 

quebequense, Hubert Aquin está hoje esquecido por seus compatriotas. O estudo de sua obra 

está restrito a um público pequeno de universitários que se dedicam à pesquisa da literatura do 

Quebec. Aparentemente, ele sofre desta indiferença justamente por ser fortemente ligado ao 

questionamento identitário provocado pela Revolução Tranquila e que hoje a província parece 

                                                 
1 L’interdépendance des destins personnel et collectif apparaît exacerbée chez certains auteurs 

éminemment lucides dont l’œuvre se présente en fin de compte comme le résultat d’un travail de 

compréhension où le désir d’un écrivain d’exister poétiquement se confond au besoin d’expression 

d’une communauté tout entière.  

2 L’œuvre aquinienne est l’objectivation d’une conscience criminelle par la conscience tourmentée 

de sa victime.   
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querer superar3. “O homem esteve intensamente colado a sua época, e esta época hoje está 

findada, passada, fechada, para não dizer antiga, já antiquada4”.(DUBOIS, 2003, p.10) 

 Mesmo que a venda de seus livros continue em um nível aceitável e que ainda haja 

reedições das publicações do projeto EDAQ, edição crítica da obra de Aquin iniciada em 

1981, segundo Dubois (p.10), as tiragens são apenas um reservatório de hipóteses das quais é 

necessário libertar o escritor. Para o pesquisador, é imprescindível propor, se possível, uma 

imagem nova que desperte a vontade de (re)ler Aquin, e ir além da imagem do nacionalista 

revoltado de Prochain Épisode5.    

 Afinal, prossegue Dubois, restam muitas áreas nebulosas – ele prefere dizer áreas 

luminosas — não exploradas por serem consideradas muito evidentes ou menores, tais como 

Aquin poeta, ou o Aquin diarista ou ainda Aquin nacionalista crítico (idem, p.12). Ao longo 

desta dissertação tentaremos explorar as duas últimas proposições elencadas pelo ensaísta. 

 Por ora, gostaríamos de comentar a crítica ao comportamento dos canadenses-

franceses,  presente no ensaio La fatigue culturelle du Canada français, publicado na revista 

Liberté em 1962. Trata-se de uma resposta ao artigo de Pierre Elliott Trudeau6, La nouvelle 

trahison des clercs, em que Trudeau critica os nacionalistas ao argumentar que se deve 

trabalhar para a liberdade na cidade e não da cidade7. Isto é, era imperioso que o Quebec 

                                                 
3 Apparemment, Hubert Aquin est bien mort : autrefois célèbre, aujourd’hui statufié […]  

Globalement, on peut dire que depuis vingt ans les institutions  universitaires ne l’enseignent pas, 

ou si peu, hors les petites salles jaunes où sévissent d’inévitables monomanes à lunettes, 

boutonneux, célibataires au teint livide et fanatiques des cours à option (DUBOIS, 2003, p.9).    

4 L’homme a beaucoup collé à son époque, et cette époque est aujourd’hui finie, révolue, close, pour 

ne pas dire antique, déjà ringarde. (DUBOIS, 2003, p.11) 

5 Hubert Aquin, le nationaliste en colère qui disjoncte rien qu’à entendre le mot « Anglais », est, vu 

d’aujourd’hui, bien mort, pour ne pas dire ridicule, ce qui est pire. Et puis, en ce début de troisième 

millénaire, croira un jour à l’indépendance du Québec au point de vouloir y laisser sa chemise, sa 
carrière, ses amis et ses amours, voire sa vie ? (ibidem) 

6 Trudeau que mais tarde se tornaria Primeiro-Ministro do Canadá, e cujo filho, Justin Trudeau, é, 

ironicamente, o atual chefe do poder executivo. Trudeau, o pai, foi premier de seu país justamente 

no período da Revolução Tranquila (1968-1979). Ele é responsável por ter liderado diversas 

mudanças legais defendidas pelos intelectuais revolucionários, tais como o direito ao divórcio, a 

legalização da homossexualidade e do aborto. Também liderou projetos para conceder à língua 

francesa o mesmo status de idioma oficial anteriormente restrito ao inglês. Por outro lado, seu 

empenho federalista ajudou a sufocar a tão sonhada independência do Quebec. 
7 Mais je réclamais là « la liberté dans la cité », remarque G. C. Ce que l'on exige aujourd'hui, c'est « la liberté 

de la cité », c'est l'indépendance absolue de la nation canadienne-française, la souveraineté pleine et entière 

de la Laurentie. Bref, le national sef-determination (TRUDEAU, 1967, p.8). 
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passasse for reformas sociais, políticas e culturais, porém que não gerassem uma completa 

secessão de Ottawa. O principal alvo de ataque do artigo era a excessiva religiosidade da 

população que a impedia de evoluir. 

 O ensaio de Aquin diverge8, de maneira respeitosa, radicalmente da opinião de 

Trudeau. Para ele, o canadense-francês, adormecido pelo conforto e pela indiferença do 

capitalismo burguês, não exige seus direitos fundamentais. Aquin denuncia o relativismo que 

circula entre os intelectuais que não tomam partido ou não dão a importância devida ao lugar 

de inferiorização da comunidade francófona no espaço canadense.  

 O partidarismo político é um modo de ação não um modo de pensar; 

melhor dizendo, os partidos pretendem-se “ideologiosos”, isto é, 

embriagados em um sistema preconcebido da sociedade e cuja ausência de 

falhas seria de natureza a nos inquirir sobre a precariedade ou seu idealismo 

9 (AQUIN, 1962, p.3). 

 Aquin defende o nacionalismo, fazendo questão de diferenciá-lo das teorias 

xenofóbicas defendidas pelos nazistas ao londo das décadas precedentes. Ser nacionalista, 

segundo ele, não significa desejar a guerra ou manter qualquer sentimento de superioridade 

perante os outros povos. Ao contrário, para ele não pode haver paz enquanto grupos  

                                                 
8  Hubert Aquin sem cessar, ao longo de sua breve existência, lutará com a morte e por toda 

espécie de meios extremos (terrorismo, velocidade, drogas, barroquismo, suicídio) contra tudo aquilo 

que inferioriza a vida. Se ele redige em estado de urgência uma resposta à “La nouvelle trahison des 

clercs”, é aquilo que ele julga condensado em o “pensamento agudo” de Trudeau uma retórica 

dominadora aplicada a esta inferiorização insuportável geradora no Canadá francês de uma fadiga que 

se traduz em um deficit do ser: deficit político (ter somente uma cultura despolitizada) e deficit 

histórico (ser indispensável apenas ao destino do Outro) […] (BEAUDRY, 2006, p.20). /  

 Hubert Aquin sans arrêt, tout au long de sa brève existence, luttera à mort et par toutes sortes 

de moyens extrême (terrorisme, vitesse, drogues, baroquisme, suicide) contre tout ce qui rapetisse la 

vie. S’il rédige dans un état d’urgence une réponse à « La nouvelle trahison des clercs », c’est qu’il 

trouve tout à coup condensée dans la « pensée tranchante » de Trudeau une rhétorique dominatrice 

appliquée à ce rapetissement insupportable générateur au Canada français d’une fatigue qui se traduit 

par un déficit d’être : déficit politique (n’avoir de culture que dépolitisée) et déficit historique (n’être 

indispensable qu’à la destinée de l’Autre) […]  
 

9  La partisanerie politique est un mode d’action non un mode de penser ; au mieux, les partis se 

veulent « idéologieux », c’est-à-dire embrigadés dans un système pré-conçu de la société et dont 

l’absence de failles serait de nature à nous renseigner sur sa précarité ou son idéalisme. 
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diferentes não conseguirem estabelecer uma colaboração de igual para igual. O problema é 

que esta igualdade não existiria entre o Quebec e o Canadá anglófono. 

Não há atalho possível para passar da inferioridade, ressentida 

coleticamente, para a colaboração de igual para igual. Ao menos, talvez, que 

este atalho não seja a supressão pura e simples do grupo em questão em 

situação qualquer minoritária. “Ao mesmo tempo que nos convidam a 

construir a civilização do universal, exigem que renunciemos a nossa 

cultura”, disse Léopold Senghor, relembrando-nos assim que “o universal” 

só pode existir graças à participação livre e ativa de todos os elementos 

particulares que optaram por criá-lo. (idem, p.7)10 

 A definição que o autor dá a Nação está ancorada nos ideais multiculturalistas que irão 

predominar no Canadá posterior ao período a que esta dissertação se limita. Aquin defende a 

heterogeneidade e crê que o Quebec deve permanecer aberto ao acolhimento ao estrangeiro. 

Ele diz que embora sejam diversos, plurais, mestiços, todos compartilham de uma mesma 

característica que os congrega: a homogeneidade pela língua11.  Vejamos as passagens: 

A nação não é, como nos faz querer entender Trudeau, uma realidade étnica. 

Já não há mais etnias, ou então muito poucas. Os deslocamentos 

populacionais, a imigração. As assimilações (que Jacques Henripin qualifica  

justamente de “transferências linguísticas”) produziram uma interpenetração 

das etnias em que um dos resultados incontestáveis, no Canadá francês por 

exemplo, é reagrupamento não mais segundo o princípio da origem étnica (a 

raça, como ainda se dizia há vinte anos), mas segundo o pertencimento a um 

                                                 

10  Il n’y a pas de raccourci possible pour passer de l’infériorité, ressentie collectivement, à la 

collaboration d’égal à égal. A moins, peut-être, que ce raccourci ne soit la suppression pure et simple 

du groupe en question en situation quelconque de minorité. « En même temps que l’on nous invite à 

construire la civilisation de l’universel, on nous demande de renoncer à notre culture », a dit Léopold 

Senghor, nous rappelant ainsi que « l’universel » ne doit exister que grâce à la participation libre et 

active de tous les éléments particuliers qui auront choisi de le créer.  

11  Sublinhamos que o francês não era à epoca da publicação deste ensaio, 1962, reconhecido 

como língua oficial do país, o que aprofunda o sentimento de inferioridade do canadense-francês. La 

Charte de la langue française data de 1977, ano da morte de Aquin. 
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grupo cultural homogêneo cuja única verdadeira especificidade se encontra 

no nível linguístico12. (idem, p.12)  

[…]  

Le Canada français est polyethnique. […] Qu’on appelle nation ce nouvel 

agglomérat, je veux bien, mais alors il ne peut plus être question de la nation 

comme du ferment du racisme et de tous ses abominables dérivés. (ibidem) 

[...] 

Il m’apparaît injuste de réfuter le séparatisme actuel en le taxant des péchés 

du racisme et de l’intolérance ethnique. (idem, p.13)    

 Deste modo, ele declara que a questão do separatismo quebequense consiste na 

autodeterminação a que todos temos direito. É uma questão política de afirmação de sua 

singularidade enquanto paisagem francófona no seio da América do Norte, mas acima de tudo 

uma questão política e moral: « La caractéristique du nationalisme est d’être une expression 

politique d’une culture : dans le cas du Canada français, il s’agit très nettement d’une 

aspiration à la politique » (ibidem). O separatismo é um movimento social de uma 

coletividade que deseja ver suas ambições atendidas no plano estatal :   « Le séparatisme 

canadien-français n’est qu’une de ces manifestations constituantes ». (AQUIN, 1962, p.13)  

 Aquin vê nas artes e na ciência o conjunto de manifestações indispensáveis à 

afirmação da identidade quebequense, para através delas poder superar a depressão ou o 

cansaço coletivo gerado pela inferiorização: « Dépolitisé, le Canadien français se comporte 

                                                 

12  La nation n’est pas, comme le laisse entendre Trudeau, une réalité ethnique. Il n’y a plus 

d’ethnies, ou alors fort peu. Les déplacements de population, l’immigration, les assimilations  (que 

Jacques Henripin qualifie justement de « transferts linguistiques ») ont produit une interpénétration 

des ethnies dont un des résultats incontestables, au Canada français par exemple, est le regroupement 

non plus selon le principe de l’origine ethnique (la race, comme on disait encore il y a vingt-cinq ans), 

mais selon l’appartenance à un groupe culturel homogène dont la seule spécificité véritable se trouve 

au niveau linguistique.   (idem, p.12) 
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comme le tenant d’un groupe inimportant devant la grandeur infinie de ce qui le confront : Dieu, le 

désarmement mondial, l’enfer et la bombe totale, la Confédération13 » (idem p.18) 

 O ensaio rememora a frase escrita por Lord Durham em uma carta ao rei: o canadense francês 

era um povo sem história e sem literatura. Aquin acreditava que a literatura canadense-francesa era 

demasiadamente pobre, chegou a dizer que esta não existia. Das letras canadense francesas, ele só 

poupava Gabrielle Roy, tida por ele como uma referência, chegando mesmo a fazer um documentário 

inspirado na obra Bonheur d'occasion14. 

 À ce compte-là, la littérature canadienne est d'une pauvreté désolante; 

nos auteurs, typiquement je dois dire, ont misé sur leur propre 

"dépaysement", l'ont systématisé, pour atteindre à l'universel. D'autres, les 

"régionalistes", ont utilisé une "authenticité folklorique" et se sont crus ainsi 

plus canadiens parce qu'ils monnayaient leur enracinement à rabais ou qu'ils 

étaient plus simplement médiocres. [...]  Le problème n'est pas d'écrire des 

histoires qui se passent au Canada, mais d'assumer pleinement et 

douloureusement toute la difficulté de son identité. Le Canada français, 

comme Fontenelle sur son lit de mort, ressent "une certaine difficulté d'être" 

(idem, p23) 

[…] 

 Le Canadien français est, au sens propre et figuré, un agent double. Il 

s'abolit dans l'"excentricité" et, fatigué, désire atteindre au nirvana politique 

par voie de dissolution. Le Canadien français refuse son centre de gravité, 

cherche désespérément ailleurs un centre et erre dans tous les labyrinthes qui 

s'offrent à lui. Ni chassé, ni persécuté, il distance pourtant sans cesse son 

                                                 
13  Nesta passagem, Aquin elenca preocupações típicas de sua geração, inserida no contexto da 

Guerra Fria, tais como o medo da aniquilação total pela guerra nuclear. No caso do Quebec, a 

necessidade de separação entre Estado e Igreja. Nas palavras de Dubois: Révolution, liberté, 

indépendance sont donc les mots fétiches de toute une décennie. Au Québec, de 1957 à 1968, on 

assiste à la naissance de l’Alliance laurentienne, de l’Action socialiste pour l’indépendance du 

Québec, du Rassemblement pour l’indépendance nationale, du Parti républicain du Québéc, du Parti 

socialiste du Québec, du Réseau de résistance, du FLQ, du Ralliement national, du Mouvement 

souveraineté-association, puis du Parti Québécois./ Les Québécois son dits « gens de parole », et les 

mêmes paroles d’espoir et de libération circulent librement dans le monde… (DUBOIS, 2003, p.36) 

14 Disponível em : https://www.youtube.com/watch?v=CZi7WnA55pY 

 



 

14 

pays dans un exotisme qui ne le comble jamais. Le mal du pays est à la fois 

besoin et refus d'une culture-matrice.(ibidem)  

[...] La culture canadienne-française, longtemps agonisante, renaît souvent, 

puis agonise de nouveau et vit ainsi une existence faite de sursauts et 

d'affaissements. (idem, p.24) 

[…] La culture canadienne-française offre tous les symptômes d'une fatigue 

extrême: elle aspire à la fois à la force et au repos, à l'intensité existentielle et 

au suicide, à l'indépendance et à la dépendance. (ibidem) 

 Entendemos que Aquin não buscava somente renovar o cenário intelectual e artístico 

quebequense, mas uma identidade própria para a cultura de seu “país”, fazendo valer sua 

singularidade enquanto espaço francófono na América do Norte. Nas palavras de Richard 

Dubois, Aquin manifesta “sua luta para existir nas línguas quebequense e francófona”. 

(DUBOIS, 2003, p.14)  

 Contudo, é preciso sublinhar que ao mesmo tempo em que Aquin valorizava a língua 

francesa em sua variação quebequense, ele recusava a uso do joual em suas obras, 

diferentemente de autores como Michel Tremblay. Para Aquin, o joual trazia as marcas do 

colonizador inglês que por diversas vezes tentou assimilar o canadense francês. Desta 

maneira, este dialeto15 é considerado por ele contrarrevolucionário (idem, p.28). 

 Reiteramos, Aquin queria valorizar a língua francesa inserida na paisagem 

quebequense que a fez sofrer mudanças para se adaptar a este novo lugar a ser habitado.  

Il faudrait que les Français arrivent à nous percevoir comme des étrangers 

qui, par une aberration de l’histoire, parlent aussi le français.” Et pour être 

sûr d’être bien compris, il renchérit: “il faudrait que notre littérature soit 

                                                 
15  Compreendemos que o termo dialeto deve ser evitado para caracterizar uma expressão 

linguística, pois este conceito carrega uma noção depreciativa em relação à língua de uma comunidade 

de fala. Contudo, é este o termo utilizado por Aquin para se referir ao joual, língua falada em Montreal 

pelos operários. O joual nasceu da necessidade de comunicação rápida dos trabalhadores anglófonos - 

que ao migarem para o Quebec eram obrigados a aprender o francês abruptamente – e dos francófonos 

que, ao trabalhar em empresas anglófonas sediadas no Quebec, viam-se na obrigação de aprender 

inglês para obter o emprego. Muitos autores da geração de Aquin, dentre eles se destaca Michel 

Tremblay, trabalhavam o joual em suas obras. Aquin via no uso do dialeto uma descaracterização da 

identidade francófona do Canada.  
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comprise en France comme le produit culturel d’une nation étrangère.” 

(AQUIN apud DUBOIS, 2003, p.28) 

 Em suma: nós somos norte-americanos francófonos, não franceses da 

América. Em síntese: que nos julguem enfim, não sobre nosso aspecto 

“simpático”, nosso “belo sotaque” ou nosso bom xarope de bordo, mas, de 

igual para igual, sem paternalismo ou afeição obrigada, como estrangeiros, 

em última instância concorrentes que falam e escrevem uma língua ao 

mesmo tempo semelhante e diferente: tampouco, não é o joual, não, mas o 

idioma daqui, acima de tudo  enraizado no imaginário e na realidade 

americana do que em Boileau ou em Bousset, de quem estamos cansados. 

(DUBOIS, 2003, p.28)16  

 Concluindo esta introdução, resta-nos apresentar de maneira resumida a vida deste 

escritor17. Hubert Aquin nasceu em Montreal, no dia 24 de outubro de 1929. Ou seja, 

exatamente no Black Thursday, dia da quebra da Bolsa de Valores de Nova Iorque que lançará 

o mundo na grande depressão dos anos 3018.  

 Dubois afirma que Aquin foi um aluno brilhante. Gostava de dançar e de praticar 

esportes. Estudou filosofia e escrevia no Quartier Latin, jornal dos estudantes da 

Universidade de Montreal, sob pseudônimos. Em 1951, ele recebe a medalha de bronze do 

mérito universitário por suas colaborações na referida publicação.  

 No mesmo ano, parte para uma estadia de três anos na França, como bolsista dos 

governos quebequense e francês. Estudará, primeiramente, no Institut d’études politiques e 

                                                 

16  En clair: nous sommes des Nord-Américains francophones, pas des Français d’Amérique. En 

clair : qu’on nous juge enfin, non sur notre côté « sympathique », notre « bel accent » ou notre beau 

sirop d’érable, mais, d’égal à l’égal, sans paternalisme ou affection obligée, comme des étrangers, à la 

limite comme des concurrents qui parlent et écrivent une langue à la fois même et autre : surtout pas 

« le joual », non, mais l’idiome d’ici, davantage greffé sur l’imaginaire et la réalité américaine que sur 

Boileau ou Bossuet, dont on a marre…  

17 Vários episódios da vida do autor serão apresentados no decorrer da dissertação. 

18 Este evento será mencionado por René na página 21, ao falar de sua depressão. Abordaremos esta 

passagem mais adiante. 
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depois na faculdade de letras da Sorbonne. Ele viajará muito ao longo da vida, especialmente 

à Europa.  

 Desde essa época, já escrevia literatura. De regresso ao Quebec, começa a trabalhar na 

Radio-Canada, onde escreve diversos teleteatros. Em 1959, já casado, ele passa a se 

sensibilizar com questões sociais. Ele apoia um movimento grevista de colegas cineastas, 

reivindicando um sindicato. No mesmo ano, nasce seu primeiro filho. É neste período que ele 

escreve L’Invention de la mort. 

 Fundou com seu irmão o Grand Prix de Montréal inc.,uma companhia de corridas 

automobilísticas. A paixão pelas corridas e pelos automóveis também está presente no 

decorrer de sua vida, de sua obra, e sobretudo, nos diversos acidentes que sofreu. Acidentes 

aliás que, segundo sua última esposa, foram tentativas de suicídio. 

 Em 1960, é convidado por Andrée d’Allemagne a filiar-se ao Rassemblement pour 

l’idénpendance nationale (RIN). Em 1961, foi eleito diretor da importante revista Liberté, 

cargo que abandonará em 1962, por divergências.  

 Em 1963, por discordâncias com o RIN, ele cria a L’Organisation spéciale, 

movimento radical que defendia ações terroristas. Em 1964, Aquin comunica à imprensa sua 

passagem à luta clandestina. Em 5 de julho, ele será preso em um terreno de estacionamento  

atrás do oratório São José, por roubo de um automóvel e posse ilegal de arma. O juiz indica 

que seja feito um exame mental. Em seguida, com o pagamento de uma fiança, ele é 

transferido para o Institut Albert-Prévost, onde ficará em detenção na ala de segurança 

máxima até 22 de setembro de 1964. É neste período que o escritor redigiu Prochain Épisode, 

publicado em 1965. 

 Trou de mémoire é publicado em 1968. Em 1969, ele recusa o pix du Gouverneur 

général du Canada, por razões políticas. No mesmo ano publica L’Antiphonaire. Em 1971, 

tenta suicídio por ingestão de barbitúricos no hotel Reine-Élizabeth.  
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 Em 1974, publica seu último romance Neige Noire. Em 1977, fracassado, fadigado, 

retira sua própria vida no jardim do Couvent Villa Maria à Notre-Dame-de-Grâces, com uma 

bala na cabeça19. 

 As grandes reflexões teóricas, filosóficas e sentimentais de Hubert Aquin encontram-

se registradas em seu Journal e em dois volumes intitulados Mélanges Littéraires. 

Infelizmente, ao longo de nossa pesquisa não tivemos acesso a essas publicações uma vez que 

estão esgotadas. Somente obtivemos fragmentos destes volumes por meio de referências de 

terceiros.  

 Tais informações são atravessadas por interpretações dos críticos a propósito da obra 

de Aquin. Por exemplo, Maccabée-Iqbal afirma que o nome René advém de uma referência ao 

primeiro santo mártir norte-americano a ser canonizado pela Igreja Católica, René Goupil, 

missionário jesuíta capturado e escalpelado por uma tribo iroquesa. Suas relíquias estão 

guardadas no Sanctuaire des martyrs canadiens de Midland e na Basilique-cathédrale Notre-

Dame de Québec, cultuado como santo padroeiro dos anestesistas (MACCABÉE-IQBAL,1987, 

p.219). Já Beaudry vê no nome Ré-né, um jogo irônico com o verbo naître, ou seja, um suicida 

que é ao mesmo tempo renascido.  

 Quanto ao nome Lallemant, pensamos que pode se tratar de uma alusão a André 

Allemagne ou ao romantismo alemão que tem em Os Sofrimentos do Jovem Werther, de Goethe, 

um exemplo clássico de suicídio na literatura. Abordaremos a escolha do título Invention em nossas 

conclusões. 

