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RESUMO 

 

O romance Las ratas (1962), do escritor espanhol Miguel Delibes, e o conto  

“O iniciado do vento” (1959), do autor brasileiro Aníbal Machado, são duas narrativas 

nas quais a natureza se impõe à vida dos protagonistas, os meninos Nini e Zeca da 

Curva, respectivamente. Nini é da região de Castela, na Espanha, e leva uma vida 

de grandes privações no campo. O olhar curioso e explorador de Nini confere à 

personagem um conhecimento profundo da natureza e de seus fenômenos, 

tornando-o uma criança especial e admirada pelos adultos. Zeca da Curva, por sua 

vez, vive em uma pequena cidade do interior do Brasil, famosa pelos ventos que por 

lá circulam. Além da capacidade de identificar as variantes do vento e prever sua 

chegada, a personagem tem com esse elemento natural uma experiência sensorial 

intensa e mágica. O vento produz a energia geradora da felicidade do protagonista a 

tal ponto que, um dia, supostamente, o menino se deixa levar pelo vento. A partir 

das informações apresentadas em cada história, torna-se possível formular a tese 

de que a natureza é parte intrínseca da existência dessas personagens infantis. 

Para desenvolver essa tese, pretende-se analisar a relação singular de cada um dos 

protagonistas com a natureza, mostrando como essa relação define sua essência, 

individualmente, dentro de uma perspectiva realista ou fantástica. Na tese, 

primeiramente, são analisados alguns aspectos das narrativas brasileira e espanhola 

no período que antecedeu a publicação do romance e do conto até se chegar aos 

anos de 1950 e 1960, onde se situam as obras estudadas. Em seguida, enfoca-se a 

presença da personagem infantil na obra dos dois autores e se inicia o estudo 

comparativo do corpus da tese com vistas aos protagonistas, as características que 

os definem, aproximam e distinguem, e sua relação com as demais personagens 

nas tramas. O aspecto temporal é o tema que dá sequência ao texto, antes de se 

partir para o ponto mais importante do trabalho que é a análise do espaço narrativo 

e a reflexão sobre em que medida a natureza interfere na vida dessas personagens. 

Finalmente, examinam-se os recursos estilísticos empregados na estruturação do 

romance e do conto, particularmente no que diz respeito às vozes da narrativa e aos 

elementos expressivos que proporcionam originalidade às obras e à caracterização 

das personagens. 

 

Palavras-chave: Miguel Delibes; Las ratas; Aníbal Machado; “O iniciado do 

vento”; personagens infantis; natureza. 



RESUMEN 

 

La novela Las ratas (1962), del escritor español Miguel Delibes, y el cuento  

“O iniciado do vento” (1959), del autor brasileño Aníbal Machado, son dos narrativas 

en las cuales la naturaleza se impone a la vida de los protagonistas, los niños Nini y 

Zeca da Curva, respectivamente. Nini es de la región de Castilla, en España, y lleva 

una vida con grandes privaciones, en el campo. La mirada curiosa y exploradora de 

Nini le confiere al personaje un conocimiento profundo de la naturaleza y de sus 

fenómenos, transformándolo en un niño especial y admirado por los adultos. Zeca 

da Curva, a su vez, vive en una pequeña ciudad del interior de Brasil, famosa por  

sus vientos. Además de la capacidad de identificar las variantes del viento y prever 

su llegada, el personaje tiene con ese elemento natural una experiencia sensorial 

intensa y mágica. El viento le fomenta la energía generadora de la felicidad del 

protagonista a tal punto que, un día, supuestamente, el niño se deja llevar por el 

viento. A partir de las informaciones presentadas en cada historia, se hace posible 

formular la tesis de que la naturaleza es parte intrínseca de la existencia de esos 

personajes infantiles. Para llevarla a cabo, se pretende analizar la relación singular 

de cada uno de los protagonistas con la naturaleza, mostrando como esa relación 

define su esencia, individualmente, dentro de una perspectiva realista o fantástica. 

En la tesis, primeramente, se analizan algunos aspectos de las narrativas brasileña y 

española en el período que antecedió la publicación de la novela y del cuento hasta 

llegar a los años de 1950 y 60, donde se ubican las obras estudiadas. Enseguida, se 

enfoca la presencia del personaje infantil en la obra de los dos autores y se inicia el 

estudio comparativo del corpus de la tesis con vistas a los protagonistas, las 

características que los definen, los aproximan y los distinguen, y su relación con los 

demás personajes de las tramas. El aspecto temporal es el tema que da secuencia 

al texto, antes de partirse para el punto más importante del trabajo que es el análisis 

del espacio narrativo y la reflexión sobre en qué medida la naturaleza interfiere en la 

vida de esos personajes. Finalmente, se examinan los recursos estilísticos 

empleados en la estructuración de la novela y del cuento, particularmente en lo que 

se refiere a las voces de la narrativa y a los elementos expresivos que les 

proporcionan originalidad a las obras y a la caracterización de los personajes. 

 

Palabras-clave: Miguel Delibes; Las ratas; Aníbal Machado; “O iniciado do 

vento”; personajes infantiles; naturaleza. 



ABSTRACT 

 

The novel Las ratas (1962), by the Spanish writer Miguel Delibes, and the short story 

“O iniciado do vento” (1959), by the Brazilian writer Aníbal Machado, are two 

narratives in which nature plays an important role in the lives of the protagonists of 

both texts, the boys Nini and Zeca da Curva, respectively. Nini comes from the region 

of Castile, in Spain, and leads a rural life of severe deprivation. Nini’s curious and 

observing gaze gives the character a profound knowledge of nature and its 

phenomena, rendering him distinguished and admired by the adults of the region. 

Zeca da Curva lives in a small rural town in Brazil, famous its winds. In addition to 

being able to identify the variants of the wind and predict its arrival, the character has 

an intense and magical sensorial experience with that natural element. The wind 

produces the energy-generating happiness of the protagonist to the point that, one 

day, supposedly, the boy lets himself be carried away by the wind. From the 

information presented in each story, it is possible to formulate the thesis that nature 

is an intrinsic part of those children characters’ existence. In order to support that 

thesis, the first thing to be analyzed in this work are some characteristic aspects of 

found in Brazilian Spanish narratives from the period that preceded the publication of 

both the novel and the short story until the 1950s and 1960s, when the works of 

Aníbal Machado and Miguel Delibes were part of the cultural and literary context of 

their respective countries. Next, the presence of a child character in the two authors’ 

works is focused and it is the starting point of the comparative study of the corpus of 

this thesis, which is centered on the protagonists, the characteristics that define or 

distinguish the two of them, as well as the ones that make them similar and their 

relationship with the other characters of the plots. The temporal aspect is the theme 

that gives sequence to this text before proceeding into the most important part of this 

study, which is the analysis of narrative space and the reflection about the extent to 

which nature interferes in the lives of those children characters. Finally, the stylistic 

resources employed in structuring the novel and the short story are examined, 

particularly regarding the voices of the narrative and the expressive elements that 

comprise the syntactic structures that provide originality to the analyzed works and to 

the characterization of the characters. 

 

Key-words: Miguel Delibes; Las ratas; Aníbal Machado; “O iniciado do vento”; 

children characters; nature. 



SUMÁRIO 

 

 

INTRODUÇÃO ....................................................................................................... 11 

 

 

1 ASPECTOS DAS NARRATIVAS BRASILEIRA 

E ESPANHOLA NOS ANOS DE 1950 E 1960 ....................................................... 19 

 1.1 DO REALISMO AO MODERNISMO 

NA LITERATURA BRASILEIRA ............................................................... 20 

 1.1.1 Aníbal Machado: um escritor bissexto ......................................... 26 

 1.2 DA “GENERACIÓN DEL 98” À PÓS-GUERRA 

CIVIL NA LITERATURA ESPANHOLA .................................................... 34 

 1.2.1 Do local ao universal: o caminho de Miguel Delibes ................... 42 

 