 A partir deste momento analisaremos no capítulo dois o romance L’Invention de la mort, em 

seu aspecto formal, isto é, como Hubert Aquin procurou trabalhar diversos gêneros textuais a fim de 

criar um romance radicalmente híbrido e singular. No terceiro capítulo, procuraremos elencar 

alguns temas que parecem nortear a narrativa, trabalhando o signo da morte – erotismo, a 

água, a ponte e as novas experiências de imortalização da memória por meio da escrita 

surgidos a partir da revolução tecnológica.  

                                                 
19 Informações biográficas extraídas da apresentação das edições críticas de L’Invention de la mort e 

Prochain Épisode, do estudo de Dubois, do volume Signé Hubert Aquin, escrito por Gordon 

Sheppard, e do livro Desafinado , de Maccabée-Iqbal. As referências completas encontram-se na 

bibliografia. 
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2) Considerações acerca do hibridismo entre 
gêneros textuais. 
 

 A ideia da eternidade sempre teve na morte sua fonte mais rica. Se 

essa ideia está se atrofiando, temos que concluir que o rosto da morte deve 

ter assumido outro aspecto. Essa transformação é a mesma que reduziu a 

comunicabilidade da experiência à medida que a arte de narrar se extinguia. 

No decorrer dos últimos séculos, pode-se observar que a ideia da morte vem 

perdendo, na consciência coletiva, sua onipresença e sua força de evocação. 

[…] Durante o século XIX, a sociedade burguesa produziu, com as 

instituições higiênicas e sociais, privadas e públicas, um efeito colateral que 

inconscientemente talvez tivesse sido seu objetivo principal: permitir aos 

homens evitarem o espetáculo da morte. Morrer era antes um episódio 

público na vida do indivíduo, e seu caráter era altamente exemplar. 

(BENJAMIN, 2010, p.207). 

 Walter Benjamim em seu ensaio afirma que a arte de narrar está em vias de extinção, 

sendo raras as pessoas que ainda sabem narrar corretamente (BENJAMIN, 2010, p.197). 

Assim, a forma com que as experiências são transmitidas desviou-se das suas origens, época 

em que ensinamentos eram passados de boca a boca e enriqueciam aqueles que ouviam tais 

histórias (idem, p.200).  

 Para além da arte de narrar, a riqueza que possuía o narrador advinha ou das viagens 

que ele vivenciara, ou da sua própria experiência em seu local de origem, ou ainda da 

recepção dos saberes de outrem, que o contador herdava por meio da tradição oral. A riqueza 

do contador era portanto o acúmulo de saberes coletados ao longo dos anos. Todavia, para o 

filósofo alemão, as experiências estão deixando de ser comunicáveis, pois aquilo que foi 

aprendido por meio desta vivência, já não é mais passado para as gerações futuras.  

 A arte de narrar foi substituída pela informação, que só tem valor no momento em que 

é nova, só tem importância se for inédita (idem, p.204). Quando se pensa em saberes 

transmitidos, não estamos pensando somente nos conceitos morais de uma sociedade, mas 

também na própria arte da palavra. Não bastava dizer uma história. Era preciso trabalhar as 
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palavras, criar ritmo, interagir com o público. Contador e público interagiam, partilhavam a 

mensagem. A recepção era coletiva. 

 Com a modernidade, a recepção literária deixou de ser compartilhada. Agora ela é 

individual, subjetiva. Os conflitos narrados tampouco são os mesmos. A epopeia, que contava 

as histórias dos valorosos guerreiros e seus feitos à procura da glória eterna, deu lugar ao 

romance.  

 O Romance é o gênero da modernidade. É um gênero híbrido nascido da epopeia, que 

porém não narra a história de heróis clássicos, semideuses. O romance busca refletir sobre a 

condição humana, de seres imperfeitos que somos, destinados a perecer. 

 Retomando a citação de Benjamin que abriu estas observações, parece-nos atualmente 

estranho que se estabeleça alguma aproximação entre a arte de narrar e a morte. É incomum 

que a morte seja comparada a algo criativo. O momento da morte, como salienta Benjamin, 

era aquele em que a sabedoria do homem e sobretudo sua existência vivida assumiam formas 

transmissíveis (idem, p.2008). Ao perceber a chegada da hora de partir e rodeado pelos 

conhecidos, o moribundo passava a rememorar seus feitos, aquilo que vira e vivenciara 

durante o período curto de sua vida.  

 Philippe Ariès nos explica que nas sociedades medievais, tempo em que ainda se sabia 

contar histórias, ninguém morria sem ser antes advertido. Segundo o historiador, “o aviso era 

dado por signos naturais, ou ainda com maior frequência, por uma convicção íntima, mais do 

que por uma premonição sobrenatural ou mágica” (ARIÈS, 2012, p.33). Deste modo, sabendo 

que a hora se aproximava, o morto tomava providências para que o ritual por ele escolhido 

fosse desempenhado. A morte era uma cerimônia pública, em que o quarto do moribundo era 

um local de livre acesso, com a presença de familiares, amigos, vizinhos e até mesmo 

crianças. 

 Aos poucos foi-se desenvolvendo a ideia de que o moribundo, no momento de sua 

agonia, passava a rever seus atos tais como estariam escritos no livro da vida, em que seus 

pecados seriam pesados e sua fé testada. O pesquisador afirma que este era o momento em 

que o homem melhor tomava consciência de si mesmo (ARIÈS, 2012, p.61).  
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 Posteriormente, desenvolve-se a necessidade de marcar a existência daquele indivíduo 

na história. É a alvorada da arte funerária com intuito de conservar a identidade do 

desaparecido. Nas lápides, eram escritos epitáfios e orações de acordo com o desejo do futuro 

morador, e ornadas com belíssimas esculturas. Resumindo, o leito de morte era o momento da 

troca de experiências e o túmulo marcava a singularidade de um ser na história. Tratamento 

cultural diferente do atual, em que rapidamente as marcas do ser que partiu são apagadas. 

Tanto Ariès quanto Benjamin são claros em dizer que a morte foi higienizada, tornada tabu e o 

assunto não encontra mais lugar de discussão no meio social cotidiano. Vivemos sob a 

alienação, em silêncio, a despeito da experiência pela qual todos nós passaremos no futuro.  

 A internet, contudo, trouxe novas práticas de compartilhar a morte. Nas redes sociais, 

cemitérios virtuais são criados a partir dos restos de memória daqueles que se foram, mas 

deixaram seu perfil imortalizado no ciberespaço (RIBEIRO, 2015, p.45). Trataremos 

brevemente deste aspecto no capítulo 3, quando tentaremos estabelecer diálogo entre o 

objetivo desta prática virtual com a escrita de René Lallemant.  

 Neste momento, gostaríamos de esclarecer que embora o meio virtual traga de volta o 

assunto tabu – a morte -  ao debate, o corpo do falecido e o momento da agonia continuam 

higienizados. Os doentes permanecem nos hospitais, seus momentos finais acontecem na 

reclusão da UTI. Os velórios tampouco são celebrados nas casas. O evento se dá nas capelas 

em torno do cemitério e sua duração dificilmente ultrapassa o período de um dia. Aliás, se a 

pessoa falece à tarde ou à noite, o sepultamento dar-se-á no dia subsequente. É natural que a 

família deixe o corpo fechado na capela, e só retorne na manhã seguinte. 

 Em L’invention de la mort, de Hubert Aquin, a morte não se anuncia por sinais 

naturais. Ela é o caminho escolhido. Trata-se da narrativa das experiências de um suicida, 

René Lallemant, horas antes de encontrar seu derradeiro fim.  

 Passemos agora a afirmação de Benjamin: “a morte é a sanção de tudo o que o 

narrador pode contar. É da morte que ele deriva sua autoridade” (BENJAMIN, 2010, p.208). 

Afinal, toda a história acaba no momento em que o indivíduo falece, nada mais poderia ser 

dito. No romance de Aquin temos o inverso, ele é inventor da própria morte – o suicídio. Ela 

não é mais a sanção, mas o princípio que permite que a trama se anuncie “Tout est fini” 

(AQUIN, 2001, p.3). 
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 René Lallemant possui, como os antigos, a certeza de que sua hora chegou. Há nele a 

clareza de que sua conduta o levará ao aniquilamento de si, está consciente da renúncia 

suprema que está preste a fazer (DURKHEIM, 2003, p.13-14). Escrever é ensaiar a morte e 

erguer a própria tumba. 

 O romance em primeira pessoa, L’invention de la mort, é uma obra claramente híbrida 

e que expressa, tanto no âmbito da forma quanto do conteúdo, as incoerências do eu narrativo. 

O protagonista, René Lallemant, escreve suas memórias, em tom confessional, endereçando-

as a sua amante Madeleine Vallin. O testemunho parece fazer com que os gêneros textuais 

carta, diário e testamento se misturem, como também se misturam vários tempos da narrativa. 

Buscaremos a partir de agora tentar demostrar como isto se processa, exemplificando com 

passagens do texto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1) A nota de suicídio (lettre d’adieu): o diário de René Lallemant. 

 

 Como todo tema relacionado à morte, o suicídio é tema tabu e rapidamente silenciado 

pela sociedade. Isto não muda o fato de que o fenômeno é recorrente, e está presente no 

histórico familiar de diversas pessoas. Parece ser muito comum ainda que os suicidas deixem 

mensagens aos sobreviventes com objetivos diversos: pedir perdão, tentar explicar a escolha 

feita, atribuir culpa a alguém etc. Esta pequena mensagem é regularmente denominada nota de 

suicídio.    
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 Ao iniciarmos a leitura da narrativa de Aquin, o texto parece se configurar, como dito, 

em forma de confissão. Paremos um pouco para refletir sobre este ato. O objeto de análise 

deste trabalho é uma obra de um autor quebequense dos anos 60, época da Revolução 

Tranquila em que as bases culturais da província canadense estão em forte questionamento. 

Nos anos 1960, os romancistas mais aclamados no Quebec são 

também os mais inovadores, os mais audaciosos, os mais 

extravagantes. […] Hubert Aquin fala constantemente do romance no 

diário que ele escreve por volta dos vinte anos. Ele ataca 

especialmente o romance psicológico, o romance que quer representar 

fielmente o mundo20. (BIRON, 2012, p.55/ 57) 

  Confessar-se é um ato de penitência do rito católico. O fiel ao confessar seus pecados, 

recebe a absolvição de suas faltas. Aquin promove aqui um sacrilégio para época. O 

personagem é um suicida, alguém que jamais terá perdão. Lallemant é ateu, desdenha da 

figura Deus e do sagrado. A fé em qualquer coisa, inclusive em ainda poder experimentar uma 

vida melhor, já o abandonou. Não há mais esperanças. Seu percurso é marcado ainda por 

outras transgressões, ele é um alcoólatra, um adúltero e carrega o peso da culpa por levar sua 

primeira amante, Nathalie, a cometer o aborto de seu filho. 

 O texto é igualmente transgressor em sua forma, ou melhor, em sua mistura de formas. 

A confissão aproxima a narrativa do conceito de diário. Nós temos um “eu” narrador contando 

suas experiências pessoais e seu relacionamento com demais personagens. O problema é que 

o texto ao mesmo tempo em que se aproxima do diário, igualmente não se enquadra na 

definição clássica do gênero, que para Blanchot: 

O diário que parece tão liberto das formas, tão dócil aos movimentos 

da vida e capaz de todas as liberdades, já que os pensamentos, sonhos, 

ficções, comentários de si mesmo, acontecimentos importantes, 

                                                 

20  Dans les années 1960, les romanciers les plus acclamés au Québec sont aussi les plus 

novateurs, les plus audacieux, les plus extravagants. […] Hubert Aquin parle souvent du roman dans le 

journal qu’il écrit alors qu’il est dans la vingtaine. Il s’en prend en particulier au roman psychologique, 

au roman qui veut représenter fidèlement le monde  
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insignificantes, estão todos lá, na ordem e na desordem em que 

queremos, está sujeito a uma ligeira cláusula de leve aparência, mas 

temível: ele deve respeitar o calendário. Este é o pacto assinado. O 

calendário é o seu demônio, o inspirador, o  compositor, o provocador 

e o guardião [...] Ninguém deve ser mais sincero do que o diarista, e a 

sinceridade é esta transparência que lhe permite não projetar sombras 

sobre a existência limitada de cada dia, à qual ele limita o desejo de 

escrever21. (Blanchot 1959, 252) 

 Assim, podemos notar aquilo que René Lallemant constrói é uma narrativa sobre sua 

vida, sua existência fracassada. No entanto, a datação é uma característica frágil na obra. 

Manon Dumais, crítica responsável por estabelecer a edição de L’invention de la Mort, situa 

as ações narradas no dia 27 de novembro de 1959, entre 17 horas e 0 hora. Esta certeza nos é 

dada por conexões de elementos presentes ao longo do enredo. O que temos são indícios 

retirados da realidade montrealense: fechamento do Drury’s, a estreia do último filme de 

Hitchcock, a primeira neve do ano, que confirmariam a data (AQUIN, 2004, p. XXV)22. Este 

dia, porém, não está inscrito nem no início nem ao término da narrativa de Lallemant, o que o 

distancia da definição de Blanchot.  

 Tampouco o personagem demostra ser totalmente sincero ao reportar os fatos. Trata-se 

da visão parcial do narrador-personagem sobre os acontecimentos relatados. Além de 

pertencer às escritas de si, o que aproxima o texto de um diário, é a busca por reportar a 

sucessão de fatos que explicariam, segundo o pensamento do personagem, a escolha pela 

morte. 

                                                 
21  Le journal intime qui paraît si dégagé des formes, si docile aux mouvements de la vie et capable 

de toutes les libertés, puisque pensées, rêves, fictions, commentaires de soi-même, événements 

importants, insignifiants tout y convient, dans l’ordre et le désordre qu’on veut, est soumis à une 

clause d’apparence légère, mais redoutable: il doit respecter le calendrier. C’est là le pacte qu’il 

signe. Le calendrier est son démon, l’inspirateur, le compositeur, le provocateur et le gardien […]  

Personne ne doit être plus sincère que le journalier, et la sincérité est cette transparence qui lui 

permet de ne pas jeter d’ombre sur l’existence limitée de chaque jour à laquelle il borne le souci 

d’écrire. 

22 Apresentação crítica do romance feita por Manon Dumais, presente no início do volume, na 

referida página. 
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 É preciso sublinhar que esta apreensão da data dos fatos se torna difícil para quem não 

conhece a história de Montreal do período em questão, especialmente dos espaços citados. Os 

dados se tornam obscuros para o leitor atual. Deste modo, o momento exato da peripécia 

poderia passar desapercebido a alguém desavisado. Outro dado que se esvai é o local em que 

René se encontra. Ele afirma estar registrado sob o nome de Jean Paul no quarto número 919, 

no hotel Windsor. Mas não sabemos se o diário, isto é, se a narrativa começa a ser escrita 

quando ele já está no hotel, uma vez que o final da história nos dá a entender que ele já não se 

encontra mais lá. Reforçamos que Manon Dumais, em suas notas, aponta também alguns 

outros anacronismos presentes no original. 

 Assim, quebra-se o pacto tradicional formal do gênero diário, descaracterizando-o para 

ressignificá-lo. É verdade que talvez esses desencontros de datas podem ter origem no fato de 

Aquin não ter publicado a obra em vida, e deste modo não ter feito tais revisões. Isto, no 

entanto, não apaga o efeito de sentido que poderia ser retirado desta ação, ou seja, René 

Lallemant parece ter perdido a noção de espaço pela ansiedade causada pela sua decisão, ou 

porque o tempo já não lhe importa mais. 

 Outro gênero que observamos em nossa leitura é a carta. Há indícios de 

correspondência sobretudo no final do texto, quando percebemos que este escrito parece ser 

endereçado a Madeleine. O endereçamento se manifesta pelo uso excessivo do vocativo e do 

pronome Tu, que aparece quando Lallemant começa a se despedir da amada que permanecerá 

viva.  

 Segundo Eric Landowski, a carta é uma prática textual “ligada à expressão passional 

na relação com o Outro enquanto ser ausente, mas, ao mesmo tempo, apreendido como 

instância presentificável” (Landowski, 2002, p.167). Isto é, aquele que escreve está distante 

espacialmente daquele para quem ele escreve, o destinatário. Há um jogo semiótico entre 

remetente e destinatário, uma projeção do eu. No momento em que o remetente escreve, ele 

tenta trazer o destinatário para si como se fosse uma conversa in praesentia, bem como tenta 

se aproximar daquele para quem escreve, mesmo estando à distância. Quem recebe a carta 

traz simbolicamente o remetente para sua presença no momento da leitura. Landowski 

denomina este fenômeno de junção entre sujeitos comunicantes de co-presença virtual, em 
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que dois sujeitos em eixos espaciais e temporais distintos conseguem estabelecer diálogo por 

meio da escrita epistolar (idem, p.168). 

 Isso não impede, seguramente, os escritores de falar, entre outras 

coisas e de certo modo, de si mesmos; não do modo intransitivo de um eu 

que se diria enquanto tal, mas antes para falar transitivamente de “si”, isto é, 

de si como objeto para outrem, como “figura do Outro” para o outro, 

esforçando-se por adotar diante de si mesmo, se não o ponto de vista exato 

do destinatário (ou do “Outro” em geral – seria pedir demais), pelo menos 

aquele de um “Ele” relativamente pessoal (idem, p. 171). 

 Não queremos aqui afirmar taxativamente que a obra por nós analisada neste trabalho 

poderia ser definida como uma carta. Todavia gostaríamos de explicitar que em diversas 

passagens do texto, René parece tentar se presentificar para Madeleine, mesmo após sua 

morte. Isto é, ele tenta fazer-se imortal por meio da aparente epístola à amada. Observa-se o 

jogo simbólico entre remetente e destinatário, sublinhado pelo teórico citado. René Lallemant 

encontra-se possivelmente escrevendo no quarto do Hotel Windsor, e pelo uso excessivo dos 

vocativos ao final do texto, ele parece querer presentificar-se e trazer Madeleine, ausente, para 

perto de si. Vejamos algumas passagens em que este diálogo à distância assemelhar-se-ia a 

uma correspondência, segundo a conceituação de Landowski:  

 Trop tard mon amour. J'ai vécu collé à tes parois comme un 

placenta, maintenant je me détache de toi (AQUIN, 2001, p.9) 

 Te souviens-tu, Madeleine, d'avoir comparé le conférencier à 

Stendhal? (idem, p.15) 

 Ne te l'ai-je pas prouvé dans les minutes qui ont suivi? Ne t'ai-je 

pas rassurée, mon amour, car j'ai adoré ton corps de mes lèvres 

aveugles , je l'ai vénéré comme jamais aucun dévot ne s'est prosterné 

devant une relique” (idem, p.18)   

 Adieu Madeleine, pardonne-moi de te laisser ainsi dans 

l'incertitude, mais surtout de t'avoir mal aimée, toi, la seule personne 
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que j'ai vraiment aimée. Tu vois que je suis inapte à vivre (idem, 

p.138) 

 Toi Madeleine, je te désire telle que tu étais le jour où j’ai tué un 

chien pour gagner quelques secondes de plus sur ton corps, et te 

posséder. Ma sœur, mon grand fleuve obscur, je m’apprête à passer ma 

première nuit entière dans tes bras. Oui Madeleine, je roulerai dans 

ton lit comme un possédé, je me noierai dans ton ventre, car tu es 

pleine d’eau. (idem, p. 140)   

 Em outra passagem, vemos também a presentificação de Jean-Paul, a quem o narrador 

se endereça. Ora, estes fragmentos podem querer simbolizar uma lamúria da parte de 

Lallemant de não ter correspondido ao amor que Jean-Paul afirma nutrir. Como também 

deixar ver, como buscamos aqui esclarecer, uma tentativa de manter diálogo mesmo após a 

morte. René aparenta querer que este documento seja lido por esses personagens, que eles 

tomem consciência deste escrito. 

Jean-Paul, je voudrais t’embrasser comme un frère. Je t’ai méconnu, 

je t’ai blessé, mais toi, tu n’as jamais cessé de me regarder dans les 

yeux comme pendant cette nuit à Québec, la dernière de notre 

congrès. (idem, p.133) 

 Para nós, é sob esta perspectiva que tal ação se torna mais emblemática. Aqui parece 

se configurar um alto grau de perversidade da parte de Lallemant. Sua relação com Madeleine 

é marcada por uma opressão psicológica dele em relação a ela. A amante é a todo tempo 

coisificada, violentada, oprimida pelo narrador. Revela-se um alto grau de machismo, 

característico da época. Fazer-se presente mesmo após ter escolhido a morte, pode ser lido 

como uma forma de René tentar continuar a oprimi-la, a ter controle sobre ela, manipular seus 

sentimentos, traumatizá-la, não deixá-la superar nunca o suicídio do amado. Trata-se de um 

movimento de forte crueldade psicológica. A frieza da atitude é aprofundada se retomamos a 

definição de Landowski, pois a morte causa uma ausência, uma distância insuperável. Esta 

carta nunca poderá ter resposta. Lallemant nunca será contrariado em suas colocações, pois 

está morto. 
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 Contudo, é preciso admitir que as características formais de uma carta tampouco se 

apresentam. Não temos datação, localização espacial, assinatura, um destinatário claro. 

Faltam as marcas características do gênero para sustentar com propriedade que se trata de 

uma nota de suicídio (lettre d’adieu). 

 Há ainda um terceiro gênero a ser considerado: o testamento. Retomemos as 

elucidações de Philippe Ariès, em seu livro A História da Morte no Ocidente, no qual o 

historiador informa que o testamento na Idade Média constituía um testemunho por escrito 

daquele que faria a passagem. Nestes registros, observa-se primeiramente a certeza de que a 

hora derradeira não tardava, e a concepção apaziguada com que ela era aguardada no leito do 

moribundo. Tratava-se de um documento memorial, de imortalização de um saber. 

Finalmente, nele eram transmitidos aos vivos os desejos ritualísticos e materiais que o 

falecido gostaria que fossem realizados após o término da vigília fúnebre. Recomendavam-se 

as orações que seriam feitas, a quantidade de missas a serem celebradas, o dinheiro a ser 

doado para a Igreja. Ademais eram registrados conselhos aos sobreviventes para que 

pudessem ter uma boa vida e assim no futuro também morrerem em paz. 

 É sobre o aspecto memorial e de transmissão de uma mensagem que gostaríamos de 

propor algumas ponderações. Acerca do diário Blanchot afirma que: “Cada dia nos diz algo. 

Cada dia anotado é um dia preservado. Assim, vive-se duas vezes. Assim, evita-se o 

esquecimento e o desespero de não ter nada a dizer23” (BLANCHOT, 1959, p.254-55). A 

morte é o momento em que não se diz mais nada, ela é o silenciamento total. Dialogando com 

Blanchot, poderíamos dizer que escrever um testamento, gênero estudado por Ariès, é tentar 

superar o silêncio imposto pela morte. Preservar no papel uma memória, uma existência. 

Construir sua lápide, deixar seu epitáfio.  

 Este parece ser o objetivo de René Lallement: fazer memória. Depois de uma vida de 

sucessivos fracassos, escrever é ganhar o direito de preservar-se e fazer com que sua 

existência tenha algum significado, continuação. René empreende um exercício de memória 

                                                 

23  Chaque jour nous dit quelque chose. Chaque jour noté est un jour préservé. Ainsi l’on vit 

deux fois. Ainsi l’on se garde de l’oubli et du désespoir de n’avoir rien à dire.  
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em busca de si próprio, de autocompreensão. Há também uma questão narcísica, que 

abordaremos mais adiante, além da já mencionada perversidade. 

 Aqui entendemos o testamento não como um transmissor de bens, mas como um 

documento de memória. É registar o passado.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2) A questão temporal: aspectos referenciais. 