 

2 LAS RATAS E “O INICIADO DO VENTO”: 

ENTRE A DIVERSIDADE E A UNIDADE ............................................................ 52 

 2.1 AS PERSONAGENS INFANTIS ................................................................ 53 

 2.1.1 Nini, de Las ratas, e Zeca da Curva, 

de “O iniciado do vento” ................................................................. 59 

 2.1.2 As crianças e os forasteiros .......................................................... 75 

 2.2 O SOPRO DO TEMPO NA NARRATIVA .................................................. 79 

 2.2.1 O santoral em Las ratas: elo temporal 

entre narrador e personagens ....................................................... 80 

 2.2.2 “O iniciado do vento”: o tempo da lembrança ............................. 92 

 2.3 REALISMO E FANTASIA NO ESPAÇO NARRATIVO .............................. 98 

 2.3.1 O realismo em Las ratas ................................................................. 101 

 2.3.2 O espaço da fantasia em “O iniciado do vento” .......................... 112 

 



 

3 OS RECURSOS ESTILÍSTICOS ........................................................................... 129 

 3.1 A ESTRUTURA NARRATIVA: O NARRADOR ......................................... 129 

 3.1.1 O olhar das personagens em Las ratas ........................................ 131 

 3.1.2 A personagem narradora em “O iniciado do vento” ................... 136 

 3.2 OS ELEMENTOS EXPRESSIVOS ............................................................ 140 

 3.2.1 Las ratas e a precisão da linguagem ............................................ 141 

 3.2.2 “O iniciado do vento” e a arte de sugerir ..................................... 148 

 

 

CONCLUSÃO ......................................................................................................... 154 

 

 

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS ...................................................................... 163 

 

 

ANEXO A ............................................................................................................... 179 

 

 

ANEXO B ............................................................................................................... 182 

 

 

ANEXO C ............................................................................................................... 186 

 

 

ANEXO D ............................................................................................................... 188 

 



11 

 

INTRODUÇÃO 

 

A presente tese estabelece um diálogo com o tema da natureza, através da 

leitura de duas obras cujos protagonistas são duas crianças: Nini, personagem do 

escritor espanhol Miguel Delibes (1920-2010), em seu romance Las ratas (1962),1  

e Zeca da Curva, do autor brasileiro Aníbal Machado (1894-1964), em seu conto  

“O iniciado do vento” (1959).2 Dentro dessa perspectiva, a personagem infantil e sua 

relação com a natureza são a interseção entre as sendas literárias trilhadas por esses 

dois autores. Ao evocá-los, portanto, somos conduzidos a territórios narrativos 

intercontinentais que se entrecruzam muito além da ambientação da narrativa no 

espaço rural castelhano ou mineiro. Ao longo da tese, usaremos a palavra “rural” para 

nos referirmos ao espaço narrativo, mas é preciso deixar claro que o rural, em  

Las ratas, remete ao campo propriamente dito, onde vivem Nini e tío Ratero e, em  

“O iniciado do vento”, o rural desliza seu sentido e nos situa em uma cidade do interior 

de Minas Gerais, onde Zeca da Curva e José Roberto trocam os seus conhecimentos 

e as suas experiências sobre o vento no alto de uma colina ou de uma montanha. 

Esta proposta nasceu das leituras subsequentes ao curso de Mestrado em 

Literaturas Hispânicas, cuja dissertação foi aprovada em 2001, e durante o qual nos 

dedicamos ao estudo do romance El príncipe destronado (1973) de Miguel Delibes. 

Encontramos, nessa obra, elementos que nos permitiram ir além da análise dos 

recursos estilísticos utilizados na construção do discurso narrativo do autor, como 

vinham fazendo, até então, alguns críticos da obra delibeana. A abordagem escolhida 

nos aproximou não só do escritor como do ser humano Miguel Delibes, pois, ora 

através do narrador, ora pela voz das personagens, pudemos perceber suas angústias 

enquanto cidadão e o forte compromisso social a pulsar na sua produção literária. 

Conforme analisávamos, na dissertação, o romance e as personagens que 

compõem o núcleo familiar da história, com especial atenção ao protagonista Quico, 

uma criança de 3 anos, fomos conhecendo melhor, também, a obra do autor 

valhisoletano como um todo e nos surpreendeu a ampla gama de personagens 

infantis que protagonizam alguns de seus romances, como Pedro, de La sombra del 

ciprés es alargada (1948); Daniel, el Mochuelo, de El camino (1950); Sisí, de  

Mi idolatrado hijo Sisí (1953); Nini, de Las ratas (1962); Quico, de El príncipe 

destronado (1973); e Gervasio, de Madera de héroe (1987). 

                                                           
1
 Para as citações, usaremos a edição publicada em 2009, em Barcelona, pela Editora Destino. 

2
 Para as citações, usaremos a edição publicada em 1997, no Rio de Janeiro, pela Editora José Olympio. 
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Dentre essas personagens, chamou-nos a atenção o menino Nini, de 11 anos, 

cuja miséria material contrasta vivamente com a riqueza de seus conhecimentos 

sobre o meio rural em que vive. Ele e seu pai, tío Ratero, moram numa caverna de um 

povoado castelhano e sobrevivem graças à caça e venda de ratos, praticamente sua 

única fonte de renda e alimentação. Sem dúvida, a pobreza dos protagonistas nos 

comove, mas vale ressaltar que os ratos aos quais Delibes se refere em seu romance 

não são ratos de esgoto, mas sim ratos de água, uma espécie de roedores 

comestíveis que é comum na Península Ibérica. Esses ratos de água, assim como os 

coelhos e as codornas, nos anos de 1960, faziam parte da culinária espanhola rural e, 

segundo atestam os próprios espanhóis e as personagens do romance, eram até mais 

saborosos. Contudo, hoje em dia, os ratos de água, que só se criam em água 

cristalina, são uma espécie protegida cuja caça é, inclusive, passível de multa, já que 

está ameaçada de extinção devido à deterioração do seu habitat provocada pela 

canalização do esgoto para os rios dos povoados onde esses animais se reproduzem. 

Todas essas informações, entretanto, não minimizam a gravidade da situação 

de abandono da região de Castela e, indignado com aquela realidade, Delibes 

transforma em ficção o retrato do campo castelhano daquele momento histórico. 

Embora seja produto do realismo poético de Delibes, o romance Las ratas sobrepõe 

à visão contemplativa da natureza a intenção maior de denunciar a necessidade 

pela qual passavam o campo e o camponês espanhóis, em muitos casos, até 

mesmo sem água e eletricidade. Assim, além de evidenciar, no romance, a situação 

social de sua época e de sua região, o autor espanhol humaniza a paisagem, 

enfeitando-a com personagens cheias de vida e individualizadas com suas histórias 

próprias sobre as quais vamos nos inteirando na medida em que avançamos na 

leitura do romance. 

No curso de Doutorado em Estudos de Literatura, subárea de Literatura 

Comparada, no qual ingressamos em 2009, a professora Magnólia B. B. do 

Nascimento, durante conversas de orientação, ciente do nosso interesse pelas 

personagens infantis, sugeriu que lêssemos o conto “O iniciado do vento” (1959), do 

escritor brasileiro Aníbal Machado, no qual encontramos um rico material que nos 

permitiu vislumbrar a possibilidade de aproximação com o romance Las ratas. 
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No conto, conhecemos a personagem Zeca da Curva, um menino de 12 anos 

que, ao lado do engenheiro José Roberto, desempenha o papel principal na trama, 

ambientada em uma pequena cidade do interior, famosa pelos seus ventos. 