 

 Acima, buscamos expor o hibridismo do texto que é objeto de nossa análise no 

presente trabalho. Temos portanto a tríade: diário-carta-testamento. Este hibridismo afeta 

diretamente a forma com que a temporalidade é construída e assim percebida pelo leitor. Em 

nossa análise propomos a existência de três tempos, cada um com um objetivo diferente, 
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relacionando-se com um gênero distinto, a saber: 1°) O presente: este é o tempo da escrita do 

texto, ou seja, quando René está redigindo suas memórias no quarto do hotel. Seria o tempo 

em que se configuraria mais claramente o gênero diário; 2°) O futuro: Este é um tempo 

projetado no presente. René projeta o que Madeleine fará quando ele já estiver morto. Em 

uma tentativa final de manipular os atos da amada, ele transcreve os passos dela utilizando o 

futur ou o impératif. Também é o tempo da leitura deste documento por parte de seu leitor-

alvo ideal, óbvio: Madeleine. Ora, para René, que escreve, este tempo é futuro, ainda vai 

acontecer, porém do ponto de vista de Madeleine, tal fato é: ou presente – momento em que 

ela se dirige ao hotel - ou passado, quando ela já tomou consciência do acontecido. Seria o 

tempo em que melhor se configuraria o gênero carta; 3°) O passado: o tempo da memória, 

quando René se deixa levar por suas reminiscências, retornando inclusive à infância. Seria 

quando melhor se configuraria o gênero testamento. Segundo as colocações de Paul Ricoeur: 

Narração, diremos, implica memória, e previsão implica expectativa. Porém, 

o que é lembrar-se? É ter uma imagem do passado. Como isso é possível? 

Porque essa imagem é um vestígio deixado pelos acontecimentos que 

permanece fixado na mente. […] A previsão é explicada de modo não muito 

mais complexo; é graças a uma expectativa presente que as coisas futuras 

são presentes para nós como por vir. Temos delas uma “pré-percepção” 

(praesentio) que nos permite “anunciá-las de antemão” (praenuntio). A 

expectativa é, assim o análogo da memória. Consiste numa imagem que já 

existe, no sentido, de que precede o acontecimento que ainda não é 

(nondum); mas essa imagem não é um vestígio deixado pelas coisas passadas 

e sim um “sinal” e uma “causa” das coisas futuras que assim são 

antecipadas, pré-percebidas, anunciadas […] (RICOEUR, 2001, p.23) 

 Não se trata de momentos específicos em que percebemos a ação clara deste jogo 

temporal, mas sim a relação de vida/morte do personagem com o instante da escrita ou leitura 

do documento. Em uma mesma linha podemos observar a ação deste jogo temporal. Vejamos 

alguns exemplos: 

 Je marche depuis tout à l’heure de la fenêtre à la porte. Le temps passe 

lentement, mais il passe, il s’engloutit lui-même de seconde en seconde 

laissant parfois ses alluvions dans la mémoire. 
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[…] 

En novembre 1958, je suis entré dans le Salon Rose de l’hôtel Windsor vers 

huit heures du soir J’étais fatigué et la perspective d’interviewer le célèbre 

romancier français Paul Saint-Paul, un grand dadais dont je me suis juré ce 

soir-là de ne jamais lire une ligne, ne m’égayait pas. Je traversais une 

période où je buvais trop […] (AQUIN, 2001, p. 13)   

 Nos exemplos acima, ambos extraídos da página 13, vemos a desassociação de tempo 

na narrativa. No primeiro momento, René está no quarto do hotel, no presente, escrevendo 

sobre aquele dia. Já no parágrafo seguinte- segundo trecho - René retorna ao passado para 

rememorar como conheceu Madeleine, faz um inventário daquela situação. Mais adiante ele 

irá questioná-la: Te souviens-tu, Madeleine, d’avoir comparé le conférencier à Stendhal? 

(idem, p.15); neste terceiro trecho, ele interpela Madeleine, buscando diálogo, quando 

sabemos que ela está ausente. Eis a presentificação da qual já falamos anteriormente. 

 Como dito, esta variação de referência temporal pode mudar numa mesma frase. 

Vejamos:  

Il est neuf heures. J’ai l’impression de revoir en accéléré une mauvaise copie 

de film muet. Les images sautent sur l’écran, striées de rayures, oblitérées 

comme de vieux timbres. Je revois l’ancienne salle de rédactions du 

Canadien où, depuis cinq ans, j’ai tapé des papiers comme un prêtre 

désabusé peut faire des sermons sur tout sujet divin, au choix, à une heure 

d’avis, puis une séquence inachevée avec Nathalie qui remonte sans cesse le 

même escalier. […] (idem, p. 27) 

 O trecho acima evidencia a passagem do tempo presente, o diário – ele precisa a hora 

naquele instante, são 9 horas — ao passado, o testamento – ele rememora lugares e situações 

pretéritas. Vejamos ainda: 

Un soir d’automne en 1958, j’ai aperçu Madeleine et j’ai rêvé à nouveau de 

vivre, j’ai inventé Rambouillet comme d’autres le ciel et des tapis marocains 

qui ne valent pas plus cher que les tapis magiques de mon enfance. C’est 

Jean-Paul qui a renversé la décision du comité de rédaction au sujet de ma 

candidature pour Paris. C’est lui qui m’a boycotté, au dernier moment. Je ne 
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lui pardonnerai jamais, non plus que je peux lui pardonner sa fausse amitié! 

(idem, p. 30)   

 Agora o passado e o presente se misturam. René rememorava o seu sonho de ir para a 

Europa, quando a suspeita da traição de Jean-Paul lhe vem ao espírito, no presente. Eis que 

então o narrador projeta o futuro, de nunca perdoá-lo.  

 A projeção do futuro torna-se mais frequente ao término do livro, quando o narrador 

começa a se despedir e a caminhar em direção à morte. Além das passagens que citamos no 

momento em que abordamos os vocativos, poderíamos destacar ainda o presente trecho: 

Lundi matin, dans Le Canadien, Jean-Paul insérera un post mortem en page 

trois:  « Dans la nuit de vendredi à samedi, notre confrère René Lallemant a 

trouvé la mort dans un accident de route. Son auto a dérapé sur le pont 

adjacent à la centrale de l’Hydro-Québec, située à quelques milles de 

Beauharnois. »  (idem, p.128) 

 Do ponto de vista formal, o romance constitui um círculo. Ele inicia e termina 

praticamente repetindo as mesmas ações. Tais ações são previsões por parte de René daquilo 

que ele imagina que Madeleine fará em um futuro próximo. Os dois episódios são dominados 

por verbos de ação empregados: a) no futur simple, no início do livro: elle frappera/ elle 

croira/ elle cognera (AQUIN, 2001, p.3), marcando que se trata de ações futuras para ele que 

escreve; b) no final do volume, os verbos de ação são empregados majoritariamente no 

presente: elle frappe/ elle attend/ elle regarde (idem, p. 137), neste momento René está se 

dirigindo à ponte da qual irá se atirar, e imagina que simultaneamente ao seu suicídio, a 

amante desempenha aquelas ações.  

 Deste modo, voltemos a Benjamin, há em Lallemant um desejo de se transmitir uma 

experiência, mesmo que malfadada. Todavia, a morte não é o fim, ela é o princípio. Ela é algo 

a ser compartilhado, substituindo a figura do amor que poderíamos supor ser o verdadeiro 

objeto a ser compartilhado entre os amantes. Contudo, ele decide contar uma história porque 

sabe que vai morrer. O texto é uma presentificação de si próprio na vida de Madeleine, mas é 

também seu túmulo, legado e também a presentificação ou materialização de seu corpo. É 

aquilo que resta, que sobra dele. O destino do corpo é se perder nas águas - simbolo materno 
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que será abordado em breve - elemento valorizado no decorrer do livro, mas o destino do 

texto é de alguma maneira sobreviver às intempéries. 

 Procuramos demonstrar aqui um conflito temporal bastante produtivo. Primeiramente, 

se retomamos as concepções de Landowski (2002, p.166) a propósito do gênero carta, 

percebemos a ação de presentificação e manipulação de Madeleine. Em segundo lugar, os 

verbos de ação suscitam a curiosidade do leitor para o desencadear dos acontecimentos. O 

leitor fica à espera do crime que está para acontecer. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3) Em busca do crime perfeito: o gênero policial em L’Invention 

de la mort. 

 

 N’ayant laissé sur mon passage aucun indice préfigurant ma mort, je 

pars content. Aux yeux d’un enquêteur éventuel, je suis le journaliste qui, 

après un dîner de célibataire en ville, se dirige vers Beauharnois où tôt, 

demain matin, il doit interviewer deux hauts fonctionnaires égyptiens. Il est 

vrai que cette randonnée nocturne peut sembler dictée par un zèle louche. 

Mais les journalistes savent bien qu’en couchant ainsi une nuit à l’avance, 



 

33 

sur le lieu d’une mission, j’ai droit à une allocation de voyage qui peut 

suffire à expliquer mon zèle. Bref, j’ai tout prévu et je me dirige calmement 

vers le parapet de ciment du barrage de Beauharnois avec la certitude de 

commettre un crime parfait. (AQUIN, 2001, p.55). 

 A narrativa de Lallemant é atravessada por um tom de suspense. O leitor aguarda o 

desenrolar dos fatos à espera do desfecho trágico previamente anunciado. Entendemos que a  

obra representa uma hipótese de construção simbólica de uma lápide para o personagem, onde 

suas memórias serão guardadas e potencialmente imortalizadas, ideia que retomaremos no 

terceiro capítulo, quando falarmos da eternização buscada pelo personagem. Por ora, 

gostaríamos de comentar aquilo que sobra quando da morte, o corpo.  

 Por mais dolorosa que seja a perda de um ente querido, há mortes que se anunciam: 

um indivíduo acometido de doença terminal, alguém sabidamente criminoso, ou ainda uma 

pessoa muito idosa e já debilitada. No entanto, há mortes totalmente inesperadas tais como as 

provocadas por acidentes ou uma calamidade natural. O suicídio é além de inesperado, 

completamente indesejável. Deve ser evitado a qualquer custo. Mesmo que a priori seja um 

ato contra si próprio, é tido como se fosse um crime. Advém daí outra marca importante do 

suicídio: o silêncio que tal atividade suscita, […] Et tout désir, même celui de parler, est un 

désir de vivre (idem, p.50). Aquele que opta por este caminho guarda para si a decisão, 

primeiramente para não ser impedido, em seguida porque a linguagem, marca daquele que 

vive, já perdeu todos os sentidos. O suicida é alguém que não quer mais falar. Assim, percebe-

se a tentativa dos sujeitos envolvidos em um suicídio, o próprio e os sobreviventes, em apagar   

as evidências. Contudo, do ponto de vista social, é preciso dar uma justificativa à sociedade. 

Faz-se necessário que haja um motivo claro para esta morte inesperada. É sob este aspecto 

que o livro aqui analisado toca em um gênero literário de grande importância: o romance 

policial. 

 A expectativa do crime perfeito aproxima o texto dos romances policiais, em que 

desvendar a identidade do assassino é a questão principal. Aqui temos um assassino confesso: 

a própria vítima, que adquire hábitos próprios de criminosos, ao esconder-se em uma 

identidade falsa. O leitor, todavia, procura as razões do assassinato. Na obra de Aquin, o leitor 

é detetive e psicólogo. É notável a busca por esconder a verdadeira identidade da amada. No 
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início do livro, ele só a designa por elle, mais adiante dirá que tem medo que algum escândalo 

possa perturbar a vida social de Madeleine.  

 Desde o princípio, Lallemant possui a ciência de que está cometendo um ato 

reprovável e que precisa ser atentamente calculado para que não haja possibilidade de falhas. 

Ele está em busca de um crime perfeito, em que só ele seja algoz e vítima perante os olhos da 

lei e da sociedade.  

 Maintenant, je trempe dans l’eau jusqu’aux épaules. Si, demain 

matin, on trouvait mon cadavre submergé dans la baignoire, dirait-on 

que je me suis donné la mort ou bien que tout simplement je me suis 

endormi dans l’eau bienfaisante? Mais cette ambiguïté ne serait pas la 

moindre: on constaterait que je me suis inscrit à l’hôtel sous un faux 

nom et, par une induction policière qui va de soi, on chercherait non 

seulement mon vrai nom dont mon portefeuille est couvert, mais celui 

de mon complice ou de ma partenaire. (idem, p.6)  

  Ele compreende que não deve escolher uma opção em que o detetive possa supor 

tratar-se de um homicídio. No entanto, é peculiar a forma com a qual ele escolhe se suicidar. 

Lallemant opta por simular um acidente, aparentemente por orgulho: Non je ne finirai pas 

dans un bain, noyé sous une fausse identité. Je veux bien porter mon nom jusqu’au bout et ne 

pas me rappeler à Madeleine par un sacandale qui la détruirait (ibidem). Ele aparenta não 

querer que as pessoas descubram o real motivo de sua morte. Não deseja ser lembrado como 

um covarde que escolheu a morte em vez de enfrentar seus problemas. Mas então, por que 

escrever um texto em que transpareceria o verdadeiro motivo de sua morte? De fato, sem tal 

ação não teríamos história. Mas será esta decisão gratuita? E por que falar em romance 

policial se não há crime de fato?  

 Para responder a estas questões recorreremos às elucidações do teórico Tzvetan 

Todorov. Em a Tipologia do Romance Policial (2003), o autor nos diz que é um erro querer 

enquadrar várias obras em uma convenção clássica, pois isto as desvaloriza. Para ele, a grande 
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obra cria um novo gênero ao mesmo tempo em que transgride as regras até então aceitas24 

(TODOROV, 2003, p.94) .  

 Todorov descreve as transformações que o gênero policial sofreu ao longo do último 

século. Ele toma como ponto de partida o romance de enigma, estudando sua configuração. 

Ele argumenta que esse tipo de história começa já na narrativa do inquérito, sendo a narrativa 

do crime brevemente mencionada, em geral, logo no princípio do volume. Segundo o crítico, 

os personagens do inquérito não agem, descobrem. E nada pode lhes acontecer, são imunes 

(idem, p. 96).  

 Essa segunda história, a história do inquérito, goza pois de um estatuto 

todo particular. Não é por acaso que ela é frequentemente contada por um 

amigo do detetive, que reconhece explicitamente estar escrevendo um livro: 

ela consiste, de fato, em explicar como essa própria narrativa pode ser feita, 

como o próprio livro é escrito. (ibidem) 

 Como aquele que narra a história não viu o crime, o que temos é um observador que 

possui acesso apenas a alguns aspectos do fato. Nesse tipo de romance, em geral, não há 

réplicas, processo e julgamento. O que temos é a observação de provas por parte de um 

narrador que não é onisciente. 

                                                 
24 A busca de Aquin por uma nova forma de escrever um romance, será tratada em nossa conclusão. 

Mais adiante também comentaremos a forma policial estabelecida por Aquin que, segundo 

François Harvey, parece satirizar o gênero romanesco. No entanto, gostaríamos de comentar que 

esta sátira de Aquin difere radicalmente daquela estudada por Carla Portilho (2009), e que nos 

serviu de base teórica em projeto anterior a esta dissertação no âmbito do projeto PIBIC, 
igualmente orientado pela professora Dra. Bernadette Porto. Na ocasião, analisamos os romances 

policiais Bizango, de Stanley Péan, autor haitiano radicado no Quebec; e L’homme au Bâton, de 

Ernest Pépin. Pudemos confirmar as elucidações de Portilho acerca do romance policial produzido 

às margens das antigas metrópoles (literaturas caribenhas) que, segundo ela, destaca-se como 

um gênero de vasta riqueza temática e que suscita a curiosidade do leitor. Este, movido 

pelo seu anseio de descobrir quem é o malfeitor, é levado em uma viagem pela paisagem 

da cidade retratada no romance, por suas peculiaridades. E ao ampliar um pouco seu olhar, 

o leitor é impelido a fazer um passeio pela cultura do país. Portilho sublinha que a busca 

pela resolução do crime assim como a figura do detetive/flâneur em suas andanças pela 

cidade à procura do culpado, são desculpas para que a crítica social aos resultados 

negativos e positivos da violência do colonialismo - empreendido pelas potências 

europeias - possam aparecer através da narração. Em Aquin, veremos que a sátira reside 

no fato do detetive ser assassino e a culpada, a vítima.  
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 Após o romance de enigma, temos o romance noir. Nele a narrativa do crime e a 

narrativa do inquérito se misturam. Vemos o crime acontecer à medida que a história avança.  

Não há história a adivinhar; não há mistério, como no romance de enigma. O leitor é movido 

pelo suspense em direção à causa do crime a partir de seu efeito, descoberta de cadáveres ou 

outros indícios (idem, p. 99). 

 Se tomarmos a narrativa como a história da morte de René Lallemant, temos que o 

narrador constrói para si mesmo, sua própria vida, um enredo de romance policial. Desde o 

princípio, há um crime posto, sua morte. O que ele narra é a explicação de como seu 

falecimento aconteceu, o inquérito. O leitor é o detetive desta morte inventada. Conforme as 

páginas passam, os motivos pessoais vão se acumulando e levantando o suspense, ou melhor, 

a expectativa de que a hora de cometer o crime se aproxima. 

 Para além da procura do crime, a narrativa faz apelo à categoria policial devido ao uso 

de linguagem convencional do gênero25. Isto se dá principalmente quando os personagens 

dialogam. O tom da conversa é inquisitório. Busca-se uma confissão da outra parte, obtida 

através de um processo que beira a tortura psicológica, para fabricar uma verdade. 

Je suis de la même race que les limiers d’Erle Stanley Gardner. Je fais tout 

répéter deux fois. Je recommence l’interrogatoire jusqu’à ce qu’on m’affirme 

deux fois chaque chose et que, à cause même de cette répétition, je n’y croie 

plus. Je conduis ma vie comme une enquête sur meurtre. Je n’ai qu’une 

passion, c’est de voir, oui tout voir, c’est à dire, au fond, violer, salir peut-

être. […] Tous les policiers, je n’en ai connu que dans les romans du genre, 

sont en mal de revivre une faute inavouable et, pour cela, ils contraignent le 

premier venu, un suspect, mais qui ne l’est pas?, à la leur décrire dans le 

détail. Ils poursuivent les reflets d’un crime dont l’archétype dort au fond de 

leur conscience. (AQUIN, 2001, p.41)  

 Madeleine, em geral, é o alvo deste imenso inquérito. Há uma constante relação 

policial/bandido no caso amoroso dos dois. Lallemant está sempre em busca de retirar 

informações de sua amante como se ela cometera um delito: “ - Ne m’oblige pas à parler 

cela, René…/  - Mais quoi? Il t’a brusquée, il t’a prise, possédée brutalement, allons, ne 

                                                 
25 Ver também as citações nas páginas 33, 37, 39 e 40. 
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pleure pas et raconte-moi tout. (idem, p.105). Lallemant busca forçá-la a dizer o que ele quer 

ouvir. E quando não obtém o que quer, passa a inventar, delirar, quer consumir o livre-arbítrio 

da amada, sua individualidade. 

Madeleine parlait-elle ainsi? Je ne le sais pas, je ne saurai jamais de quels 

mots elle désignait son amour ou son désir. […] Je lui prête des mots pour 

imaginer un peu ce qu’elle dit. Je projette mon vocabulaire sur son âme, 

faute d’en connaître le dedans. L’envers de ses paroles m’est aussi 

inconnaissable que la définition exacte de son plaisir […] Qui me dira si je 

suis aimé ou non, et de quelle façon vraiment, puisque Madeleine m’a tant 

de fois trompé et que désormais, pour moi, ni les mots ni les baisers ne 

constituent des preuves de rien, sinon de leur propre existence locale et 

fugace?  

 Si je devais revoir Madeleine, si tout était à refaire dès le premier jour 

je lui dirais: Dis-moi tout ce que tu penses, et raconte-moi aussi tes rêves.Ne 

me cache pas les mots , les images, les cris qui traversent ton esprit, dis-moi 

tout cela avant même de le réduire en un langage cohérent donc mensonger. 

(idem, p. 61-62) 

Toute la psychologie des actes manqués m’autorise à penser que Madeleine, 

par cette phrase superflue, a bel et bien voulu détruire notre amour. (idem, 

p.79) 

 Ele também age como detetive e juiz das ações dos demais personagens, ainda que não 

haja provas que pesem contra eles: C’est Jean-Paul qui a renversé la décision au comité de 

rédaction au sujet de ma candidature pour Paris. C’est lui qui m’a boycotté, au dernier 

moment. Je ne lui pardonnerai jamais, non plus que je peux lui pardonner sa fausse amitié! 

(idem, p.30). 

 Michel Foucault, através de seu profícuo estudo sobre as instituições disciplinares, 

demonstrou que o objetivo da confissão não é tratar da verdade, fazê-la vir à tona. A tortura, a 

punição, a privação da liberdade têm por objetivo fabricar um discurso que preencha as 

expectativas daquele que aplica a pena.  
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Dentro desta perspectiva poderíamos também fazer uma história da 

confissão na ordem da penitência, da justiça criminal e da psiquiatria. Um 

“bom senso” que de fato repousa sobre toda uma concepção da verdade 

como objeto de conhecimento, reinterpreta e justifica a busca da confissão 

perguntando se pode haver melhor prova, indício mais seguro do que a 

confissão do próprio sujeito acerca de seu crime, ou seu erro ou seu desejo 

louco. Mas, historicamente, bem antes de ser considerada um teste, a 

confissão era a produção de uma verdade que se colocava no final de uma 

prova, e segundo formas canônicas: confissão ritual, suplício, interrogatório. 

Nesta forma de confissão − tal como as práticas religiosas e depois 

judiciárias da Idade Média buscavam − o problema não era o de sua exatidão 

e de sua integração como elemento suplementar às outras prescrições; o 

problema era simplesmente que fosse feita, e feita segundo as regras. A 

sequência interrogatório/confissão, que é tão importante na prática 

médico−judiciária moderna, oscila de fato entre um antigo ritual da 

verdade/prova prescrito ao acontecimento que se produz, e uma 

epistemologia da verdade/constatação prescrita ao estabelecimento dos sinais 

e dos testes. A passagem da verdade/prova à verdade/constatação é sem 

dúvida um dos processos mais importantes na história da verdade, ainda que 

a palavra “passagem” não seja inteiramente adequada, pois não se trata ai de 

duas formas estranhas entre si que se oporiam e das quais uma triunfaria 

sobre a outra. A verdade/constatação, na forma do conhecimento talvez não 

passe de um caso particular da verdade/prova na forma do acontecimento; 

acontecimento que se produz como podendo ser de direito repetido sempre e 

em toda parte. Ritual de produção que toma corpo numa instrumentação e 

num método a todos acessíveis e uniformemente eficaz; saída que aponta um 

objeto permanente de conhecimento e que qualifica um sujeito universal de 

conhecimento. E esta forma singular de produção da verdade que pouco a 

pouco foi recobrindo as outras formas de produção da verdade e que, ou pelo 

menos, impôs sua forma como universal. (FOUCAULT, 2014 p.66)  

 A passagem evidencia o caráter expiatório do inquérito. A confissão para os católicos, 

seja voluntária diante de um padre ou por meio da força no momento da tortura – como 

aconteceu no âmbito dos processos de Inquisição - era o meio pelo qual o espírito sublimava 
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seus pecados e regressava ao equilíbrio. Pouco importava a verdade, o que interessava era a 

obtenção de um relato desejado. 

 É esta fabricação da verdade com consequente dominação do feminino que René 

procura em seus exaustivos inquéritos. Ele tortura Madeleine com o propósito de fazê-la 

revelar os pormenores da intimidade entre a amante e o marido legítimo. O que Lallemant 

busca é saber quem ela realmente ama, mas, sobretudo, se ele é o mais amado. A fabricação 

de uma história chega ao delírio, pois quando ele não consegue extrair uma informação, ele 

inventa uma versão que lhe agrade o ego. 

Cette nuit à New York, tu vivais aussi! Et sans moi! Pour te donner à 

ton mari et, dès ce moment, en jouir parfaitement, il fallait que tu 

l’aimes. C’était la première fois que tu te donnais à un homme! Est-ce 

bien sûr? Je ne te crois plus désormais. J’ai le sentiment que tu m’as 

toujours menti. La vérité, je ne la connaîtrai jamais. Mais tout me 

laisse croire qu’elle est, en général, contraire à tes paroles… Tu n’étais 

pas vierge, la nuit de tes noces. Ce n’était pas la première fois que tu 

t’enfermais dans une chambre avec un homme et que tu t’abandonnais 

à ses caresses… Madeleine, qu’est-ce que tu fais? Non, ne te rhabille 

pas. Reste encore ici, pardonne-moi Madeleine. Je t’en supplie. Oublie 

tout ce que j’ai dit, car j’ai l’excuse d’être très malheureux en ce 

moment. Je n’ai plus le goût de vivre (AQUIN, 2001, p.107).  

 François Harvey, em sua tese Écritures Composites – Interférences Génériques et 

Médiatiques chez Hubert Aquin et Alain Robbe-Grillet,  ao discorrer sobre a presença do 

policial em L’Invention de la mort,  nos diz que Aquin parece fazer uma paródia do gênero. 

Ao falar de cada um dos romances de Aquin, o pesquisador declara:  

 Nos textos escolhidos, veremos que o policial, se subjaz substancialmente 

nas intrigas, prova-se, no entanto, fortemente criticado por Aquin, 

primeiramente sobre o plano formal em que os meios tradicionais de 

inquérito são marcados de uma profunda infecundidade, mas sobretudo 

sobre suas funções primárias e princialmente sua pretensão objetiva à 

verdade. De fato, à maneira robbe-grillétienne, o escritor usa do policial a 
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fim de recolocar em questão a epistemologia objetivista, herdada das 

ciências positivas, as quais responde geralmente este tipo de escrita. 

Manipulando o cartesianismo policial, Aquin procura substituir o processo 

hermenêutico racionalista implicado pela narração do inquérito uma 

dinâmica da significação fundada sobre a relação de implicação e de trocas 

recíprocas entre o detetive e o enigma, baseada sobre o modelo da leitura. 

Pois para Aquin, o romance policial é, ao pé da letra, um lugar “onde os 

indícios são como tantos caracteres tipográficos, onde todo rastro está 

escrito, onde observar consiste em ler. Onde o mundo é, literalmente, um 

livro. Contudo, se a paródia do policial faz a renovação destas modalidades 

de conhecimento, parece que todavia que isto não pode se produzir sem 

comprometer a liberdade do leitor que, na maior parte do tempo, configura-

se a primeira vítima de um crime cujo autor é… Hubert Aquin.(HARVEY, 

2008, p. 214)26 

 Concordamos com Harvey que os interrogatórios de René pretendem fazer com que 

Madeleine endosse sua culpabilidade (idem, p.217). Assim, é interessante o uso da palavra 

vítima. Madeleine é vítima dos ciúmes exagerados de René. Esta participa da paródia do 

romance policial: o detetive é na verdade o assassino – ele se mata, e também sente-se 

                                                 

26  Dans les textes retenus, nous verrons que le policier, s'il sous-tend substantiellement les 

intrigues, s'avère néanmoins fortement critiqué par Aquin, d'abord sur le plan formel où les moyens 

traditionnels d'enquête sont marqués d'une profonde infécondité, mais surtout sur celui de ses 

fonctions premières et principalement sa prétention objective à la vérité. En effet, à la manière robbe-

grillétienne, l'écrivain use du policier afin de remettre en question l'épistémologie objectiviste. héritée 

des sciences positives, à laquelle répond généralement ce type d'écrit. Malmenant le cartésianisme 

policier, Aquin cherche à substituer au procès herméneutique rationaliste impliqué par le récit 

d'enquête une dynamique de la signification fondée sur une relation d'implication et d'échanges 

réciproques entre l'enquêteur et l'énigme, basée sur le modèle de la lecture. Car pour Aquin, le roman 

policier est, au pied de la lettre, un lieu « où les indices sont comme autant de caractères 

typographiques, où toute trace est écrite, où observer consiste à lire. Où le monde est, littéralement, un 

livre. Or, si la parodie du policier sert le renouvellement de ces modalités de connaissance, il apparaît 

toutefois que cela ne peut se produire sans écorcher au passage la liberté du lecteur qui, la plupart du 

temps, s'avère la première victime d'un crime dont l'auteur est... Hubert Aquin!  
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responsável pelo aborto de seu filho – e a culpada é a vítima do interrogatório e do amor 

doentio (idem, p.221). Ele obriga sua amante a dizer sobre o que ela não quer falar. E quando 

ele não obtém a resposta desejada, inventa uma que satisfaça seu desejo sádico. Verifica-se tal 

fato na cena em que René interroga Madeleine até que ela supostamente confesse ter feito 

sexo oral com seu marido. 

- Je veux savoir. 

- Quoi savoir, que je t'aime, René? 

- ... si tu as l'habitude d'embrasser. .. comme tu m'as embrassé tout à l'heure? 

Madeleine éclata en larmes. Je regardais froidement ses épaules et sa nuque 

nues. Tout amour se retirait de moi et je rêvais de poignarder Madeleine dans 

son beau dos d'albâtre.  

- Parle enfin. 

- René, dis-moi plutôt que nous ne nous reverrons plus dans une chambre. 

Dis-moi que je dois renoncer à toi et que tout est fini, brisé ... 

- Madeleine cesse de pleurer; je veux simplement que tu parles! 

- Tu ne peux donc pas comprendre sans m'obliger à tout dire? René, ne 

cherche pas à m'humilier. 

- Je dois donc comprendre ... que tu as l'habitude de rendre ton mari 

«heureux» de la même façon que je l'ai été tout à l'heure. Je dois comprendre 

que tu t'es déjà couchée sur lui, la tête dans ses jambes ... 

-René! 

- Tu as fait cela souvent? 

- René, chasse-moi. Séparons-nous ! Je ne veux pas souffrir comme en ce 

moment. Oui, séparons-nous, cela vaudrait mieux ! (AQUIN, 2001, p.80) 

 Retomemos o tom de suspense que abriu esta seção como epígrafe. Tal clima 

tipicamente policial é constante, principalmente quando Lallemant volta ao tempo presente 

para narrar o que está fazendo, isto é, quando acompanhamos seus passos em direção à ponte 
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de onde ele se jogará simulando um acidente automobilístico fatal comum no período de 

inverno:  

J’avance maintenant hors de murs imaginaires de Montréal où, 

pendant vingt-neuf ans, j’ai attendu mon arrêt de mort. […] Je conduis 

sereinement ma Chevrolet, comme le chariot des chansons nègres 

bercé par un chant angélique. Je roule doucement dans mon cercueil. 

(idem. p55) 

 Parece que o gênero policial neste romance de Aquin é trabalhado com o intuito de 

primeiramente repreender e torturar Madeline e Jean-Paul. Novamente é sugerido o desejo de 

imortalizar-se por meio da escrita, continuar a viver, presentificar-se. Sob esta máscara, René 

revela seu alto grau de perversidade. Ao ler os seus longos inquéritos, percebemos a 

personalidade castradora, manipuladora e agressiva que o protagonista possui. Tal fato nos 

leva a questionar se ele de fato é esta pessoa totalmente frágil e deprimida por uma vida em 

que tudo deu errado para si. A tentativa de culpabilizar o outro, seja Jean-Paul ou Madeleine, 

revelaria seu caráter infantil e sua dificuldade em assumir seus erros. Atesta-se que estamos 

diante de um personagem extremamente orgulhoso, que não quer transparecer suas fraquezas, 

medos e covardia. A ação de esconder, por detrás da simulação de um acidente, a sua real 

intenção de suicidar-se, aparenta ter a finalidade de preservar sua memória. Desta maneira, a 

lembrança dos feitos de sua vida serão celebrados positivamente tanto pelo obituário do 

Canadien  quanto por aqueles que o conheceram.  

 Por outro lado,  verificam-se, sobretudo ao final da narrativa, as implicações que um 

inquérito sobre o real motivo de sua morte traria. Ora, é preciso  lembrar que estamos falando 

de um enredo dos anos 60. O caso de um homem que morre por conta de não ter seu amor 

correspondido por sua amante, uma mulher burguesa adúltera, causaria enorme repercussão, 

manchando o nome de Madeleine e de todos relacionados ao caso. Sob este ângulo, o acidente 

parece ser uma maneira de proteger este amor daqueles que não participam deste conturbada 

relação amorosa. Outrossim, o protagonista parece querer apagar as pistas de sua morte, 

talvez por vergonha, tal qual um criminoso quer apagar as pistas de seu crime. Logo, há uma 

marcante ambiguidade: o personagem diz que quer esconder seu suicídio, mas o livro é a 

preparação e revelação do mesmo gesto. 
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En fait ma mort n’est que ma mort. J’en fais un accident pour qu’elle entre 

dans une des catégories bien connues de decès naturel, celle des hasards de 

la route. Si je m’arrangeais pour qu’on sache de ma mort n’est pas 

involontaire, c’est que je croirais encore en la vie. Toute forme de spectacle 

relevant de la vie, en donner un pour me supprimer deviendrait un non-sens. 

Je désire que ma mort n’ait pas plus de valeur que ma vie, et que son 

annonce n’ajoute aucun double sens à la longue série d’actes maladroits, 

infirmes  et embryonnaires qui résument mon passage ici-bas. (idem, p. 128)   

 

2.4) Hubert Aquin e as escritas de si. 

 

[…] Pirate déchaîné dans un étang brumeux, couvert de Colts 38 et injecté 

d’hypodermiques grisantes, je suis l’emprisonné, le terroriste, le 

révolutionnaire anarchique et incontestablement fini ! L’arme au flanc, 

toujours prêt à dégainer devant un fantôme, le geste éclair, la main morte et 

la mort dans l’âme, c’est moi le héros, le désintoxiqué ! Chef national d’un 

peuple inédit » Je suis le symbole fracturé de la révolution du Québec., mais 

aussi son reflet désordonné et son incarnation suicidaire. Depuis l’âge de 

quinze ans, je n’ai pas cessé de vouloir un beau suicide : sous la glace 

enneigée du lac Diable, dans l’eau boréale de l’estuaire du Saint-Laurent, 

dans une chambre de l’Hôtel Windsor avec une femme que j’ai aimée, dans 

l’auto broyée l’autre hiver, dans le flacon de Beta-Chlor 500 mg […] Me 

suicider partout et sans relâche, c’est là ma mission. En moi, déprimé 

explosif, toute une nation s’aplatit historiquement et raconte son enfance 

perdue, par bouffées de mots bégayés et de délires scripturaires et, sous le 

choc noir de la lucidité, se met soudain à pleurer  devant l’immensité du 

désastre et de l’envergure quasi sublime de son échec. (AQUIN, 1995, p.  

20-21) 

 O livro mais famoso escrito por Hubert Aquin é Prochain Épisode. Trata-se da história de 

um revolucionário frustrado preso no hospital psiquiátrico de Montreal à espera de seu 

julgamento por planejar um atentado terrorista. Seu enredo, em primeira pessoa, oscila entre a 

narrativa deste prisioneiro com o enredo do romance policial que ele diz pretender escrever.  
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O protagonista não possui nome. Ele apenas diz Je, ao longo de seu discurso  

predominantemente escrito no presente do indicativo.  

 A crítica quebequense considera L’Invention de la mort como um embrião de Prochain 

Épisode, já que inscritas em suas páginas estão as sementes estéticas que serão desenvolvidas 

nos seus demais livros, tais como a exploração do gênero policial, a condição social feminina 

no Quebec dos anos 60/70, o nacionalismo e a luta pela independência da província, o jogo de 

referências às várias formas de arte, a escrita barroca etc. (AQUIN,  2001, p.XXXI).     

 Aqui buscaremos analisar a forte ligação entre escritor e obra, objetivando demonstrar 

o caráter biográfico na obra do romancista. Acreditamos, tal como Bernard Beugnot, cujo 

texto serve de introdução ao volume de L’Invention de la mort , que para o leitor atual é 

dificílimo ler as obras deste autor sem encontrar indícios de suas próprias experiências 

pessoais transpostas ao caráter de seus personagens literários. 

Qu’ils soient romanesques, dramatiques, critiques, les textes écrits par 

Hubert Aquin sont profondément ancrés dans l’existentiel et le biographique 

(lieux, événements, expériences affectives et morales). […] Si le suicide 

d’Aquin a prêté à des travaux ou des analyses discutables, il reste qu’il est un 

horizon de l’œuvre dont les traces obsédantes apparaissent très tôt. D’une 

certaine manière, Hubert Aquin invente aussi en écrivant, la module et la 

modèle, quête finalement sans issue d’une origine, d’une naissance ou d’une 

renaissance appelées à demeurer de l’ordre de la nostalgie27.  

 Podemos observar que seus personagens estão envoltos por aspectos referenciais 

diretamente ligados aos passos do autor, são elencados lugares, fatos históricos, experiências 

afetivas tais como viagens ou o alcoolismo e o adultério. René e Aquin possuem a mesma 

idade, são da mesma geração, filhos do meio negligenciados pela mãe, e nascidos no fatídico 

ano de 1929, para  Lallemant um presságio do fracasso que seria a sua vida.  Ao longo da vida 

                                                 
27  (idem, p. IX) Que sejam romanescas, dramáticas, críticas, os textos escritos por Hubert Aquin são 

profundamente ancorados no existencial e no biográfico (lugares, eventos, experiências afetivas e 

morais). […] Se o suicídio de Aquin se prestou a trabalhos ou a análises discutíveis, ainda assim é 

um horizonte da obra, cujos traços obsessivos aparecem prematuramente. De uma certa maneira, 

Hubert Aquin inventa também escrevendo, o módulo e o modelo, busca finalmente sem obtenção 

de origem, do nascimento ou de um renascimento, chamados a permanecer na ordem da nostalgia.      
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ambos trabalharam em jornais ou em empregos considerados medíocres, e tiveram 

dificuldades econômicas. 

 As obras críticas em torno da produção de Hubert Aquin baseiam-se em informações 

extraídas de seu diário íntimo. No decorrer desta pesquisa, não tivemos a mesma sorte, uma 

vez que este volume encontra-se esgotado. Todavia tivemos a oportunidade de adquirir o livro 

Signé Hubert Aquin – Enquête sur le suicide d’un écrivain. Trata-se da transcrição de uma 

série de entrevistas concedidas por Andrée Yanacopoulo, última esposa de Aquin e mãe do seu 

filho caçula Emmanuel Aquin à época com cerca de 9 anos, ao jornalista Gordon Sheppard28. 

Desta obra extraímos as informações biográficas que doravante serão expostas em diálogo 

com a produção literária do romancista. Logo de início se destaca a escolha racional e 

ensaiada do suicídio. Podemos observar esta certeza na passagem que serve como epígrafe 

desta seção bem como na nota de suicídio encontrada pela esposa e publicada no jornal Le 

Devoir no dia 17 de março de 1977 : 

 Aujourd’hui 15 mars 1977, je n’ai plus aucune réserve en moi. Je me 

sens détruit. Je n’arrive plus à me reconstruire et je ne veux plus me 

reconstruire. C’est un choix. Je me sens paisible. Mon acte est positif, c’est 

l’acte d’un vivant. N’oublie pas en plus que j’ai toujours su que c’est moi qui 

choisirai le moment, ma vie a atteint son terme. J’ai vécu intensément, c’en 

est fini29 (SHEPPARD, 1985, p.27). 

 Segundo a esposa de Aquin, os dois mantinham um pacto firmado após uma tentativa 

de suicídio do autor ocorrida em 1971, quando se intoxicou com barbitúricos. Este acordo 

consistia no fato de que se um dos dois quisesse se matar deveria prevenir o outro com 24 

horas de antecedência, mas este não deveria fazer nada que pudesse servir de obstáculo à 

                                                 
28 Aquin já teria escrito L’Invention de la mort quando conheceu a mulher que viria a ser sua esposa, 

Andrée Yanacopoulo. Contudo, é interessante notar como Yanacopoulo e Madeleine parecem 

comungar de ponto de partida em sua aventura amorosa quase idêntico no que tange o seu estado 

civil. Obervamos a descrição que a própria Yanacopoulo faz de si mesma quando do primeiro 

encontro com Aquin : J’étais mariée et j’avais trois enfants, deux garçons et une fille. Mais ça 

allait très mal avec mon mari, je savais déjà que je voulais le quitter. Et pour Hubert c’était pareil. 

(SHEPPARD, 1985, p.61) 

29 Hoje, 15 de março de 1977, não tenho mais nenhuma reserva em mim. Eu me sinto destruído. Eu 

não consigo me reconstruir e eu não quero mais me reconstruir. É uma escolha. Eu estou em paz. 

Meu ato é positivo, é um ato de um vivo. Não esqueça tampouco que eu sempre soube que seria eu 

que escolheria om momento, minha vida atingiu seu termo. Eu vivi intensamente, acabou. 
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concretização da decisão do parceiro. Ela menciona diversos acidentes automobilísticos que 

poderiam ser interpretados como insinuação do intento.  

 Yanacopoulo nos narra a tentativa de suicídio de 1971. Vivendo um período de grande 

depressão, Aquin saiu de casa sem dizer nada, era uma segunda, dia 29 de março. No dia 

seguinte, ela recebeu uma carta acompanhada de sua agenda, documentos e fotografias. A 

carta havia sido escrita em um papel com o timbre do hotel Reine-Elizabeth. Ela telefonou 

para o hotel, mas não havia nenhum Hubert Aquin hospedado lá. Hospedara-se sob um falso 

nome, tal como René o fez utilizando-se do nome de Jean-Paul, no Windsor. Aquin, porém, 

registrou-se utilizando o nome de um de seus personagens: Jean-William Forestier, que no 

romance L’Antiphonaire, mata Robert, o farmacêutico, e em seguida se suicida. Esta carta 

escrita por Aquin comunga do mesmo tom hiperbólico e sentimental que encontramos na 

narrativa de Lallemant. 

Le 29 mars 1971. 

 01h00 

 Trop, c’est trop!Tu le reconnaîtras toi-même. Je n’avais pas besoin 

d’avaler tant de néant. Maintenant que cela est fait, je ne vois rien d’autre à 

faire que la suite et la fin ! 

 Ma tristesse trop commode, si je puis dire, n’est pas si grande que je 

ne l’aurais pensé. Hélas, je n’ai pas à te demander pardon pour ce qui s’en 

vient, ni à te réitérer un amour dans lequel tu ne crois plus. 

 La vie est courte ; si c’était à refaire, je ferais l’impossible pour ne pas 

vivre. Tu dois me comprendre un peu : cette possible (et, peut-être, dérisoire) 

compréhension est et sera notre dernière forme d’union – si  tant est que cela 

nous unisse. 

 La nuit est longue. Tu as froid, moi aussi. Mais nous tiendrons bon, 

chacun de notre côté, jusqu’à l’aube. Hubert. (idem, p.51) 

 Finalmente, Yanacopoulo revela a Sheppard que Aquin demostrava que algo de errado 

estava por acontecer. Logo após a publicação de seu último romance, Neige Noire, ele 

começara a comportar-se de maneira estranha, abatido. Há uma forte relação entre o término 
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de um ciclo (encerramento de um livro, ou de um ciclo romanesco) e o fim da vida, ou talvez 

o desinteresse de ter que recomeçar, de buscar novas linguagens. 

GORDON SHEPPARD : Savez-vous depuis combien de temps Hubert 

pensait à se suicider ? 

ANDRÉE YANACOPOULO : Justement, il ne faut pas s’imaginer que ça lui 

a pris comme ça, brusquement, de se dire : « Bon, ben, c’est fini. » Ça 

remonte à longtemps ; en fait, depuis qu’il avait fini Neige Noir – au 

printemps 74 – il se sentait tomber. Il me disait : 

 - Tu sais, Neige Noire, c’est mon dernier livre. 

  Et je lui répondais : 

 - Écoute, tu m’as dit toi-même que tu étais capable d’en écrire dix, 

vingt. Alors, explique-moi un peu. 

 - C’est vrai. Si je voulais, je serais capable d’en pondre vingt, trente. 

Mais voilà : le problème est là. 

Il faut dire que chaque fois qu’il finissait un roman, il éprouvait un très grand 

vide pendant des jours et des jours, et le sentiment qu’il n’en écrirait plus 

d’autre. Mais pour Neige Noire, ç’a été plus marqué : il a vraiment pensé à 

se tuer. (SHEPPARD, 1985, p. 33-34)  

[...]  

GS : Et malgré le fait qu’il ait trouvé ce travail, il songeait à ce moment-là 

sérieusement à se suicider… 

AY : Oui. Il m’a dit par [sic] après qu’en décembre 74, il avait même écrit 

une lettre d’adieu à Emmanuel. Cette lettre, je ne l’ai jamais vue ni lue ; 

Hubert m’a dit qu’il l’avait déchirée. (SHEPPARD, 1985, p. 34).      

 Mais adiante, a viúva narra que em 77 Aquin havia dito em uma conversa à noite e à 

cama,  que ele imaginava que não chegaria ao Natal, nem sequer ao seu aniversário, 24 de 

outubro. E explicou-lhe as diferentes modalidades que ele já  idealizara de como iria encontrar 

a morte, como um acidente de carro, pois tinha-lhe como um espécie de cúmplice, segundo 

ela (idem, p.39). Desta maneira, pelo que já foi exposto, torna-se evidente que Aquin, tal 

como René, racionaliza a forma com a qual sua vida encontrará um desfecho fatal, bem como 

parece ficar claro que o escritor construiu um ritual para si como o fez com o seu personagem. 

Não é uma morte abrupta, mas um suicídio com todos os passos planejados, para que não haja 
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falha, nem que nada deixe de ser observado no processo, isto é, para que seja um crime 

perfeito. 

 Muitos são os motivos elencados por Yanacopoulo que levaram Aquin à concretização 

de seus planos. Um deles é a imensa instabilidade financeira que sempre o acompanhou. Ela 

nos revela que seu marido não conseguia encontrar emprego e estava afundado em dívidas. 

Aliás, o dinheiro que tinha era, na verdade, dado por ela própria, que mantinha por exigência 

dele uma espécie de caderneta onde anotava todos os empréstimos que um dia esperava 

saldar. Até mesmos os presentes que ele comprava para a sua esposa e filho vinham do 

dinheiro da própria cônjuge.  

 É importante sublinhar que Aquin teve uma vida política bastante agitada. A exemplo 

do protagonista de Prochain Épisode, ele também fez parte de um grupo radical que lutava 

pela independência do Quebec. Em 1960, André Allemagne convida-o para juntar-se ao RIN 

(Rassemblement pour l’indépendance nationale). Em maio de 62, publicará seu célebre ensaio 

La Fatigue Culturelle du Canada-Français, onde engendra um discurso de forte oposição ao 

federalismo do então primeiro-ministro Pierre Trudeau. No dia 5 de julho de 1964, Aquin será 

preso por porte ilegal de armas e roubo de um veículo. Para não ir à cadeia, seu advogado 

sustenta o argumento de que seu cliente sofria de uma “dépression suicidaire” (AQUIN, 1995, 

p. XIX). Assim, será internado no hospital psiquiátrico L’Institut Albert-Prévost, onde 

começará a redação de seu primeiro romance.  

 Esse é o início de sua ação política que perdurará por toda a sua vida. Ele ocupou 

diversas posições: nos anos 70 foi professor de literatura na Université du Québec à Montréal, 

anteriormente fora diretor da importante revista Liberté (1961-1971), e finalmente diretor 

literário na Éditions la Presse. Em todos esses postos, sempre militou e cultivou inimigos. 