Efetivamente, ambos protagonizam o conto, porém, como o nosso foco é a 

personagem infantil, daremos esse status ao menino e, ao longo do nosso trabalho, 

será sempre a ele que nos referiremos como o protagonista da história. 

Alguns contos do escritor mineiro também têm cunho social no que se refere à 

condição de vida das personagens que se deslocam do interior para as grandes 

cidades em busca de melhores condições de vida, como ocorre, por exemplo, em 

outro de seus contos, “Tati, a garota” (1944), também protagonizado por uma 

personagem infantil, neste caso, uma menina. No caso de “O iniciado do vento”, 

Aníbal Machado prescinde dessa temática e enfatiza a figura de Zeca da Curva, que 

tem no vento um elemento mágico inseparável de sua existência, e sua relação com 

José Roberto, o adulto que será contagiado pelo seu mundo de fantasia. A afinidade 

entre a criança e o adulto, originada pelo fascínio de ambos pelo vento, será o motivo 

que levará o engenheiro José Roberto a voltar à cidade para o seu próprio julgamento, 

acusado do suposto desaparecimento de Zeca da Curva, pois, de acordo com a 

trama, na última vez em que fora visto, o menino estava em companhia do engenheiro 

e, aparentemente, se valeu de um forte vento para com ele voar. 

Estamos diante, portanto, de duas narrativas em que a natureza se impõe à 

vida das personagens. No caso específico dos protagonistas que queremos analisar, 

Nini sofre as consequências de uma vida de total penúria no campo com o seu pai, 

tío Ratero, porém sua vivência e a atenta observação de tudo que o rodeia lhe 

conferem um rico conhecimento da natureza e de seus fenômenos, o que o torna 

uma criança especial aos olhos dos adultos que respeitam a sua opinião e o tratam 

de forma diferenciada. Já a indissolúvel ligação de Zeca da Curva com o vento 

corresponde a um elo indicador de uma experiência fantástica que produz, na 

personagem, uma reação sensorial além da razão humana. 

No intuito de melhor explicitarmos nossas reflexões com relação às duas 

obras que nos servem de corpus, dividiremos a tese em três capítulos. No primeiro, 

pincelaremos, dentro do panorama literário, alguns aspectos relevantes das 

narrativas brasileira e espanhola, retrocedendo a algumas décadas anteriores aos 

anos de 1950 e 1960 até chegar às datas em que o conto e o romance foram 

publicados, a fim de contextualizarmos o período histórico e sociocultural em que 
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Aníbal Machado e Miguel Delibes estavam inseridos e que, portanto, concorreram 

para sua produção literária. Mantendo a ordem cronológica, trataremos, primeiramente, 

da literatura brasileira e, em seguida,  da espanhola, traçando a ponte entre elas 

através do Modernismo. Pretendemos que o capítulo seja informativo e, para 

alcançarmos tal objetivo, no caso da literatura brasileira, especificamente,  

estabeleceremos, como ponto de partida, o final do século XIX com o Realismo, 

passaremos pela Semana de Arte Moderna e destacaremos suas contribuições para 

a vida cultural brasileira. Com a finalidade de melhor nos situarmos pelo Modernismo 

e suas várias facetas, tomaremos como base, principalmente, a crítica de Afrânio 

Coutinho, Mário de Andrade e Alfredo Bosi. De modo a pontuar o gênero do conto, 

Fábio Lucas e Walnice Nogueira Galvão serão os nossos pontos de apoio. 