Segundo sua esposa, a perda deste último posto por divergências políticas e artísticas com 

outro editor, Claude Hurtubise, foi-lhe fatal financeira e sentimentalmente. 

 Assim, ao analisarmos a biografia de Aquin, pensador inserido no contexto de sua 

época, com elementos que ele próprio retirou de si e inscreveu em seus personagens, torna-se 

difícil separar o suicídio do escritor e o fracasso de um ideal de nacionalidade quebequense 

independente. Esta leitura é corroborada pelo relato de sua esposa na passagem da entrevista 

que agora transcrevemos. 
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GS: Qu’est-ce qui est arrivé après votre retour de Boston? 

AY: Je voyais le mois d’octobre passer, et  je ne savais  plus quoi faire pour 

le détourner de ses intentions. Alors le 19 octobre avant qu’il parte pour 

Ottawa où il devait passer deux jours, je lui ai écrit  une lettre dans laquelle 

j’ai essayé de le convaincre de ne  pas se suicider. Comme je ne voulais pas 

qu’il la lise devant moi, je l’avais mise à un endroit fou, dans l’auto, derrière 

un costume qu’il transportait sous enveloppe de plastique, accroché au-

dessus de la banquette arrière. Il a trouvé ma lettre juste sur le chemin du 

retour alors qu’il s’était arrêté pour le plein d’essence. 

19 octobre 1976. 

 Je n’ai pas la force d’aborder oralement avec toi ce propos; je te 

l’écris  donc. Et comme je n’ai pas non plus l’énergie d’en élaborer 

soigneusement la formulation, je te demande d’en accepter la présentation 

grossière. 

 On ne vit pas au Québec comme on peut vivre ailleurs, tu le sais 

mieux que moi. Dans les pays “stabilisés” (France, Angleterre, États-Unis…) 

chacun peut être à lui-même sa propre fin, ici, l’individuel et le collectif se 

confondent bien souvent: ce que l’on fait à titre personnel a une importance, 

une signification collective, et ce, d’autant plus qu’on est une “personnalité”.  

 Tu incarnes pour beaucoup de Québécois un indépendantiste et un 

nationaliste irréductibles qui magnifie [sic] d’autant ta valeur d’écrivain: ton 

œuvre est à la fois authentiquement québécoise et puissamment universelle. 

 Par ailleurs, un suicide est, d’une certaine façon, une fuite et une 

démission. Or, tu as une responsabilité collective; si tu te tues, c’est un peu  

le Québec que tu tues, que tu amputes d’un avenir prometteur. 

Personnellement, je sais qu’alors je ne pourrai plus croire en un pays qui 

cultive ainsi ce que toi-même tu as appelé “l’art de la défaite”. Et j’aurai le 

souci d’enraciner Emmanuel dans un pays capable de lui instiller une 

identité nationale solide et cohérente (États-Unis, France). 

 Voilà ce que je tenais à te dire. Pardonne ma formulation abrupte. A. ( 

SHEPPARD, 1985, p. 41) 
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 Gostaríamos de observar mais três comentários que aparecem no decorrer desta 

entrevista que dialogam diretamente com a construção do personagem René Lallemant. 

Primeiramente, o desconforto com o próprio corpo, de não se sentir bem em sua própria pele.  

Yanacopoulo declara que seu marido sofria, além de forte depressão, de epilepsia, tratando-se 

com medicação conveniente. Aprendemos também que em um de seus acidentes, Aquin 

perdeu o olho esquerdo, e passou a usar uma prótese de vidro (idem, p. 60). Ela diz que o que 

chamava atenção logo de início em Aquin era seu olhar, “d’un bleu qui vous pénétrait et qui… 

semblait contenir tout le destin du monde… Il avait un visage un peu banal, inoubliable […]  

Il avait les attaches fines, et il était assez glabre dans l’ensemble, avec une peau douce et fine 

(ibidem) Vejamos como René Lallemant se apresenta, o corpo descrito como um lugar 

grotesco: 

[…] La pâleur, c’est le surmenage des derniers mois au journal. Les cernes 

mauves, et le poids invisible qui tire les lèvres vers le bas, c’est Madeleine. 

Dans les yeux d’un bleu éteint, qui me transpercent froidement, je reconnais 

mon désespoir, ou peut-être la folie. J’ai la face de l’automne qui finit. Mon 

visage est un sol glacé, sans soleil et sans fleurs. Le masque est pétrifié; et 

l’expression, il serait faux de dire qu’il n’y a pas, car cette immobilité même 

me fait peur. Je me vois nu. Comment se fait-il que personne n’ait vu sur 

mes traits ce que j’y constate en toute clarté: le nez informe, la bouche 

sinueuse, les yeux sans force, le menton de la lâcheté, le regard d’un vaincu? 

(AQUIN, 2001, p.5) 

 O álcool é uma constante na obra aqui analisada. Quase todos os debates entre os 

personagens são mediados pela presença do uísque: 

 Quelques minutes plus tard, je me suis retrouvé seul dans 

l’appartement de Jean-Paul, à vider le verre de scotch où Madeleine 

avait à peine laissé quelques parcelles de son rouge opale. Le scotch 

avait bon goût, il avait mûri sur les cargos qui vont aux Indes (idem, 

p.25-26) / Jean-Paul, les yeux dans le scotch, me regardait d’un air 

souriant (idem, p.31). 
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 A viúva do escritor nos revela que ele era alcoólatra, o que gerava grande discussão 

entre o casal, chegando a cenas violentas. 

  AY: […] Il ne passait pas de soirée sans se servir un grand gin orange 

ou un scotch, et il le renouvelait, sans compter le vin qu’il lui fallait toujours 

au repas, ou – à défaut de vin – de la bière et le petit digestif après. […] J’ai 

toujours lutté avec Hubert à propos de sa consommation d’alcool De fait, je 

lui faisait la guerre. Quelqu’un qui boit, ça réveille en moi beaucoup 

d’agressivité. (SHEPPARD, 1981, p.121) 

 Finalmente, o adultério parece ser um tema transversal entre os romances de Aquin. 

Em L’Invention de la mort, temos dois triângulos concretos, a saber: René – Madeleine – 

Charles; René – Nathalie – Jean-Paul; e um terceiro, não concretizado, mas suposto, em que 

Madeleine dividiria a atenção amorosa de René com Jean-Paul, secretamente apaixonado pelo 

colega de trabalho. 

  Yanacopoulo narra o triângulo amoroso entre ela, Aquin e uma Madame M. Ela é 

descrita como uma mulher de 36 anos à época, casada, mãe de três filhos e professora 

universitária tal como Andrée Yanacopoulo. Todavia, pela primeira vez ao longo do volume as 

grandes revelações são dadas por Sheppard  que entrevistou madame M. e diz a Andrée 

Yanacopoulo o que descobrira. Madame M. procurou um advogado por intermédio de Aquin, 

e pensava em se separar de seu marido. Outro segredo revelado é que ambos haviam viajado 

juntos à Europa sem que Yanacopoulo e seu filho percebessem. Sheppard e a viúva supõem 

que Madame M. representava de alguma maneira uma última tentativa de Aquin de se recriar 

e/ou refazer para poder seguir em frente (idem, p. 304). 

  É, pois, evidente a ligação existente entre narrador, personagem e autor. Esta 

instabilidade ou queda nas fronteiras entre o real e o ficcional aproximam a produção artística 

deste romancista dos debates acerca do pacto autobiográfico. 

 É verdade que Aquin não acompanhou os debates sobre este tema. O livro que dá 

início a este campo de estudo literário é Le Pacte autobiographique, de Philippe Lejeune, em 

1975. Sendo o momento auge a publicação do livro Fils, de Doubrovsky, em 1977, ano da 

morte de Hubert Aquin. Ora, a produção literária de Aquin já havia sido escrita, portanto, não 
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foi influenciada pela crítica oriunda desta abordagem conceitual. Neige Noire, último romance 

do autor, foi publicado em 1974. 

 Aqui cabe também o argumento de que as narrativas não se enquadram em nenhum 

dos modelos apontados por Lejeune ou por  Doubrovsky. Isto é, Aquin não escreve tendo 

como pano de fundo o pacto que o autor estabelece com o leitor apontado por Lejeune. Em 

L’Invention de la mort, as figuras do narrador e do personagem se confundem, posto que é 

mesma pessoa, René Lallemant. Todavia o autor da obra é indiscutivelmente Hubert Aquin, é 

ele quem assina a capa do volume.  

 As fronteiras entre o real e o ficcional se tornam mais tênues em Prochain Épisode, já 

que o Je - narrador e personagem - não é nomeado, não sabemos quem é. E os diversos pontos 

de contato entre as biografias (de Aquin e do revolucionário) tornam, como já dito, difícil a  

apreensão por parte do leitor de que são pessoas distintas. 

 Deste modo, não ousaríamos afirmar que a produção de Aquin poderia ser 

caracterizada como um romance autobiográfico ou até mesmo uma autoficção pelos motivos 

expostos acima. Entretanto, o autor parece anunciar este gênero, antes mesmo de sua 

definição por parte dos teóricos que a definiram. Ou seja, Aquin parece procurar escrever um 

romance nos moldes daquilo que hoje seria considerado autoficção.  

 Esta nossa conclusão advém da informação dada por Manon Dumais em sua 

introdução, quando nos revela que Aquin escrevera uma novela intitulada Rendez-vous à 

Paris. Nesta novela, segundo Dumais, um personagem chamado Hubert Aquin encontra-se 

com Jesus Cristo e confessa-lhe: Je pourrais bien me jeter dans la Seine…. mais l’eau est 

infecte, et c’est mesquin, se suicider” (AQUIN, 2001, p.XXI). Deta maneira, temos  uma 

premissa que se encaixa na definição de autoficção posteriormente estabelecida. Para tal, 

lembremos que esta novela foi publicada em 1951, ou seja, mais de duas décadas antes da 

publicação de Lejeune. 

 Outras características aproximam a produção de Aquin do campo literário da 

autoficção e reforçam a ideia de que ele procurava, avant la lettre, escrever aquilo que hoje 

definimos por este conceito. Vejamos as características dadas por Doubrovsky em entrevista a 

Phillippe Vilain: 
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PH. V.: Eu voltarei mais tarde à psicanálise e à autoficção, mas antes disto, e 

para entrar um pouco mais na sua obra, gostaria de lhe fazer uma 

observação. Sem dúvida é próprio de todo escrita autobiográfica de se dar 

como uma representação do passado, mas sua escrita me parece 

particularmente singular na medida que sua representação do passado se 

efetua mais comumente no passado. O tempo dominante de sua escrita é , de 

fato, bastante paradoxal, um presente da rememoração, da recordação que 

traduz melhor não teria sido melhor feito se no imperfeito, a inconsolação do 

antigo “desiludido” e do homem abandonado. Este presente aparece na sua 

obra como o tempo traumático de uma consciência narrativa30.  

SD.: Sim. O que caracteriza fundamentalmente a autobiografia, por oposição 

à autoficção, é que se trata de um gênero sempre escrito no passado. É um 

                                                 

30  PH. V.: Je reviendrai plus tard sur la psychanalyse et l’autofiction, mais avant cela, et pour 

entrer un peu plus dans votre œuvre, je voudrais vous faire  part d’une observation. Sans doute est-ce 

le propre de toute écriture autobiographique de se donner comme une représentation du passé, mais 

votre écriture me semble particulièrement singulière dans la mesure où sa représentation du passé 

s’effectue le plus souvent au présent. Le temps dominant de votre écriture est, en effet, assez 

paradoxalement, un présent du ressouvenir, du revenu qui traduit mieux que ne l’aurait sans doute fait 

un imparfait, l’inconsolation  de l’ancien « étoilé du poitrail » et de l’homme quitté. Ce présent 

apparaît chez vous comme le temps traumatique d’une conscience narrative. 

 SD.:  Oui.  Ce qui caractérise fondamentalement l’autobiographie, par opposition à 

l’autofiction, est qu’il s’agit d’un genre toujours écrit au passé. C’est un homme qui vers la fin de sa 

vie essaie d’en reprendre, d’en comprendre, d’en relier, d’en développer la totalité jusqu’au moment 

de l’écriture. C’est le geste rousseauiste qui a été repris par tous les autobiographies. Tandis qu’un des 

aspects de l’autofiction est de se vivre au présent.[…] Certains épisodes sont si forts qu’il les écrit et 

se les remémore comme s’ils étaient en train de se produire. On retrouve chez l’autobiographe 

classique des passages écrits au présent pour évoquer les événements qui reviennent avec une grande 

violence. En ce qui me concerne, peut-être est-ce ce désir d’étendre à l’ensemble de ma vie l’attention 

du lecteur, de l’introduire dans  mon écriture pour que ma vie soit la sienne, pour qu’il accompagne, 

car c’est cet accompagnement du lecteur qui est le but visé par mon écriture. Autrement je n’écris pas 

de journal intime, je n’écris pas pour moi. Il y a un lecteur directement inclus dans chacun de mes 

livres.  
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homem que por volta do fim de sua vida tenta retomá-la, compreendê-la, 

religá-la, desenvolver a sua totalidade até o momento de escrever. É o gesto 

rousseauísta que foi retomado por todos autobiógrafos. Enquanto que um dos 

aspectos da autoficção é de se viver no presente […] Certos episódios são 

tão fortes que ele os escreve e os rememora como se eles estivessem se 

produzindo. Encontramos no autobiográfico clássico passagens escritas no 

presente para evocar os eventos que retornam com grande violência. No que 

me diz respeito, talvez seja o desejo de estender ao conjunto de minha vida a 

atenção do leitor, de introduzir na minha escrita para que minha vida seja a 

sua, para que ele acompanhe, pois é este acompanhamento do leitor que é o 

objetivo visado pela minha escrita. De outra maneira, eu não escrevo diário,  

não escrevo para mim. Há um leitor diretamente incluso em cada um dos 

meus livros. (VILAIN,  2005, p. 182-83-84)     

 Os dois livros de autoria de Hubert Aquin mencionados nesta seção revelam a mescla 

das características elencadas por Doubrovsky  pertinentes à autobiografa e à autoficção,   No 

discurso de Prochain Épisode predomina o tempo presente, quando o Je  fala  das ações 

ocorridas no cárcere. Em L’Invention de la mort temos o inverso, nele predomina o tempo 

passado, tempo da memória. Lallemant só recorre ao presente, tal como exploramos na seção 

anterior, quando ele quer narrar o momento em que se dirige para  a ponte de onde irá se 

atirar. Isto é, quando o personagem se distancia do tempo da escrita e retorna ao tempo da 

ação ordinária, aquele em que vive.  Desta maneira, o primeiro romance se aproximaria da 

autoficção enquanto o segundo parece se aproximar da autobiografia. 

 Cabe mencionar que ambos os narradores têm consciência de que o que escrevem    

mistura realidade com ficção. No caso de Lallemant, mistura realidade com suposições e 

momentos de insanidade. Logo, ambos carregam a certeza de que o que narram se distância 

da verdade, para Blanchot característica do tom adotado em um diário, para se aproximar do 

tom literário, mundo ficcional.  

 Assim, Aquin parece estar consciente das mudanças que seus contemporâneos 

enfrentariam em um futuro próximo em que a vida pessoal passa a ser explorada de maneira 

contínua pelos mecanismos de comunicação em massa e pela própria literatura. 
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 Diana Klinger em seu livro Escritas de si, Escritas do outro – o retorno do autor e a 

virada etnográfica (2012) comenta, ao citar Ítalo Moriconi, que uma forte marca da ficção 

mais recente é a presença autobiográfica real do autor empírico, configurando-se discursos 

situados na interface entre real e ficcional (KLINGER, 2012, p.10).  

 Em Aquin, o pacto estabelecido entre o autor e leitor é de que aquilo que se lê é total 

ficção. Mas o leitor mais ativo, com um pouco de pesquisa, percebe que o artista se revela por 

detrás da máscara do personagem. Aquin anuncia a volta do autor em seus livros, mesmo que 

disfarçado com outros nomes, parece usar de pseudônimos tal qual René se faz passar por 

Jean-Paul, ou o próprio escritor ao se esconder sob a alcunha de um de seus personagens. Esta 

interferência é sentida por aqueles que estabelecem a crítica de seus livros, como podemos 

perceber nos comentários de Manon Dumais (AQUIN, 2001, p.VIII)  ao término da estória. 

 Com isso, Aquin parece demonstrar o seu mal-estar enquanto sujeito em uma 

sociedade que valoriza o individual em detrimento do coletivo. Este desconforto já fora 

revelado no ensaio La Fatigue Culturelle du Canada Français. Para Aquin, as disputas 

oriundas do individualismo fomentado pelo rápido desenvolvimento industrial do Quebec 

naquele momento dificultavam o processo de afirmação identitária por parte da coletividade 

quebequense. Não agindo como sociedade unida, o Quebec não lutava, segundo Aquin, da 

maneira como deveria para atingir seus objetivos nacionais. Não obstante, a escrita de Aquin, 

voltada para a abordagem da subjetividade em conflito com o mundo exterior, pode querer 

indicar um momento de desvalorização do social e valorização do indivíduo, isto é, o autor 

estaria prevendo o início da espetacularização do privado.  

 O fato de muitos romances contemporâneos se voltarem sobre a 

própria experiência do autor não parece destoar da sociedade “marcada pelo 

falar de si, pela espetacularização do sujeito” (LOPES, 2003, p.52). O 

avanço da cultura midiática de fim de século oferece um cenário privilegiado 

para a afirmação desta tendência. Nela se produz uma crescente visibilidade 

do privado, uma espetacularização da intimidade e a exploração da lógica da 

celebridade, que se manifesta numa ênfase tal do autobiográfico, que é 

possível afirmar que a televisão se tornou um substituto secular do 

confessionário eclesiástico e uma versão exibicionista do confessionário 

psicanalítico. (KLINGER, 2012, p.18) 
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 É interessante também traçar um paralelo entre a crítica de Klinger, centrada em 

escritores da América Latina, e a produção de Aquin. Segundo a pesquisadora, no decorrer 

dos anos 70 e 80 inúmeros relatos memorialistas das experiências dos jovens políticos ou dos 

exilados, romance reportagem, depoimento compuseram o que poderia ser lido como o 

testemunho de uma geração. Na análise de Klinger, o aspecto autobiográfico deste período 

“não responde a uma autocontemplação narcisista, trata-se de uma experiência pessoal 

relatada que traz como pano de fundo problemas de ordem filosófica, social e política: o 

testemunho autobiográfico se pretende como testemunho de uma geração” (idem, p.20). 

Lembremos que o Quebec não vivia em uma ditadura. Contudo, a relação conflituosa do 

Quebec com o governo que não reconhecia seus direitos e especificidades, a nosso ver podem 

ser comparados, de algum modo, à situação da América Latina subjugada.  

 

3) Construções simbólicas: inventando a morte. 
 

3.1) O simbolismo da água. 

 

A Morte é uma viagem e a viagem é uma morte. “Partir, é morrer um 

pouco.” Morrer é verdadeiramente partir, e só se parte bem, corajosamente, 

nitidamente, quando se segue o fluir da água, a corrente do largo rio. Todos 

os rios desembocam no Rio dos mortos. Apenas essa morte é fabulosa. 

Apenas essa partida é uma aventura31. (BACHELARD, 1942, p.89) 

 Nesta seção discutiremos o simbolismo da água presente na obra de Aquin em diálogo 

com as reflexões do filósofo Gaston Bachelard. Sabemos por Manon Dumais que L’Eau et les 

Rêves foi uma das diversas leituras feitas pelo escritor como pesquisa na composição de sua 

literatura.  

                                                 

31  La Mort est un voyage et le voyage est une mort. « Partir, c’est mourir un peu. » Mourir, c’est 

vraiment partir et l’on ne part bien, courageusement, nettement, qu’en suivant le fil de l’eau, le courant du 

large fleuve. Tous les fleuves rejoignent le Fleuve des morts » Il n’y a que cette mort qui soit fabuleuse. Il 

n’y a que ce départ qui soit une aventure.  
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 Segundo Bachelard, a água pode ser compreendida como o elemento da transição, isto 

é, da promessa de metamorfose. A água corre e escorre como um rio, donde advém o 

simbolismo de movimento, de ação, e ainda de intensa mudança na natureza das coisas e dos 

seres. Ela pode significar também, em conjunto com a ideia de movimento, o destino -  não 

um destino concreto, acabado, porém algo que se desenrola ou se desenvolve em outra coisa, 

que se transforma, já que a água não tem forma fixa.  

[…] Em virtude de  com esse conhecimento de uma profundidade num 

elemento material, o leitor compreenderá enfim que a água é também um 

tipo de destino, não mais apenas o vão destino das imagens fugazes, o vão 

destino de um sonho que não se acaba, mas um destino essencial que 

metamorfoseia incessantemente a substância do ser32. (idem, p,13). 

 

 O movimento está também ligado à ideia de tempo, como Heráclito apontou “Não é 

possível banhar-se duas vezes no mesmo rio” (idem, p.13). A água escorre, ela passa, como o 

tempo passa, como a vida passa. Bachelard então afirma que a morte quotidiana é a morte da 

água, da vida que se esvai: “contemplar a água, é escoar-se, é dissolver-se, é morrer33 (idem, 

p. 59). 

 Se por um lado a água indica mobilidade, por outro ela pode indicar a imobilidade. 

Como um lago ou uma represa, cujas águas paradas quase não implicam a possibilidade de 

mudança. Bachelard fala na eau dormante, signo da melancolia, da vida que passa devagar em 

um cenário bucólico em que o tempo é percebido de maneira diferente, ou da falta de 

redefinição de paradigmas de vida, de como o ser conduz sua existência. Parece-nos que esta 

dicotomia entre mobilidade e imobilidade ajuda a compor o perfil de René Lallemant.  

                                                 

32  Fort de cette connaissance d’une profondeur dans un élément matériel, le lecteur comprendra 

enfin que l’eau est aussi un type de destin, non plus seulement le vain destin des images fuyantes, le vain 

destin d’un rêve qui ne s’achève pas, mais un destin essentiel qui métamorphose sans cesse la substance de 

l’être. 

33  contempler l’eau, c’est s’écouler, c’est se dissoudre, c’est mourir.  
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 Antes de penetrarmos nesta análise, vejamos mais atentamente a ligação que Gaston 

Bachelard estabelece entre a água e a morte ao pensar a poesia de Edgard Poe. O filósofo 

afirma que na obra do escritor estadunidense “o destino das imagens da água segue com muita 

exatidão o destino do devaneio principal que é o devaneio da morte34” (idem, p. 58). Segundo 

o pensador, em Poe o humano é a morte, descreve-se uma vida pela morte. Neste sentido, é 

sublinhado que a água também pode indicar finitude uma vez que a água clara se torna escura, 

e a água leve se torna pesada, sendo o contrário, pelo menos à época, impossível (idem, 

ibidem). Não há possibilidade de regresso, há um caminho, seguir em metamorfose até a 

morte.  

 

 Dar assim uma sombra cotidiana que é uma parte de si mesma não é 

coabitar com a Morte? A morte é então uma longa e dolorosa história, e não 

apenas o drama de uma hora fatal, é “uma espécie de definhamento 

melancólico”. E o sonhador, diante do riacho, pensa em seres que 

entregariam “a Deus sua existência pouco a pouco, esgotando lentamente sua 

substância até a morte, como essas árvores entregam suas sombras uma após 

outra35. (idem, p.67-8) 

 A passagem acima parece dialogar estreitamente com a atitude de René que vê 

consciente e dolorosamente sua vida se esvair aos poucos, tornando-se uma existência vazia, 

sem substância. Logo, ele está morto, antes que a morte tenha chegado de fato. A narrativa é 

“uma longa e dolorosa história”, supostamente indicando como a essência da vida - a razão de 

viver - foi-se perdendo, e não simplesmente o desfecho por si só, o suicídio.  

                                                 

34  […] le destin des images de l’eau suit très exactement le destin de la rêverie de la mort. 

35  Donner ainsi une ombre quotidienne qui est une part de soi-même, n’est-ce pas faire ménage avec 

la Mort? La mort est alors une longue et douloureuse histoire, ce n‘est pas seulement le drame d’une heure 

fatale, c’est « une espèce de dépérissement mélancolique ». Et le rêveur, devant le ruisseau, pense à des 

êtres qui rendraient « à Dieu leur existence petit à petit, épuisant lentement leur substance jusqu’à la mort 

comme ces arbres rendent leurs ombres l’une après l’autre.  
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 Deste modo, Bachelard nos esclarece que a água em Poe, e aqui em Aquin – em sua 

imobilidade de eau dormante melancólica — pode engolir, sufocar, afogar. Ele diz que a 

tristeza que se represa cotidianamente nos mata, é um suicídio permanente, um convite a 

morrer. Há um sangramento diário que escorre, um sangue maldito, pesado, doloroso “É  uma 

poética do drama e da dor, pois o sangue nunca é feliz36” (idem. p.73). 

  A água parada é um espelho de onde surge a lembrança, o passado. É também um 

convite para o silêncio da morte, de uma morte em profundidade (idem p. 84). Eis que o 

pensador faz uma advertência. Segundo ele, o simbolismo da água em conexão com a morte 

até aqui parece ser uma aceitação do inevitável – élément accepté.  

 Bachelard começa então a abordar, sempre tendo Poe em mente, a morte desejada, o 

suicídio. Ele diz, dialogando com Durkheim quanto à certeza da escolha, que o “gênero de 

morte escolhido pelos homens, quer seja na realidade por si mesmos pelo suicídio, quer na 

ficção pelos heróis, não é de fato nunca ditado pelo acaso, mas em cada caso, estreitamente 

determinado pelo psíquico” (idem, p.95) 

O problema do suicídio na literatura é um problema decisivo para julgar os 

valores dramáticos. Apesar de todos os artifícios literários, o crime não 

expõe bem o seu íntimo. Com demasiada evidência, ele depende das 

circunstâncias exteriores. Irrompe como um acontecimento que nem sempre 

se prende ao caráter do assassino. O suicídio, na literatura, prepara-se ao 

contrário com um longo destino íntimo. É, literariamente, a morte mais 

preparada, mais planejada, mais total. O romancista quase gostaria que o 

Universo inteiro participasse do suicídio de seu herói. O suicídio literário é, 

pois, muito capaz de nos dar a imaginação da morte. Ele põe em ordem as 

imagens da morte37. (idem. 96).    

                                                 

36  C’est une poétique du drame et de la douleur, car le sang n’est jamais heureux. 

37  Le problème du suicide en littérature est un problème décisif pour juger les valeurs dramatiques. 

Malgré tous les artifices littéraires, le crime s’expose mal intimement. Il est fonction trop évidente des 

circonstances extérieures. Il éclate comme un événement qui ne tient pas toujours au caractère du meurtrier. 

Le suicide, en littérature, se prépare au contraire comme un long destin intime. C’est, littérairement, la mort 

la plus préparée, la plus apprêtée, la plus totale. Pour un peu, le romancier voudrait que l’Univers entier 
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 Na citação acima observamos que o filósofo vai ao encontro do nosso pensamento 

exposto até aqui. Isto é, o suicídio é o crime perfeito praticado contra si devido às 

circunstâncias exteriores, em que cada passo é calculado e rascunhado. Uma vez tomada a 

decisão torna-se caminho natural da vida deste ser. Mas ao mesmo tempo em que se 

configura, na literatura, como um caminho natural do personagem, portanto, seu destino, o 

suicídio é também uma tomada de controle de si. É quando nada mais faz sentido, quando  

tudo parece fugir à razão, que a criatura decide retirar aquilo sobre o qual ainda exerce algum  

tipo de poder, a vida. 

 Je reste seul à savoir que je prémédite, en tenant mon volant à deux 

mains pour ne pas glisser hors du chemin, le premier acte libre de mon 

existence, et que rien n’est plus logique ni aussi rationnel que cette dernière 

étape qu’il me reste à franchir d’ici la centrale hydro-électrique de 

Beauharnois. Je me félicite encore d’avoir si bien dissimulé mon projet, car 

si le moindre indice démasquait mon suicide, on s’empresserait de l’attribuer 

à un accès de mélancolie ou à la résurgence de la névrose de 1955, bref de le 

qualifier d’acte inconscient ou passionnel. La passion, c’est vivre. Se 

fracasser contre un parapet de ciment en pleine nuit, voilà qui n’est pas 

irrationnel, ni émotif, ni enténébré, ni un lapsus de neurasthénie. Au 

contraire, c’est un geste complet, libre et prémédité. (AQUIN, 2001, p.73) 

 A água ligada à melancolia também se revela sob o aspecto das lágrimas, do choro. 

Nesse sentido, o líquido é elemento de sentimentalidade. Geralmente ligado ao feminino. 

[…] A água é o elemento da morte jovem e bela, da morte florida, e nos 

dramas da vida e da literatura, é o elemento da morte sem orgulho nem 

vingança, do suicídio masoquista. A água é o símbolo profundo, orgânico, da 

mulher que só sabe chorar suas dores e cujos olhos são facilmente “afogados 

em lágrimas38”. (BACHELARD, 1942, p.98).  

                                                                                                                                                         
participât au suicide de son héros. Le suicide littéraire est donc fort susceptible de nous donner 

l’imagination de la mort. Il met en ordre les images de la mort.  

38 […] L’eau est l’élément de la mort jeune et belle, de la mort fleurie et, dans les drames de la vie et 

de la littérature, elle est l’élément de la mort sans orgueil ni vengeance, du suicide masochiste. L’eau est le 



 

61 

 Cabe notar que em L’invention de la mort as cenas de pranto são unicamente 

protagonizadas por Madeleine, quando “incriminada” por René “Il y a quelques minutes à 

peine, emmêlée dans le draps, elle pleurait” (AQUIN, 2001, p.3). Ele, que é quem se dirige à 

morte, não derrama mais lágrimas. Ao longo de sua narrativa não vemos seu pranto, já não há 

desespero, perturbação. Caminha calmamente para o fim.  

 Je suis maître de moi-même, je n’agis pas sous l’empire d’une 

nécessité pathologique ou d’une éclipse de mes facultés. Je me possède enfin 

comme jamais Madeleine ni personne ne m’a possédé et, pour la première 

fois, j’ai le sentiment de me suffire à moi-même. Aucune émotion, même 

désolée, ne peut éclore dans mon désert et m’enivrer, pour un bref instant 

d’un succédané de vie. Rien ne m’éblouira, rien, même la tristesse qui, elle 

aussi, est éblouissante. Le désespoir aussi engendre sa volupté, et l’angoisse, 

je l’ai expérimenté, peut devenir un modus vivendi. (AQUIN, 2001, p.13)  

 Por último, gostaríamos de mencionar mais um aspecto elencado por Bachelard a 

respeito da água. Segundo ele, a água a tudo dissolve, Ora, sabemos que a água é o solvente 

universal, a tudo desfaz. Assim, temos que a água é um elemento de purificação, utilizado em 

diversos rituais religiosos. Aquele que mergulha na água tem a oportunidade de renascer. Mas 

como solvente, ela também apaga os rastros, as histórias, os registros.  

 A água está presente desde o nascimento, seja líquido amniótico ou no alimento 

materno, o leite, primeira bebida com a qual temos contato. A água fecha assim o ciclo vida e 

morte, pois o cadáver também é limpo, higienizado, antes de ser velado. Há, portanto, uma 

necessidade de retirar pureza deste elemento, limpar-se. 

 Marilda Dornellas Machado em sua dissertação “A Escrita de Hubert Aquin nas águas 

de Prochain Épisode nos rastros falsos de Trou de Mémoire” fez também uma breve 

observação a respeito da ligação de Aquin com o elemento água. Segundo ela, há em Aquin o 

simbolismo do mergulho, do afogamento que para ela é explicitado na frase extraída de 

Prochain Épisode “Descendre est mon avenir. Plonger mon gestuaire unique et ma 

                                                                                                                                                         
symbole profond, organique de la femme qui ne sait que pleurer ses peines et dont les yeux sont si 

facilement « noyés de larmes »”. 
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profession” (MACHADO, 2001, p.52). O mergulho, afirma ela, é uma possibilidade do 

narrador de mergulhar em si mesmo, de contemplar-se, um momento de encontro com seu 

interior. (idem p.54) 

 Em L’Invention de la mort, a água aparece no banho de René que mais parece um 

ritual de limpeza espiritual para o que o aguarda. Não basta se banhar, é preciso que a água 

penetre na alma:  

 Maintenant, je trempe dans l’eau jusqu’aux épaules. Si, demain matin, 

on trouvait mon cadavre submergé dans la baignoire, dirait-on que je me suis 

donné la mort ou bien que tout simplement je me suis endormi dans l’eau 

bienfaisante? (AQUIN, 2001, p.6). 

 D’ailleurs, rien ne me presse, j’ai tout mon temps et je me trouve bien 

dans l’eau chaude. Je suis plongé dans une eau ancienne. Mon immersion est 

un souvenir confus. Les bains sont en forme de ventres, j’aime me glisser 

entre leurs parois blanchâtres et m’y replier comme un fœtus sans conscience 

et, par conséquent, sans douleur. (idem. p7) 

  Em princípio o banho poderia simular um acidente, configurando o crime perfeito, 

mas a situação o impede de fazê-lo, já que a polícia logo suspeitaria de algo, do porquê ele ter 

se inscrito sob um nome falso. A cena então, como água, transforma-se. O banho é, portanto, 

muito mais que um ritual de higiene, um ritual de purificação. Um batismo que, em vez de 

preparar para nascer, prepara para morrer.  

 Há uma inversão de valores neste cenário aquático do banho. O narrador elenca 

imagens da vida, o ventre, feto, parois (palavra aqui designando parede, porém mais adiante 

usada com significado de placenta); e imagens da morte: cadáver, submerso, afogamento. 

 Em outra passagem vemos a relação do tempo que passa e da água que escorre. Ainda 

sublinhamos a imagem do sangue, signo de esvaziamento da vida, mas que aqui é designado 

como sangue arterial, isto é, aquele que carrega o oxigênio, a vida. Cabe notar também a clara 

citação, na verdade uma ressignificação, de uma passagem do livro de Bachelard, acima 

mencionada (1942, p.59), que contém a ideia de destino. 

Le temps passe lentement, mais il passe, il s’engloutit lui-même de 

seconde en seconde laissant parfois ses alluvions dans la mémoire. Le 
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temps coule, dit-on, oui il coule comme un sang artériel qui n’a jamais 

le même plasma ni la même fluidité. On ne se baigne jamais deux fois 

dans le même sang, ni deux fois dans la même extase39.(AQUIN, 

2001, p.13). 

 Mais adiante, na cena do fracasso de seu primeiro encontro amoroso com Madeleine, 

temos uma outra inversão realizada por Aquin em relação à teoria de Bachelard. Enquanto o 

filósofo enaltece o líquido-alimento que garante a sobrevivência, o leite materno, Lallemant  

menciona outra substância ligada à vida, o esperma, desta vez em um tom de asco, de ojeriza. 

Não há nenhuma valorização do sexo enquanto encontro amoroso por parte de René, todavia 

atesta uma prova de sua virilidade perante Jean-Paul: 

Après le départ de Madeleine, je me suis calé dans le scotch des Indes 

pour oublier mon désarroi. Puis, dans le but d’étonner Jean-Paul, j’ai 

défait le lit et j’ai froissé les draps savamment pour établir un alibi de 

mon succès. Quand il est rentré vers onze heures, tel que convenu, il a 

affirmé avec dégoût que l’odeur du sperme embaumait les lieux! 

(idem, p.28) 

 Lallemant faz menção a um outro líquido ligado ao feminino que aparece na narrativa, 

o sangue menstrual. A menstruação surge como uma espécie de fetiche sexual que o próprio 

narrador confessa poder ser interpretado como uma busca edipiana pela mãe perdida. 

 Les Juifs ont compris que le sang des mort-nés est impropre à l’amour 

et l’ont déclaré tabou. J’imagine facilement les arguments du docteur 

Rhéaume qui ne manquerait pas une si belle occasion de rattacher ma 

répugnance pour le sang menstruel à mon dossier de culpabilité oedipéenne. 

Pourtant, cher docteur, tout n’est pas culpabilité, ce serait trop simple. (idem, 

p.76-7) 

 O ventre materno é retratado como um lugar ambivalente. O espaço onde a vida nasce 

é exposto como um sepulcro. O útero não é um lugar seguro. E a água ganha um tom 

ameaçador, de um destino fatídico. 

                                                 
39 Referência a Heráclito, ver p.55. 
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 Oui, que je meure comme on l’a tué: avant d’avoir vécu, 

prisonnier de mon sépulcre vénérien, noyé dans mon grand fleuve, 

comme lui dans le sang de sa mère. Ô mon fils! Mon pauvre ami, tu 

m’as devancé, je te rejoindrai bientôt dans l’eau noire… (idem, p97) 

 Outro signo ligado à água é a neve. A neve significa não só o inverno da vida de 

Lallemant, isto é, a morte. Ela também é a desculpa para a simulação do acidente 

automobilístico que ele sofrerá. Outrossim, há novamente um jogo de superposição de 

imagens. A neve representaria a imobilidade, o destino que o aguarda, já o rio Saint-Laurent  

poderia representar as ações que se desenrolam, a sucessão de fatos que criam o suspense da 

trama romanesca. Há uma dicotomia entre o bucólico criado pela brancura da neve além do 

convite ao repouso trazido pelo frio, e o furor das águas do rio.  

 

  Voici qu‘ il neige maintenant et que la masse sombre du pont Honoré-

Mercier ressemble, derrière ce filtre blanchâtre et mouvant, à un pont 

impressionniste. C’est la première neige de l’hiver. Mes essuie-glace ne 

suffisent pas à combattre la descente aveuglante de gros flocons. Pendant 

que j’avance sur le pont, le fleuve Saint-Laurent coule invisiblement sous 

moi, caché par cette semence de cristaux blancs, véritable ciel de confettis 

lancés par ce je ne sais qui pour célébrer ma noce! J’avance en réalité au pas 

d’un cortège nuptial au-dessus de ce fleuve que je rejoindrai à nouveau au 

bout de mon parcours. 

 […] 

 Maintenant que j’ai traversé le Saint-Laurent, qui coule sous la neige 

comme une veine sombre, je vais remonter son cours, à quelque distance de 

sa rive sud, et me rapprocher de sa source déjà glaciale. L’an dernier, le 

fleuve a gelé prématurément et onze cargos se sont trouvés immobilisés dans 

son étreinte, en face de Sorel. (AQUIN, 2001 p. 56-7) 

La neige, de plus en plus épaisse, m’aveugle. J’ai les yeux fatigués, à force 

de regarder la route qui, par moments, devient indiscernable de ce qui la 

borde. Tout conspire à me retarder. La neige même serait une excuse pour 
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m’arrêter dans un motel pour la nuit, quitte à reprendre la route demain à 

l’aube, […]  J’avance presque majestueusement dans cette nuit blanche , sur 

un tracé parallèle à la rive sud du fleuve qui, lui, coule en sens contraire de 

ma progression. Quand je serai rendu au point de rencontre du barrage et du 

fleuve, véritable carrefour des trois routes, l’eau qui s’y trouve maintenant 

n’y sera déjà plus et roulera doucement dans son lit glacial vers Montréal, 

Cap Tourmente, Pointe-au-Père  et l’Atlantique. (idem, p.109) 

 Finalmente, o último ambiente aquático a ser mencionado é aquele que não se 

materializa na narrativa. Isto é, o sonho de René de fugir com Madeleine para Rambouillet. A 

localidade é descrita pelo narrador como um vilarejo onde eles teriam um casebre semelhante 

às velhas construções canadenses, rodeadas por um rio. O que se tem é a idealização de um 

cenário de um romance romântico, em que eles poderiam navegar em torno da ilha tal como 

uma pintura de dois enamorados do século XIX. 

 A imagem se desfaz, se liquefaz, à medida que desmorona a chance de viver este 

delírio. Contudo, é necessário dizer que esta imagem diverge frontalmente da relação marcada 

pela violência que René mantém com Madeleine. Em nenhum momento ao longo de seus 

longos inquéritos, Lallemant denota que irá se conformar em viver este amor de maneira 

pacífica, sem oprimi-la. O que há é um constante jogo de detetive/bandido, como já 

mencionado anteriormente. Rambouillet é um lugar onírico, fantasiado, e que naufraga tal 

como a lendária Atlântida.  
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3.2) A travessia da ponte. 

 

 Atravessar uma ponte, um rio, transpor uma fronteira é deixar o 

espaço íntimo e familiar onde se está em seu lugar para penetrar num 

horizonte diferente, um espaço estrangeiro, desconhecido, em que se arrisca, 

confrontado com o que é diferente, a se descobrir sem lugar próprio, sem 

identidade (VERNANT, 2009, p.198) 
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 Nesta seção, estudaremos a figura da ponte. Sua imagem, como examinada por   

Sherry Simon (2008), é associada à cidade e à tradução na produção literária do Quebec. 

Segundo ela, tal figura revela-se como um clichê da comunicação intercultural e símbolo da 

união ou ainda da compreensão mútua.  

 Contudo, ao mesmo tempo que une, a ponte também separa. (p.221). Se por um lado a 

ponte liga duas margens atravessadas por uma barreira natural e por isso distantes entre si, por 

outro, ela cria um espaço de mediação, um entre-lugar entre a partida e a chegada. Tal espaço 

pode ser lido como uma possibilidade de contato ou a necessidade de se manter uma fronteira 

entre dois pontos. Um exemplo é a Ponte da Unificação, que separa as duas Coreias. 

 A ponte é, portanto, uma abertura para o debate, pacífico ou não. Segundo a autora, é 

preciso levar em consideração a trajetória do movimento suscitado a partir da travessia, pois 

isto é tão importante quanto o objetivo final: chegar (SIMON, 2008, 222). 

 Simon defende que a proximidade estabelecida pela ponte não implica harmonia, 

afinal a guerra força o contato e as pontes servem de passagem para os militares (idem p.221). 

À medida que fazem parte do cenário urbano ordinário, as pontes podem sofrer reciclagem 

arquitetônica e cultural, derivando em uma modificação da percepção do cidadão sobre a 

função deste sítio. Ou seja, a ponte pode ser habitada pelo imaginário do homem. Simon 

exemplifica esta alegação utilizando-se do fenômeno ocorrido em Moscou entre os anos 2000 

e 2001, quando pontes antigas foram transladadas de seu local inicial para um novo espaço, 

onde foram redecoradas e se tornaram “pontes para pedestres”. As “pontes para pedestres” 

compõem um patrimônio arquitetônico e histórico da cidade e de seus habitantes que 

passaram a admirar a cidade sob nova ótica, de uma nova posição. Elas são monumentos da 

memória coletiva, e não uma instância de trânsito. E ao passo que são preenchidas de 

significado afetivo, são habitadas.  

 As pontes para pedestres pós-modernas de Gölz servem ao 

mesmo tempo de meio de passagem e de instrumento de visibilidade. 

Elas transformam a função utilitária do trânsito em algo mais: uma 
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atividade em que o passante faz parte integrante do cenário40. 

(SIMON, 2008, p.222)  

 Deste modo, Simon argumenta que a funcionalidade da ponte pode ser desconstruída e 

pervertida, e nesta passagem a autora toca no tema que mais nos interessa. Os citadinos 

munidos de bicicleta podem utilizar-se da Pont Jacques-Cartier para admirar a cidade de 

Montreal por um ângulo diferente da do cotidiano. Ou perverter o uso desta estrutura 

transformando-a em um dispositivo privilegiado para cometerem suicídio (idem p.223). 

 Montreal é uma ilha. Assim, é preciso atravessar pontes para conseguir entrar ou sair 

da metrópole. Adentrar este espaço implica lidar com o par continente/cidade. No romance de 

Aquin, tal relação sugere uma representação de Montreal como um centro francófono, ou 

como uma microsfera do próprio Quebec, em disputa com o restante do continente (mundo 

anglófono). Cruzar qualquer uma das ligações da ilha com o continente, poderia significar 

perder o contato com o seu principal referencial cultural: a língua francesa. O francês é o 

principal elemento de singularidade identitária do quebequense, anteriormente designado 

canadense francês. Distanciar-se da identidade, para uma geração que reivindicava o respeito 

a sua especificidade, seria caminhar em direção à aniquilação de si como sujeito no mundo, 

morrer em vida. 

 O espaço da ponte como local de negociação identitária parece ser tema frutífero na 

literatura quebequense. A própria Sherry Simon recorda-nos da experiência de Gabrielle Roy 

narrada na autobiografia La Détresse et l'enchantement. Nascida no vilarejo de Saint-Boniface 

(província de Manitoba), no seio de uma família francófona, Roy ainda criança percebe os 

conflitos do cruzamento das línguas. 

 Roy quando menina ia com sua mãe fazer compras nos grandes comércios de 

Winnipeg. O caminho era marcado pela travessia de uma ponte que ligava o seu vilarejo à 

cidade gigantesca para os olhos de uma menina. O meio urbano lhe era estranho não só pela 

paisagem mas também pela língua. Lá predominava o uso do inglês e das línguas dos 

                                                 
40 Les ponts piétonniers postmodernes de Gölz servent à la fois de moyens de passage et d’instruments de 

visibilités. Ils transforment la fonction utilitaire du transit en quelque chose de plus : une activité où le 

passant fait partie intégrante du tableau.   
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imigrantes europeus fugidos da guerra. Ela sentia-se estrangeira dentro de seu próprio país, 

como se estivesse em outra nação, porém havia apenas atravessado uma ponte.  

 Há um conflito entre a vida interiorana e a modernidade urbana na narrativa de Roy, 

acompanhado de uma reflexão sensível sobre a percepção do dépaysement. Na cidade grande, 

Roy perceberá os olhares julgadores dos habitantes de Winnipeg endereçados a ela e a mãe 

quando eles percebem que as duas são francófonas. Ao regressarem a Saint-Boniface, elas são 

acompanhadas pelos sentimentos de mal-estar por serem canadenses-francesas (SIMON, 

2008, p.235). Nesta história, a ponte é signo do estabelecimento de categorizações, de 

distinções. Há uma diferenciação entre o espaço afetivo (aqui) onde a coletividade se 

identifica como semelhantes, sujeitos que parecem partilhar de uma mesma identidade, e o 

espaço da diferença, do outro (lá), daqueles com os quais mãe e filha não se identificam. 

 Transpor a ponte pode ser ameaçador, perigoso. Ela pode representar a ligação entre o 

material e o imaterial, a vida e a morte, o real e o sobrenatural, como ocorre com o 

protagonista da novela Une nuit, un taxi, de Émile Ollivier41. Trata-se da história de um 

taxista haitiano, radicado no Quebec por não ter conseguido chegar aos EUA, pois ao chegar 

ao Canadá fora enganado por um compatriota que o deixou sem dinheiro para prosseguir a 

viagem. Em uma noite de trabalho, ao atravessar a ponte Jacques-Cartier, o personagem 

encontra com uma entidade do vodu haitiano capaz de comandar poderes que trazem a vida 

ou a morte. Chocado pela reunião inesperado, o taxista acaba louco (idem, p.227).   