Para apresentarmos o escritor mineiro, serão fundamentais as palavras de 

artistas e escritores renomados e amigos como Carlos Drummond de Andrade, Otto 

Maria Carpeaux, Renard Perez, Fausto Cunha, Antônio Dimas, Benjamin Abdala 

Júnior, Manuel Cavalcanti Proença, além da filha do autor, Maria Clara Machado, e 

de seu neto, Marcus Aníbal Machado Moraes, cujos textos são encontrados, em sua 

maioria, em forma de introduções, prólogos, apresentações e homenagens que 

precedem as edições e reedições da obra de Aníbal Machado. Artigos de Paulo 

Mendes Campos, Ivan Junqueira, Leandro Konder, Carlos Heitor Cony, Jorge 

Amado e outros importantes nomes da literatura reunidos no livro Visconde de 

Pirajá, 487. As domingueiras de Aníbal Machado (2011), organizado por Celina 

Whately, e as teses de Márcia Azevedo Coelho, Marcus Vinícius Teixeira e Luíza 

Vilma Pires Vale também nos serão de grande valia, assim como crônicas e 

reportagens publicadas em jornais e suplementos literários, além dos depoimentos e 

ensaios do próprio autor reunidos, por exemplo, em A arte de viver e outras artes 

(1994). Ao contrário do que ocorre com a obra de Miguel Delibes, ainda é pouco 

extensa a crítica à produção literária de Aníbal Machado e, com nossa tese, 

pretendemos contribuir para enriquecê-la. 

Passaremos, então, do Modernismo brasileiro ao Modernismo hispano-

americano e, conduzidos pelo poeta nicaraguense Rubén Darío, iremos ao encontro 

da literatura espanhola e da “Generación del 98”. Com a contribuição de Eugenio 

García de Nora, Gemma Roberts, Santos Sanz Villanueva, Carmen Martín Gaite, 

Julio Rodríguez Puértolas e Juan Eslava Galán, entenderemos o processo criador 

desse grupo e, chegando ao século XX, daremos breves informações sobre a 



15 

 

“Generación del 27”, a literatura espanhola de pós-guerra civil e o romance espanhol 

contemporâneo. Posteriormente, nos deteremos um pouco mais na produção 

literária que abarcou o período dos conflitos que antecederam a Guerra Civil 

Espanhola, a contenda fratricida e os anos de governo do ditador Francisco Franco 

para, finalmente, chegarmos a Miguel Delibes, sua obra e suas motivações 

artísticas. 

Para o estudo da obra do escritor espanhol e, especificamente, do romance 

Las ratas, serão imprescindíveis as considerações de Pablo Gil Casado, César 

Alonso de los Ríos, Edgar Pauk, Alfonso Rey, Manuel Alvar, Amparo Medina-Bocos, 

Magnólia B. B. do Nascimento, María Pilar Celma, Gonzalo Sobejano, Ramón 

García Domínguez e Ramón Buckley. 

Poderá verificar o leitor de nossa tese que, a partir do Capítulo 2, 

inverteremos a ordem apresentada no Capítulo 1 – literatura brasileira e literatura 

espanhola – e passaremos a abordar, até o final de nosso trabalho, primeiro o 

romance e depois o conto. Como a nossa trajetória acadêmica sempre esteve 

voltada para os estudos da língua espanhola e das literaturas hispânicas, é natural 

que privilegiemos, nesta tese, a literatura espanhola e a obra de Miguel Delibes, 

corpus de nossos estudos desde o Mestrado. A comparação que hoje podemos 

estabelecer entre o romance espanhol e o conto brasileiro se deve à galeria de 

personagens infantis criada por Miguel Delibes e ao encantamento originado do 

contato com as fascinantes crianças de seus romances. 

Com a finalidade de promover o diálogo entre as narrativas de Miguel Delibes 

e Aníbal Machado, priorizaremos os próprios textos literários em questão. Contudo, 

para aprofundarmos a nossa pesquisa, importarão as estratégias comparativas 

interdisciplinares em relação à teoria da literatura e aos elementos que compõem a 

construção da ficção. Não teceremos considerações específicas sobre as teorias 

literárias que tratam dos gêneros do romance e do conto, aos quais pertencem  

Las ratas e “O iniciado do vento”, respectivamente, mas levaremos em conta os aspectos 

teóricos que dizem respeito aos elementos comuns que fazem parte das narrativas. 

No Capítulo 2, faremos a análise do corpus, dividindo-o em subitens que 

tratam das personagens infantis, do tempo e do espaço. No início do capítulo, 

apresentaremos nossos comentários sobre a construção da personagem literária e a 

presença da personagem infantil a partir de autores essenciais como Antônio 

Candido, Beth Brait, e de outros não menos importantes, mas não tão conhecidos, 
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tanto os que adotam uma abordagem ampla sobre o tema, como Isabel Cañelles, 

como os que adotam uma mais específica, como Eduardo G. Gallardo, que trata da 

infância na narrativa espanhola de pós-guerra. Dialogaremos com os sociólogos 

Philippe Ariès e Norbert Elias sobre a transformação do conceito de infância na 

sociedade e a influência da família na educação formal e informal da criança. 

Contaremos, também, com declarações dos próprios autores, Delibes e Machado, 

sobre a preferência por personagens infantis em sua ficção. 

Ainda dentro desse capítulo, nos dedicaremos a examinar as narrativas a 

partir dos elementos que os textos possam nos propiciar quanto aos protagonistas 

Nini e Zeca da Curva e sua relação com as demais personagens que compõem o 

núcleo de cada uma das histórias. Concluiremos o subitem relativo às personagens 

infantis com a apreciação de outro ponto que o romance e o conto têm em comum: a 

relação das crianças com os forasteiros que chegam à cidade a trabalho ou como 

turistas, com os quais os protagonistas tendem a fazer contato. No subitem seguinte, 

daremos ênfase ao aspecto temporal e à ordenação dos fatos no tempo da história e 

no tempo do discurso, acompanhados por Pilar Palomo, Benedito Nunes, Amparo 

Medina-Bocos, Paul Ricoeur, Edward Morgan Foster e Darío Villanueva. 

Finalizando o Capítulo 2, cuidaremos daquela que entendemos como a parte 

mais importante desta tese, discorrendo sobre o aspecto espacial na narrativa 

compreendido na estreita relação de Nini e Zeca da Curva com a natureza, cada um 

deles em seu particular envolvimento repleto de realismo e de fantasia. Nesse 

momento, então, nos aproximaremos de Francisco Umbral, Antônio Dimas e Agnes 

Gullón que nos proporcionarão uma visão mais ampla do estudo do espaço 

narrativo. Confiaremos a André Breton e a Tzvetan Todorov a tarefa de nos guiar 

pelo universo do Surrealismo, do onírico e do fantástico. Gaston Bachelard, por sua 

vez, nos apoiará na análise do elemento ar, das sensações por ele produzidas em 

sua variante, o vento, fenômeno atmosférico gerado pelo ar em movimento, e do 

envolvimento insólito da personagem Zeca da Curva com esse elemento. 

No terceiro e último capítulo, voltado para os recursos estilísticos de Miguel 

Delibes e Aníbal Machado, empregados em Las ratas e em “O iniciado do vento”, 

respectivamente, dialogaremos com as teorias de Georg Lukács, Oscar Tacca, 

Carmen Bobes Naves, Walter Benjamin e Angélica Soares, analisando a estrutura 

narrativa do romance e do conto no que diz respeito ao modo de contar de cada 

autor e à presença dos narradores em seu discurso narrativo. Finalmente, através 
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das análises de Ana Maria Vigara Tauste e Purificación Alcalá Arévalo, 

destacaremos os elementos expressivos que, entre outros aspectos, estão 

relacionados a estruturas sintáticas – seleção lexical, elementos gráficos, figuras 

semânticas –, que proporcionam originalidade aos textos, e à caracterização das 

personagens. 

Talvez seja excesso de esmero ressaltar que os autores referidos nesta 

Introdução não foram os únicos consultados durante o nosso curso de Doutorado, 

tampouco foram necessariamente citados posteriormente ao longo da tese. 

Entretanto, obviamente, são os que merecem maior destaque devido à sua 

reconhecida autoridade enquanto teóricos da literatura universal, conceituados 

críticos das literaturas brasileira e espanhola e especialistas nas obras de Aníbal 

Machado e Miguel Delibes. 