 A novela exemplifica uma percepção de ponte como uma travessia simbólica entre os 

limites do racional e do ilusório. Ademais, o encontro parece estabelecer em si uma ponte 

entre o presente e o passado do protagonista. Como se fosse necessário que ele regressasse 

por algum motivo que não lhe foi possível compreender por completo. Há uma negociação 

entre a memória cultural pertinente à identidade haitiana, da qual ele praticamente não cultiva 

nenhum traço de afinidade, e a necessidade de habitar este novo espaço cosmopolita, 

Montreal. 

 Observamos que a ponte pode designar uma marcha do mundo exterior em direção ao 

interior da subjetividade. Retomemos a epígrafe de Jean-Pierre Vernant. Nela o helenista 

                                                 
41 Escritor nascido no Haiti, representante da literatura imigrante do Quebec.  
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sublinha justamente os aspectos aqui mencionados. Isto é, segundo ele, transpor a ponte 

significa abandonar a intimidade para se lançar ao desconhecido, supõe risco. Se é 

desconhecido, é pois o outro, aquilo que não é semelhante a si próprio. Demanda negociar 

seus padrões, suas crenças. 

 De acordo com a mitologia grega, a divindade que rege o interior – a tranquilidade, a 

estabilidade – é a deusa Héstia, senhora do lar, do espaço doméstico. O exterior – a 

inquietude, a mobilidade – é governado por Hermes, deus da comunicação, dos comerciantes, 

e dos ladrões. (VERNANT, 2009, p.197). Ele é, portanto, um ser de caráter dúbio, como Exu 

o é nas religiões afro-brasileiras.  

 Vernant elucida que Héstia representa o enraizamento, a segurança, a família e a 

imobilidade, o sedentarismo. Hermes é um nômade para quem não existem fronteiras, já que 

ele é o próprio caminho. Aparentemente, ambas são figuras irreconciliáveis. No entanto, o 

historiador nos diz que são figuras indissociáveis (idem, p.1998). É no templo de Héstia, o lar, 

que são acolhidos os viajantes, os estrangeiros e andarilhos.  

[…] Para que haja verdadeiramente um interior, ainda é preciso que ele se 

abra para o exterior a fim de recebê-lo no seu seio. E cada indivíduo humano 

deve assumir sua parte de Héstia e sua parte de Hermes. Para sermos nós 

mesmos, é preciso projetar-nos para o que é estrangeiro, prolongar-nos em e 

para ele. Permanecer fechado em sua identidade é perder-se e cessar de ser, 

Conhecemo-nos, construímo-nos pelo contato, a troca, o comércio com o 

outro. Entre as margens do mesmo e do outro, o homem é uma ponte. (idem 

ibidem) 

 Há algo mais estrangeiro e mais extremo do que a morte? Certamente que não. Em 

L’invention de la mort, o protagonista escolhe o caminho da morte. Temos um paradoxo. Seu 

eu interior é marcado tanto por Héstia como por Hermes. A deusa se revela na postura 

melancólica e na falta de perspectiva do personagem, ele está imóvel diante da existência. 

Hermes se apresenta no aspecto devasso de sua vida, no complexo suceder de fatos intricados 

e nas encruzilhadas que tomou. Todavia, o personagem René não tem a capacidade de 

encontrar um lar, uma morada, isto é, um alicerce que traga algum suporte para fazê-lo 
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prosseguir. Tampouco possui a habilidade de transpor as barreiras, de achar novos horizontes, 

de rir das cercas tal como Hermes (idem ibidem). 

 Beauharnois, deux milles. Ce segment de route qu’il me reste à 

parcourir m’est très familier. Quand j’étais enfant j’ai passé deux ou trois 

étés dans une villa, sur le bord de l’eau à ville de Léry, quand ville de Léry 

s’appelait Bellevue. (AQUIN, 2001, p.133)   

 Dans quelques minutes, j’apercevrai le pont. Le dessin du segment de 

route qui y conduit me revient clairement: la route est droite, sur une grande 

distance avant d’arriver au pont. D’ailleurs je saurai que je roule sur le pont, 

quand j’apercevrai, à ma droite, le garde-fou de ciment. Donc. Je ne verrai 

pas le pont d’abord, mais, à gauche, la masse énorme de la centrale hydro-

électrique de Beauharnois. Dès ce moment, je dois accélérer à fond, en 

prenant garde de ne donner aucun coup de volant, serrer à gauche si aucune 

auto ne vient en sens contraire, de façon à frapper le parapet à angle droit 

quand viendra le moment. (idem, p.135)  

 Sua decisão final, o suicídio, também nos parece paradoxal. Ele caminha de uma 

decisão desencadeada por uma aparente mobilidade, para a busca pela completa imobilidade: 

o silêncio da morte. Parte de uma pulsão de Hermes, para chegar à imobilidade de Héstia, ou 

quem sabe de Hades. Constrói uma ponte que liga a vida à morte. Ou ainda uma ponte que é 

uma possibilidade de um novo caminho, uma fuga. Destaca-se, pois, a figura do automóvel, 

signo de velocidade que, porém, se chocará com a completa desaceleração da máquina 

perfeita, o corpo humano. Como já apontamos outrora, a passagem relatando o momento do 

acidente concede certo suspense à narrativa. O leitor espera o desfecho do narrador, ao mesmo 

tempo em que se angustia ao acompanhar a simulação das ações de Madeleine.  

 En ce moment, alors que je me trouve à une distance indéterminée du 

pont, Madeleine frappe trois coups à la chambre 919 de l’hôtel Laurentien. 

Elle attend, impatiente, que je vienne lui ouvrir et la prendre dans mes bras. 

[…] Après un long temps, elle revient sur ses pas dans le couloir sud du 

neuvième étage, troublée, coupable déjà avant de soupçonner la nature de sa 

faute, mais certaine qu’elle en a commis une à mon égard. Elle regarde sa 

montre, descend dans le hall désert du Laurentien, s’assoit dans une cabine 
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publique, appelle l’hôtel Laurentien, où elle se trouve, et demande à parler à 

la chambre 919, car elle n’a jamais su que mes chiffres, jamis mon no de 

voyage !Mais madame, le 919 se trouve actuellement sur la route de 

Beauharnois. Tout près d’un pont qu’il ne traversera jamais. Retournez chez 

vous, un lit vous y attend. (idem p. 137-38) 

 Ao encerrar esta seção, gostaríamos de recordar dois elementos trabalhados no 

primeiro capítulo: a carta e o testamento. Ambos os gêneros supõem a existência de um leitor. 

A carta é uma interação escrita entre remetente (autor) e um destinatário (leitor), papéis que 

podem se inverter à medida em que há uma resposta. O testamento é igualmente uma 

interação entre o autor (o falecido) e os leitores (os herdeiros e o guardião legal do 

documento).  

 Logo, temos que, em primeiro lugar, todos os dois escritos possuem a característica de 

estabelecer uma ponte entre aquele que escreve e o que lê. Esta ponte constrói, como já dito, 

um determinado vínculo entre as entidades discursivas – emissor e receptor – de maneira tal 

que o sujeito que envia se faz presente diante daquele que recebe por meio do material escrito. 

Obviamente, deve-se guardar as devidas proporções, considerando que a expedição de uma 

carta pode gerar o recebimento de uma resposta. Já o testamento é completamente unilateral, 

não há possibilidade de réplica, de intercâmbio. É uma via de mão única. Tout est fini (idem, 

p.3) 

 Em segundo lugar, se estes escritos pertenciam a alguém que está morto, tais registros 

passam a valer como arquivo, um lugar de memória em que o indivíduo se torna presente, 

mesmo após o óbito. Funcionam como um túmulo de uma subjetividade que de alguma 

maneira ainda pode se expressar. Trata-se de um relicário daquele que partiu. E que por fim, 

imortaliza uma opinião. Muito já se falou sobre a capacidade que o artista tem de permanecer 

vivo por intermédio de sua obra, continuar atuando e influenciando demais pessoas. 

 A próxima seção versa justamente a respeito desta capacidade de se manter vivo. E, 

finalmente, das novas práticas de edificação de túmulos que parecem dialogar com as 

intenções de René Lallemant, morto que quer, custe o que custar, fazer valer a pena sua 

expérience meurtrière. 
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3.3) O túmulo midiatizado. 

 

 O vazio sempre impõe uma sensação depressiva no homem. É preciso revestir o vácuo 

de significado. Eis o que sente todo aquele que se coloca a escrever. A página em branco é um 

desafio a ser transposto. Exige grande esforço para quem pretende ocupar de ideias o espaço 

despovoado de sentido, constantemente semelhante ao infinito. Quanto mais se escreve, mais 

percepção de incompletude é experimentada. 

 A morte traz esta mesma sensação de vazio. Uma lacuna que parece não ser 

preenchida. O ser que partiu deixa um buraco. Uma ausência que custa a ser percebida. Quem 

perde alguém querido, por um período de duração indeterminada, convive com a impressão de 

que o falecido continua de alguma maneira presente. Como se pudesse captar a substância do  

morto pelo perfume residual das roupas, pela intuição de que ainda há alguém no quarto, na 

cama, que a qualquer hora ele ou ela chegará e entrará pela porta. 

 É uma história que súbita e bruscamente termina. Para o que fica, resta o sentimento 

de que ainda havia enredo a ser escrito, páginas a serem preenchidas. Mas a tinta acabou e 

com isso terminaram os dias de convívio com o ente amado. 

 Como dissemos no início deste trabalho, a morte hoje ocupa pouco espaço, foi 

higienizada e afastada da realidade cultural cotidiana no mundo ocidental. Morre-se no 

hospital, entubado, e não mais em casa, à espera do momento derradeiro (ARIÈS, 1977, 

p.324). 

 Renata Rezende Ribeiro em seu livro A Morte Midiatizada: Como as redes sociais 

atualizaram a experiência do fim da vida (2015) se debruça sobre as mudanças que o 

ciberespaço impôs à vivência da morte e à convivência com os mortos. 

 A principal preocupação de Ribeiro é demonstrar que a internet proporcionou a 

digitalização da morte. O corpo do morto é virtualizado, objetivando tanto a eternização deste 

corpo tornado informação (fotos, textos, depoimentos) quanto a manutenção da memória do 

falecido (seus gostos, suas viagens, suas leituras). (RIBEIRO, 2015, p.32). 

 A evolução e popularização do computador trouxe para o centro da rotina ordinária do 

sujeito contemporâneo a quase necessidade de interação em tempo real e simultaneamente às 
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outras atividades já praticadas pelo homem. Hoje vemos o diálogo online ocupar boa parte das 

relações interpessoais, principalmente da população mais jovem e urbana. Cabe dizer, todavia, 

que as redes sociais se popularizaram em todos os níveis de status econômico e faixas etárias. 

O smartfone está presente em jantares sociais, de negócio e até amorosos. É possível notar a 

luz do aparelho no escuro das salas de cinema, e já começaram a aparecer situações em que 

indivíduos decidem “tirar uma selfie” em pleno velório, geralmente, de alguém famoso. 

 Segundo Ribeiro, este processo maciço de midiatização está acarretando uma 

redefinição do espaço público onde “formas tradicionais de representação da realidade 

passaram a interagir com as novas (virtual, o espaço simulado ou telerreal), expandindo-se a               

tecnocultural e constituindo novos sujeitos sociais” (p38-9), inseridos no contexto da 

cibercultura. Para a autora, este fenômeno está redefinindo a noção de espaço. Mas ao 

contrário do que dizem alguns teóricos, ela não acredita na anulação do espaço pelo tempo, 

porém em complexificação dos espaços possíveis de serem habitados, em uma redefinição do 

conceito de espaço (idem ibidem). 

 Assim, percebemos que a mídia ultrapassou o aspecto social, coletivo, isto é a vida 

pública e adentrou o plano particular, privado. Tal como exemplificado na passagem em que 

Ribeiro observa: 

 

 

 Essa midiatização passa a implicar uma qualificação particular da 

vida, um novo modo de presença do sujeito no mundo, em que o próprio 

indivíduo tende a se converter em realidade midiática, tornando-se imagem e 

medium e investindo em uma imersão virtual na esfera significativa das 

regras do jogo da visibilidade pública vigentes na contemporaneidade. 

Devido a seu aparato, todos os tipos de mensagens funcionam em modo 

binário, ou seja, há uma presença/ausência no sistema multimídia de 

comunicação (idem, p.40). 

 Todos passamos a fazer parte da mídia. Somos virtualizados e passamos a interagir no 

espaço da internet à procura de pessoas com quem possuímos afinidades, formando redes, 

grupos: comunidades virtuais. 
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 Os grupos virtuais funcionam de maneira semelhante aos grupos da realidade   

empírica. Isto é, embora a rede mundial de computadores tenha permitido que o indivíduo 

entre em contato em tempo real com alguém que está do outro lado do globo, as pessoas 

continuam a agir de forma a encontrar seu lugar de pertença no interior desses círculos de 

comunicação. 

 Até aqui parece que o relato é de conhecimento geral. A cena inusitada com a qual 

Ribeiro se depara é com a existência de uma denominada comunidade dos mortos. Ela se 

refere a organizações virtuais nas quais pessoas mortas têm os seus perfis associados.  

 Para acessar o seu perfil pessoal cada um é obrigado a cadastrar uma senha. Quando o 

dono do perfil morre, levando consigo o segredo do código, esta página particular continua a 

existir. Por conseguinte, o perfil passa a constituir um túmulo virtual. Há também os perfis 

feitos especialmente para se homenagear alguém que já está morto. Desenvolveram-se no 

mundo cibernético, portanto, páginas que agrupam tais perfis.  

 Ribeiro considera as comunidades dos mortos verdadeiros cemitérios digitais “lugar de 

troca de bens simbólicos, que garantem a própria existência do grupo […] ambiente (espaço) 

constituído por uma variedade de narrativas (textuais, sonoras, imagéticas)” que gravitam em 

torno da designação da morte (RIBEIRO, 2015, p.45). 

 O que é oportuno para esta pesquisa é a importante reflexão de Ribeiro, oriunda da 

associação do corpo virtual à procura de manter a memória do morto presente por parte de 

quem permanece vivo e logo administra a página. Ela fala em um cortejo eterno publicizado, 

substituindo o espaço da igreja e do cemitério. (idem 46) 

 A comunidade virtual estabelece, desta forma, por mais paradoxal que 

possa parecer, um projeto de permanência para os mortos digitais que abriga, 

com objetivo de atualizar o “discurso comunitário” sobre a morte na 

contemporaneidade midiática. Articula-se um projeto para dar significado à 

comunidade, onde a trajetória de cada “morto digital” passa a ter significado 

crucial como elemento constituidor daquele ambiente tecnológico. A 

digitalização do “corpo morto” é mais do que a simples manutenção de laço 

de interatividade, presença e lembrança de um sujeito então ausente: é a 
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tentativa, sempre reafirmada ao longo da história, de constituir imortalidade. 

(RIBEIRO, 2015, p 46)  

 O ciberespaço funcionaria como uma biblioteca, um arquivo onde memórias 

permanecem e sobrevivem ao passar do tempo, intocáveis. Eis que é valido comentar que esta 

memória é construída coletivamente, pois une as informações que foram deixadas pelo morto 

e que serão somadas aos depoimentos que os vivos passarão a depositar no perfil sepultura.  

 É pertinente, da mesma maneira como fez Ribeiro em seu livro, procurar estabelecer 

diálogo com as pesquisas de Ariès. O historiador, ao abordar a Idade Média, fala de um 

período em que a morte era “domada”. Isto é, ela era tão presente no imaginário do homem 

medieval que se tratava de uma cerimônia pública, acompanhada por espectadores que 

esperam pacificamente o moribundo partir. 

 Isto foi substituído pelo silêncio com o qual o assunto passou a ser tratado. O que 

podemos observar neste movimento estudado por Ribeiro, é que o corpo do morto foi 

totalmente higienizado. Mas a memória, sua presença adentrou o mundo virtual e é aceita de 

jeito pacífico como na Idade Média. Há, portanto, uma necessidade de partilhar a perda. 

 Antes de voltarmos ao caso de René Lallemant, lembremos de como o próprio suicídio 

vem ganhando nova conotação no mundo virtual. Circulam na internet grupos em que o 

suicídio é praticado online e assistido por espectadores ao redor do mundo. É um espetáculo 

macabro da morte. 

 Jovens se suicidam diante da tela de maneira pacífica e ritualista, alguns de maneira 

performática, marcando data e hora para a ocasião e criando um ambiente “propício” para 

executar o espetáculo macabro. O suicídio não é mais marcado pelo silêncio neste contexto, 

mas sim pela performance teatral com que se busca o óbito. 

 René Lallemant – e inscrito no personagem o próprio Hubert Aquin - também parece 

querer teatralizar sua morte: “L’autre, le troisième habitant de mon paysage c’est peut-être 

moi en tant que rêveur d’une fuite irréelle dont j’étais aussi l’acteur….” (AQUIN, 20001, 

p.52). Ela é rascunhada por diversas vezes ao longo da vida. Não é somente uma busca 

literária ou filosófica, mas um destino escolhido. Um rito de passagem para o silêncio, o fim: 

Je reste le seul à savoir... (idem p. 72). Assim como se dá no ambiente cibernético, Lallemant 
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quer compartilhar sua morte. Ele não quer que o evento seja público, uma vez que 

observamos a tentativa de apagar rastros de seu suicídio, simulando um acidente. Mas – 

voltando a questão epistolar – o personagem registra seus últimos passos em vida.  

 Os grupos no ciberespaço servem de cemitério, ou lápides, ou tumbas para os perfis 

dos mortos. Igualmente em Aquin a escrita parece se configurar como jazigo42. A literatura é 

um lugar em que este ator pode encenar sua peça macabra repetidas vezes. Cest un geste 

complet, libre et prémédité (idem p.73). A escrita é um túmulo, pois nela estão eternizados a 

memória e as ações de Lallemant até o seu desfecho. Há restos de um indivíduo no papel, 

como o corpo no jazigo. 

 A transmissão do suicídio via internet revela a necessidade de compartilhar a si 

mesmo, seu corpo e sua morte que certos indivíduos possuem43. De igual modo, parece ser 

este o objetivo de Lallemant, marcar sua passagem, e tornar sua morte sempre presente para 

quem tomar posse de suas memórias, que são acessíveis ao público, tais como os perfis 

online. 

 

 

 

 

 

3.4) O erotismo e a morte. 

 

 Georges Bataille conceituava o erotismo como a aprovação da vida até mesmo na 

morte (BATAILLE, 2004, p.35). O sexo, segundo ele, é a afirmação e a negação da morte. Se 

concebemos a morte como o momento do maior sofrimento na experiência humana, 

                                                 
42 Il est écrit, dans la nature, que l’homme se perpétue par la chair et se suivit dans ses œuvres. Je ne 

revendique pas d’autre éternité que celle-là, pourtant précaire, et celle-là même, j’ai cessé de la chercher. 

(AQUIN, 20111, p. 89)    

43 Recentemente, a polícia brasileira conseguiu evittar que um homem se matasse desta maneira. Ver : 

http://g1.globo.com/sc/santa-catarina/noticia/2017/03/acao-entre-policia-do-brasil-e-dos-eua-evita-suicidio-

que-seria-exibido-ao-vivo.html Acesso em : 10 mar 2017. 
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compreendemos que o sexo (o erotismo) é o oposto, pois este traz o prazer ao homem - o 

orgasmo – logo, é o contrário da morte. Contudo, se há prazer, há dor – são dois polos. E se 

pensamos nos distúrbios sexuais causados pela repressão, percebemos que são dois conceitos 

que caminham juntos ao longo da história. O sexo se configura de maneira especial no 

contexto humano, já que só nós fizemos do instinto sexual uma jornada psicológica pelo gozo. 

 A atividade sexual de reprodução é comum aos animais mais sexuados 

e aos homens, mas, aparentemente, apenas os homens fizeram da atividade 

sexual uma atividade erótica, ou seja, uma busca psicológica independente 

do fim natural dado na reprodução e o cuidado com os filhos. Dessa 

definição elementar, volto, aliás, imediatamente, à fórmula que propus em 

primeiro lugar, segundo a qual o erotismo é a aprovação da vida até mesmo 

na morte. Com efeito, ainda que a atividade erótica seja ante de mais nada 

uma exuberância da vida, o objeto dessa busca psicológica, independente, 

como disse, da intenção de reprodução da vida, não é estranho à morte. 

(ibidem)  

 Para Bataille, o sexo coloca em jogo seres descontínuos, pois cada um é um ser único, 

distinto do outro. O nascimento, a morte e os acontecimentos da vida podem despertar o 

interesse de terceiros, mas eles só importam diretamente ao sujeito em si, aquele que passa 

pela experiência. Há um abismo entre um ser e outro (idem p.36). 

 Esse abismo se situa, por exemplo, entre você que me escuta e eu que 

lhe falo. Tentamos nos comunicar, mas nenhuma comunicação entre nós 

poderá suprimir uma diferença primeira. Se você morrer, não sou eu que 

morro. Somos, você e eu, seres descontínuos. […] Esse abismo em certo 

sentido, é a morte, e a morte é vertiginosa, fascinante (idem, p.37) 

 

 Além da vida e da morte, outro elemento, que pensamos reforçar a ideia de abismo em 

relação ao outro, é o corpo. Mesmo que o corpo não seja algo estático - na verdade ele está em 

constante metamorfose – e sim atravessado por diversos elementos, inclusive culturais, cada 

um possui para si o seu próprio corpo. O corpo do outro é um limite (NANCY, 2012, p.2).  
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 Em L’Invention de la mort, René tenta quebrar esta independência, transpor este 

abismo. Assim como tenta dominar Madeleine pela linguagem, por meio dos interrogatórios 

que exploramos em seção anterior. Ele também tenta experimentar, em uma espécie de delírio, 

a dominação do corpo da amante. 

 […] Raconte-moi ta vie à partir de zéro, j’ai besoin de connaître tes 

premiers phantasmes et je voudrais toucher de mes mains le tissu de tes 

robes de jeune fille. Décris-moi, mon amour, ta première nuit de noces, la 

seconde, la troisième… Oh ! Combien peut-il y avoir de nuits d’amour en 

douze ans de mariage : cela fait des milliers et des milliers de baisers et une 

multitude d’extases ! Combien de fois as-tu connu le délire avant que j’en 

sois la cause ? On m’a dit que certains couples entouraient d’un cercle 

chaque jour du calendrier où ils faisaient l’amour. As-tu fait cela toi aussi ? 

Dans ce cas, je voudrais voir ces douze calendriers de douze mois de trente 

jours, couverts de cercle amoureux tracés au crayon rouge de ta propre 

main ! Madeleine, Madeleine, fais-moi participer à ta grossesse jusqu’à ce 

que j’éprouve les douleurs de la parturition dans mon corps inapte. Oui, je 

veux revivre ta vie depuis ta naissance et sans sauter un seul instant dans ce 

nombre incalculable de journées toutes remplies. Chaque seconde de vie 

inavouée devient mensonge et cette frontière de silence qui sépare deux 

amants est un tissu de mystère, une peau plus impénétrable que celle qu’on 

cache par pudeur. Oui, Madeleine, il faut tout dire, tout m’avouer au-delà 

même des convenances de l’orgueil et de la discrétion. La discrétion, quel 

vilain mot, je le ressens comme une grille au plutôt comme une amure ! La 

pudeur est un voile dont on s’habille par amour pour une seule personne 

devant qui on est impudique. Oui, il faut tout dire Madeleine, vivre nu l’un 

pour l’autre… (AQUIN,  2001, p.62-63). 

  

 A passagem acima evidencia a vontade de quebrar os limites do outro, anular a 

alteridade da amante. Há também na anulação do próximo uma tentativa de experimentar as 

condições, sociais e biológicas, que só sexo oposto consegue vivenciar. Mas a experimentação 

passa sempre pela dominação do feminino pelo masculino. 
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 Je nous revois nus, par cette magnifique journée de printemps, l’un 

près de l’autre. La neige qui m’aveugle en ce moment ne brouille pas 

l’image que je garde de cette chambre. Madeleine, s’est étendue sur moi, si 

bien, je me rappelle, que j’avais le sentiment que mon sexe déchirait le ciel, 

touchait Madeleine en son zénith, sans la dominer tout à fait, car sa voûte 

lactée se mouvait selon mon ascension. Mon sexe devenait ainsi la mesure 

de tout, le chiffre d’or de ce plaisir insondable qui aliénait Madeleine et dont 

l’effluve sur mes cuisses me rendait femme. Je me trouvais ainsi doublé par 

cette inversion provisoire qui m’ouvrait deux paradis à la fois… (idem, p.74-

75). 

   É possível captar por este último trecho a confusão entre o Je/Tu/Nous que René 

provoca ao observar os corpos nus na cama. Eles se fundem formando um só, alienando a 

alteridade para que o protagonista possa experimentar o controle total de Madeleine. A 

incapacidade de René em anular a descontinuidade dos seres da qual Bataille menciona, é 

também uma das razões do suicídio do personagem.  

 Ao abordar o conceito de descontinuidade do seres, o filósofo francês se aprofunda nas 

questões simbólicas da reprodução. Na reprodução assexuada uma célula se divide, formando 

duas novas células que são ao mesmo tempo uma continuidade daquela de origem. Há uma 

força de imortalidade neste tipo de procriação. Para Bataille, a reprodução sexuada envolve a 

figura da morte, pois não há continuidade de si no novo ser que nasce. As células da nova 

criatura são independentes, vão formar um novo indivíduo com corpo, pensamento e histórias 

próprios (BATAILLE,2004, p.38-39).  

 Contudo, há na propagação humana o mito da eternização de si, ter um filho 

significaria para os pais verem suas memórias preservadas naquele a quem se deu origem. 

Logo, podemos dizer que René sofre uma morte dupla. A morte literal, o suicídio, e a morte 

simbólica, o aborto de seu filho com Nathalie.   

[…] Oui Madeleine, je roulerai dans ton lit comme un possédé, je me noierai 

dans ton ventre, car tu es pleine d’eau. Je mourrai en toi, comme mon fils 

innommable est mort, il y aura bientôt un ans, dans le sang de de Nathalie 

(AQUIN, 2001, p.140). 
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 Retomemos a questão da dominação do feminino. Bataille afirma que, quaisquer que 

sejam seus movimentos, “o domínio do erotismo é o domínio da violência” (BATAILLE, 

2004, p.40).  

 No movimento de dissolução dos seres, o parceiro masculino tem em 

princípio um papel ativo, a parte feminina é passiva. É essencialmente a 

parte passiva, feminina, que é dissolvida enquanto ser constituído. Mas, para 

um parceiro masculino, a dissolução da parte passiva só tem um sentido: ela 

prepara uma fusão em que se misturam dois seres chegando juntos, no final, 

ao mesmo ponto de dissolução. Toda a operação erótica tem por princípio 

uma destruição da estrutura do ser fechado que é, no estado normal, um 

parceiro de jogo. 

A ação decisiva é o desnudamento. A nudez se opõe ao estado fechado, ou 

seja, ao estado de existência descontínua. É um estado de comunicação, que 

revela a busca de uma continuidade possível do ser para além do fechamento 

em si mesmo. Os corpos se abrem à continuidade através desses canais 

secretos que nos dão o sentimento da obscenidade. A obscenidade significa a 

perturbação que desordena um estado dos corpos conforme à posse de si, à 

posse da individualidade duradoura e afirma. Há, ao contrário, despossessão 

no jogo dos órgãos que se derramam na renovação da fusão, semelhante ao 

vaivém das ondas que se penetram e se perdem umas nas outras.  

(BATAILLE, 2004 , p.41). 

 René mantém com Nathalie uma relação semelhante a que possui com Madeleine. Ele 

também tenta dominá-la e permanecer com a posse deste controle emocional e corporal da ex-

amante. Vemos na cena do encontro dos dois o movimento dos corpos nus e a fusão que o 

sexo lhes proporciona. Mas após o término da relação, Nathalie externaliza sua condição 

feminina inferior à posição masculina dominadora de Lallemant. 

Quelque minutes plus tard, comme elle me montrait la nouvelle décoration 

de sa chambre, et avant même qu’elle n’ait fait de la lumière, nous nous 

sommes étreints dans le noir. J’avais deviné juste, Nathalie était nue sous sa 

cape japonaise. Je m’en suis vite rendu compte, alors que mes mains 

reconnaissaient, après tant de mois, sa peau veloutée, le creux de ses reins et 

bientôt tout son corps brûlant couché sous le mien.  
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 Je possédais Nathalie, mais, à mon tour, j’étais possédé, anéanti par la force 

de son corps en délire qui me berçait comme la tempête. Nathalie fut 

foudroyée avant moi, mas elle prolongea son plaisir avec une avidité et un 

art qui me rendirent l’extase que Madeleine m’avait refusée quelques heures 

avant.  

Nathalie se cramponnait à moi, et j’en vins à penser, devant son désespoir, 

que j’avais eu tort de revenir, comme un spectre, après douze mois 

d’absence. 

- René, je suis malheureuse, terriblement malheureuse. Ma vie est gâchée. 

Plus rien ne compte pour moi, tu sais, plus rien, depuis que tu m’as laissée ! 

Un jour , je te raconterai ce que j’ai vécu depuis un an. Tu te souviens de 

cette nuit où je suis allée te chercher à l’appartement de Jean-Paul ? Vous 

étiez avec des amis, et, juste avant de frapper à la porte, j’ai entendu vos 

rires. Si j’ai frappé quand même, c’est parce que tu m’avais dit de venir te 

chercher là, à toute heure… Ne va pas croire que je t’en veux, René. 

Comment pourrais-je t’en vouloir maintenant, puisque je ne suis plus la 

même et que, de toute façon, tu ne me reviendras plus ? Mais, dis-moi, 

pourquoi m’as-tu traitée ainsi, pourquoi m’as-tu abandonnée aussi 

brusquement ? Rien ne nous divisait, je n’était plus enceinte ce soir-là. 

Pourquoi, soudain, as-tu commencé à me détester, une semaine seulement 

après ma visite chez le médecin ? Ne me réponds pas, René. Tiens-moi bien 

fort, tiens-moi… (AQUIN, 2001, p. 93-94). 

 Gostaríamos de sublinhar a diferença que Bataille estabelece entre o erotismo dos 

corpos e o erotismo dos corações. Pra ele, o erotismo dos corpos - que somente pode criar 

alguma fusão por meio do sexo - “reserva a descontinuidade individual, e isso se dá sempre 

um pouco bom sentido de um egoísmo. O erotismo dos corações é mais livre. Se se separa em 

aparência de materialidade do erotismo dos corpos” (BATAILLE, 2004, p.42-43). Ou seja, o 

primeiro sempre carrega uma certa dominação de um parceiro pelo outro no jogo amoroso, 

enquanto que o segundo depende daquilo que é recebido, do amor correspondido. Segundo o 

filósofo, este tipo de erotismo tem em sua base a paixão que prolonga no domínio da simpatia 

moral a fusão dos corpos entre si (ibidem).  
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    A própria paixão feliz acarreta uma desordem tão violenta que a 

felicidade de que se trata, antes de ser uma felicidade de que seja possível 

gozar, é tão grande que se compara s seu contrário, ao sofrimento. Sua 

essência é a substituição da descontinuidade persistente entre os dois seres 

por uma continuidade maravilhosa. Mas essa continuidade é sensível 

sobretudo na angústia, na medida em que é inacessível, na medida em que pe 

busca na impotência e no estremecimento.[…]  

 As chances de sofrer são tanto maiores na medida em que somente o 

sofrimento revela a inteira significação do ser amado. A posse do ser amado 

não significa a morte, pelo contrário, mas a morte está envolvida na sessa 

busca. Se o amante não pode possuir o ser amado, pensa em outros casos sua 

própria morte. O que está em jogo nessa fúria é o sentimento de uma 

continuidade possível percebida no ser amado. Parece ao amante que só o ser 

amado – isso se deve a correspondências difíceis de definir, que acrescentam 

à possibilidade de união sensual a de uma união dos corações – pode, neste 

mundo realizar o que nossos limites interdizem, a plena confusão de dois 

seres, a continuidade de dois seres descontínuos. A paixão nos engaja assim 

no sofrimento, já que ela é, no fundo, a busca de um impossível e, 

superficialmente, sempre a de um acordo que depende de condições 

aleatórias. (ibidem). 

 De certo modo, o que se quer dizer é que todo relacionamento envolve uma violência 

– seja dos corpos, do sofrimento amoroso. Finalmente, o casamento é visto por Bataille como 

uma forma de dar licitude à relação sexual. É um ritual de passagem do sexo condenado para 

o sexo lícito. É então compreensível o desprezo de René por todas as convenções amorosas, 

em especial o casamento e a maternidade44.  

 Candy Hoffmann em seu texto tenta conjugar a obra de Aquin e O erotismo de 

Bataille. Segundo ela, os personagens do escritor quebequense possuem a necessidade de 

“explorar a paisagem interior”. O corpo aparece em suas obras como um modo de permitir 

atingir uma forma para além do humano. Seus personagens parecem perseguir o gozo 

                                                 
44 A vida sexual do homem tomou forma a partir do domínio maldito, proibido, não do domínio 

lícito. (BATAILLE apud HOFFMANN, 2012, P.124) 
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permanente sans après-orgasme45  (HOFFMANN, 2012, p.119). Ela afirma que nos escritos 

de Aquin a droga, a sexualidade e o sacrifício colocam os personagens à prova de si mesmos, 

de seus corpos e do outro. 

 Segundo Hoffmann, a droga coloca os personagens em um estado de voluptuosidade 

(idem, p.121). O scotch está presente frequentemente nas cenas de René, em especial em suas 

discussões. Destaca-se o episódio do primeiro encontro clandestino de Lallemant e Madeleine 

na casa de Jean-Paul46. O fato da personagem não querer beber é posto em paralelo com a não 

disposição dela em se entregar a René a quem só resta se embriagar para curar as mágoas. 

 Para Hoffmann, o erotismo em Aquin permite aos personagens um acesso sobre-

humano ao corpo do outro, ao mesmo tempo que lhes permite viver a transcendência da qual 

nos fala Bataille47. “O erotismo, tal como é representado, em seus romances, é um domínio 

carregado de violência A possessão brutal do corpo da mulher é a fonte do gozo dos 

personagens masculinos (idem, p.122-123).   

 Finalmente, a crítica observa que nos romances de Aquin as mulheres devem pagar o 

preço de sua presumida culpabilidade. A violência que lhes é infligida contribui com a 

desintegração de seus corpos e a pulverização de suas identidades (idem, p.128). Assim, 

chegamos à conclusão de que o corpo, em Aquin, parece ser fonte de desejo, de gozo, mas 

também, recuperando o vocabulário de Bataille, um lugar maldito, transgressor. 

 

4) Conclusão. 
  

                                                 
45 Apud Jean-Pierre Martel, « Trou de mémoire : œuvre baroque. Essai sur le dédoublement et le 

décor », Voix et images du pays, vol. 8, n° 1, 17974, p.72. 

46 Je perdais tu terrain. Madeleine ne buvait pas son scotch : elle m’observait, du fauteuil où elle 

s’était vite réfugiée, me lancer dans des  périodes d’un goût douteux. (AQUIN, 2001, p24) / Après 

le départ de Madeleine, je me suis calé dans le scotch des Indes pour oublier mon désarroi. (idem, 

p.28) 

47 A terceira forma de erotismo para Bataille é o erotismo do sagrado, por meio do qual se atinge a 

divindade. As religiões, em geral, pregam o contato com Deus por meio do sofrimento 

(penitência), do sacrifício; mas seria possível chegar ao divino por meio do prazer. Bataille afirma 

que o sacrifício também contém erotismo, uma vez que se trata da mortificação do corpo do outro 

ou de uma vítima. 



 

85 

 Charles Berthelet alega que o tema político parece estar ausente do livro 

L’Invention de la mort, tanto no plano temático quanto do conjunto formal. A seus 

olhos, o livro aborda a questão do incesto, ligada à infância (2015, p.1). O complexo 

de Édipo, segundo o ensaísta, revela um desejo de mãe que pode ser lido como um 

busca da origem. Em tal origem habitaria o tom político da obra para o crítico.  

 Ao lermos o texto de Berthelet, percebemos que sua leitura também abarca o 

jogo temporal na obra que analisamos no decorrer desta dissertação. Todavia, o 

conflito entre presente passado e futuro é lido por ele de maneira um pouco diferente. 

Nós relacionamos o tempo ao hibridismo textual, o crítico se concentra na ação do 

personagem no durante a narração. Vejamos48:     

 No início, nós somos lançados em um universo particular – o de 

René Lalemant em suas últimas horas de sua vida – cuja narrativa não 

se limita às barreiras temporais do presente. Assim, o texto aponta três 

direções diferentes, que diríamos opostas: a do tempo presente, a do 

passado, e a do futuro (da inexistência, do pós-morte). O tempo 

presente e o tempo futuro são apresentados de maneira cronológica, 

progressiva, enquanto o tempo passado se divide em dois, entre 

passado imediato, constituído de reminiscências de cenas vividas pelo 

narrador com outros personagens, respeitando a cronologia, e o 

                                                 

48  D’entrée de jeu, nous sommes jetés dans un univers particulier – celui de René Lalemant dans 

les dernières heures de sa vie – dont la narration ne se limite pas aux barrières temporelles du présent. 

Ainsi, le texte pointe dans trois directions différentes, qu’on dirait opposées : celle du temps présent, 

celle du passé et celle du futur (de l’inexistence, de l’après-mort). Le temps présent et le temps futur 

sont présentés de manière chronologique, progressive, alors que le temps passé se scinde en deux, 

entre passé immédiat, constitué de réminiscences de scènes vécues par le narrateur avec d’autres 

personnages respectant la chronologie, et passé lointain, que le narrateur revisite jusqu’au ventre de sa 

mère et dans lequel il replonge par une chronologie inversée et régressive. Ces trois directions du texte 

correspondent à des trajectoires physiques autant que temporelles. Le temps présent suit le 

déplacement physique du narrateur sur la route le guidant vers le lieu de son suicide, en remontant le 

fleuve. Le temps passé est davantage statique – à l’exception de voyages en Europe et à Québec (140) 

qui tiennent lieu d’apartés et qui symbolisent en quelque sorte le retour à un temps plus ancien. Le 

temps futur, pour sa part, s’inscrit dans une remontée du fleuve.   
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passado longínquo, que o narrador revisita até o ventre de sua mãe e 

no qual ele mergulha por uma cronologia inversa e regressiva. Estas 

duas direções do texto correspondem às trajetórias tanto físicas quanto 

temporais. O tempo presente segue o deslocamento físico do narrador 

na estrada dirigindo em direção ao seu suicídio, subindo o rio. O 

tempo passado é mais estático – à exceção das viagens à Europa e a 

Quebec que se dão de forma apartadas e que simbolizam de alguma 

maneira o retorno a um tempo anterior. O tempo futuro, de sua parte, 

inscreve-se na subida do rio. (BERTHELET, 2015, p.3) 

 Berthelet reforça sua argumentação ao demonstrar as repetidas vezes em que a 

palavra ventre feminino aparece no livro, em geral ligada à imagem da maternidade49: 

Après son cri unique, je dormis un peu la tête au creux de son ventre par où je suis 

venu au monde (AQUIN, 2001, p.45). Segundo ele, isso comprovaria o amor de 

aspecto incestuoso de René e Madeleine. O protagonista coloca-se como filho de 

Madeleine, disputando sua atenção com os filhos biológicos dela, René quer ser ao 

mesmo tempo amante e filho de Madeleine: Je préférerais être Œdipe pour toi, ma 

belle Jocaste; hélas, je n’ai tué personne et je ne suis pas roi (idem, p.9). 

 Há uma necessidade em René de falar de sua infância. É interessante como ele 

praticamente anula a lembrança da mãe – pois cabe a Madeleine este papel – 

diferentemente da imagem do pai, por ele constantemente mencionado: Un jour mon 

père a quitté la maison, après une dispute avec ma mère (idem, p.139). A instituição 

familiar na obra é sempre posta em conflito ou associada à transgressão: 

Si j’avais été ton frère, j’aurais inventé mille prétextes pour m’approcher de 

toi, avec la complicité de l’océan […] Cet après-midi encore, dans la 

                                                 
49 Ainsi, il serait « enfermé dans un ventre blanc » (39), celui de son amante, Madeleine, dont il 

aurait « vécu collé [aux] parois comme un placenta » (9). Dès leur première relation amoureuse, un 

souvenir d’enfance surgit, celui d’un événement où il était resté « hypnotisé pendant des heures à 

caresser le ventre d’une petite fille de [sa] rue » (17). Déjà, le retour fantasmé dans le ventre de sa 

compagne est inscrit sous le signe du plaisir : « Le plaisir, ce fut cette lente noyade dans le ventre 

de Madeleine, ma glissade éperdue dans ce firmament liquide… » (38) (BERTHELET, 2015, p.3) 
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chambre 919, j’aurais eu le temps de demander à Madeleine si son frère 

n’était pas mort à l’aube, après une nuit d’orage et d’inceste (idem, p.110). 

 Charles Berthelet associa esse desejo de mãe à fadiga cultural50 que Aquin irá 

trabalhar no texto La fadigue culturelle du Canada français, publicado em 196251. O 

relacionamento incestuoso de René e Madeleine pode ser visto como a relação que o escritor 

experimentava com sua própria identidade.  

 Madeleine é descrita como uma mãe que deu à luz alguns filhos e carrega em seu 

corpo as marcas dessas gravidezes. Seus seios, seu ventre carregam rastros de suas 

experiências. Não é um corpo jovem, belo, mas com cicatrizes. Ela parece ter uma relação 

difícil com seus filhos e demonstra estar exausta de seu casamento. O marido, Charles, 

representa o conforto, a estabilidade social e econômica, a respeitabilidade de sua reputação 

frente ao mundo. 

 Se Madeleine é o Quebec, e o marido, Charles, representa o Canadá, poderíamos ler os 

filhos do casal como os quebequenses alienados que devido ao conforto de suas vidas não 

conseguem vislumbrar os problemas que os circundam. René poderia simbolizar o próprio 

Aquin, como também todo o revolucionário52 que se colocará em oposição ao regime político 

da época. Desta maneira, adianta Berthelet, o gesto suicida não seria uma negação da vida, 

mas uma recusa de prosseguir esta vida, a que leva. ( BERTHELET, 2015, p.14). René, 

segundo ele, vivencia a dor do colonizado: de não pertencer a nada, de não se ver em nada, de 

não acreditar em liberdade. 

                                                 

50 À travers ce personnage typiquement aquinien, hanté par le suicide et marqué par 

l’impuissance, il est difficile de ne pas voir un exemple de la fatigue culturelle conceptualisée par 

l’auteur peu après la rédaction de ce roman, et selon laquelle le colonisé canadien-français se trouve 

replié et encouragé à occuper le champ artistique, au sens strict de la production d’objets d’art ou de 

biens symboliques, mais non à s’investir en des domaines octroyant une prise réelle et collective sur le 

monde, comme la politique ou l’économie (BERTHELET, 2015, p.13) 

51 Lembremos que L’Invention de la mort foi redigido em 1959, antes do engajamento político de 

Aquin. O romance só foi publicado em 1981, postumamente.  
52 Figura desenvolvida em Prochain Épisode, em 1964.  
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 O pensamento de Bachelard (1942, p. 130) de que a água propicia um retorno ao feto, 

à vida uterina remete-nos à mãe. O romance parece colocar Madeleine representando também 

a França, com toda a sua ambivalência, como mãe perdida e como mãe madrasta: amada, 

admirada, odiada, recusada.  

 Lembremos que durante essa dissertação trabalhamos com alguns temas que não 

circulavam no período de vida de Hubert Aquin ou ainda não eram próprios daquele 

momento. Em 1959, o escritor ainda não havia se engajado diretamente com a luta 

nacionalista pela independência. Contudo, esta leitura de Berthelet parece ser procedente de 

fato, afinal a vida de Aquin se confunde com a de seu “país”. Deste modo, o suicídio do 

escritor e do personagem ganham um caráter coletivo53. É como se Aquin dissesse que com 

ele morria também todo o ideal de uma geração. 

 Como já dissemos, Aquin não viu sua língua ser reconhecida em definitivo pelo 

Estado, tampouco presenciou nenhum dos referendos de emancipação, o que talvez teria sido 

um golpe fatal. Nunca saberemos como ele atuaria no decorrer da campanha eleitoral a favor 

da independência, mas certamente se engajaria. 

 L’Invention de la Mort e ainda a vida de Hubert Aquin devem ser lidos como 

experiências meurtrières. A obra parece se configurar como uma “Crônica de uma morte 

anunciada”, é impossível dissociar nossa leitura do texto sem pensarmos na escolha pessoal 

do autor. Aparenta ser evidente que o suicídio era uma opção desde o princípio de sua vida 

pública. Desta maneira, podemos dizer que o romance é um túmulo ou um rascunho de si e de 

sua morte. 

 Hubert Aquin se coloca como um autor moderno. Toma gêneros tidos como inferiores 

e por meio da paródia trabalha-os, criando um texto híbrido, subversivo em sua temática e 

abordagem. L’Invention de la mort resgata o romance policial, mas elimina o detetive herói e 

a vítima criminosa, instaura um mundo inverso, onde o detetive é o criminoso e a criminosa 

(suposta culpada), a vítima. Ao inverter as características do romance policial, Aquin parece 

demonstrar como os valores estão invertidos, isto é, os que deveriam lutar por liberdade 

                                                 
53 Ver citação da página 50, a fala de sua última esposa. 
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(inocentes) estão subjugados por aqueles que se colocam como dignos, mas são exploradores. 

A máscara impede a revelação da grande verdade. 

 O autor explora as escritas de si avant la lettre. Tentamos demonstrar que Aquin 

anuncia a modernidade literária e cultural. Naquele momento, como dissemos, a teoria de 

Lejeune ainda não circulava. Não havia internet e a mídia ocupava um espaço muito menor do 

que hoje no cotidiano da sociedade. A vida privada ainda não fora tornada pública pelos meios 

de comunicação. Mas Aquin explora suas raízes. Uma literatura que começava a se voltar para 

a exploração do eu, o retorno do autor. Prevê a espetacularização do eu. 

 Retomando a questão da origem, o título deste livro é emblemático: “A invenção da 

morte”. Inventar pode ser construir uma origem, brincar de Deus, dar à luz, ser mãe. Segundo 

Manon Dumais (AQUIN, 2001, p.XX), Hubert Aquin pretendia que o título do romance fosse 

como um quadro barroco. Ou que o título fizesse uma referência a invenire quid dicas 

(encontrar o que dizer) (ibidem). O texto é um laboratório, que une duas imagens díspares, ao 

gosto barroco, a invenção (criação) e a morte (o fim). A luz e as trevas. De qualquer forma, 

constatamos que o título reforça a ideia de fazer acontecer, inventar, criar, escrever. 

 Tentamos responder por meio desta dissertação à pergunta de Dubois: Como tornar 

Aquin atrativo para que o leitor de hoje queira (re)lê-lo. Mesmo se para os quebequenses 

Huber Aquin já esteja longe ou represente algo que se quer superar, ele ainda é atual e sua 

perversão é capaz de chocar. A riqueza textual de sua narrativa, de suas referências artísticas 

continuam admiráveis. Podemos continuar a vê-lo, a senti-lo no meio de suas palavras. Sua 

literatura o eternizou, é seu jazigo Ceci est mon corps, ceci est mon sang (AQUIN, 2001, 

p.142). 
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