Com base, então, nos pressupostos coadunados nesta apresentação, 

entendemos que é possível estabelecer um diálogo entre Miguel Delibes e Aníbal 

Machado, destacando os aspectos convergentes e divergentes no que se refere à 

presença da natureza e sua relação com as personagens infantis Nini e Zeca da 

Curva, do romance Las ratas e do conto “O iniciado do vento”, respectivamente. A 

partir dessa hipótese, desenvolveremos uma pesquisa para analisar a conjunção 

homem-natureza, nessas tramas ficcionais, com a finalidade de comprovar a tese de 

que, em ambas narrativas, está expressa, literariamente, a interferência da natureza 

e de seus fenômenos climáticos na vida das personagens infantis, foco de nossos 

estudos. 

Alinhavadas as conclusões e apresentadas as referências bibliográficas, 

incluiremos um anexo que conterá parte do material ao qual tivemos acesso na 

Espanha ao longo dos 4 meses em que estivemos na cidade de Valladolid, no início 

do ano de 2012, experiência proporcionada por uma bolsa de estudos da Capes, 

Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior. Deixaremos 

registrado, por exemplo, o momento especial de nossa visita à casa do escritor Miguel 

Delibes, local em que, além do privilégio de conversar com sua filha, Elisa Delibes de 

Castro, e sua nora, Josefa Caballero Casillas, tivemos contato com a capa da  

1ª edição de Las ratas e com seu manuscrito. Um segundo anexo trará uma charge 

publicada na imprensa espanhola no dia do falecimento de Miguel Delibes, em 2010, 

além de fotos e matérias sobre eventos, promovidos em 2012, em homenagem ao 

autor. Os eventos que registramos, nesse anexo, são os seguintes: a visita dos 
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membros da Fundación Miguel Delibes a Nova York; o seminário “Miguel Delibes: 

miradas transatlánticas”, do qual participamos como conferencistas; e as sessões 

especiais, realizadas na Feria del libro de Valladolid, pelos 50 anos de publicação da 

primeira edição de Las ratas, comemorados, também, em 2012. Ressaltamos que, 

nas matérias selecionadas, os jornalistas destacam a nossa presença em Valladolid 

na qualidade de pesquisadoras da obra do autor espanhol. No anexo seguinte, 

reproduziremos algumas das capas, publicadas no exterior, da 1ª edição do 

romance Las ratas. Para completar o que vai exposto, em outro anexo, que ilustra 

nossa atividade paralela à pesquisa e à elaboração desta tese, incluiremos uma foto 

de nossa participação na mesa-redonda que fez parte da programação intitulada 

“Conversa literária em torno da obra de Miguel Delibes”, celebrada no Instituto de 

Letras da UFF, em novembro de 2011, por ocasião da visita de especialistas na obra 

do escritor castelhano, vindos das Universidades de Salamanca e Valladolid, de seu 

biógrafo, Ramón García Domínguez, do escritor Gustavo Martín Garzo, e da 

Presidente da Fundación Miguel Delibes, Elisa Delibes de Castro. O cartaz com a 

programação do evento em homenagem ao autor de Las ratas finaliza o bloco dos 

anexos que reunimos para ilustrar nossa tese. 

Isso posto, passemos ao primeiro capítulo de nossa tese. 
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1 ASPECTOS DAS NARRATIVAS BRASILEIRA E ESPANHOLA NOS ANOS DE 

1950 E 1960 

 

Neste capítulo, faremos uma descrição sintética do panorama histórico-cultural 

das décadas de 1950 e 1960, no Brasil e na Espanha, respectivamente, 

entrelaçando-o com a produção literária desses países. Com o intuito de dar uma 

maior clareza didática ao desenvolvimento da nossa tese, passaremos, ainda que 

superficialmente, por décadas anteriores para pontuar alguns aspectos que 

influenciaram as literaturas brasileira e espanhola durante o período em que o conto 

e o romance estudados foram publicados e, de modo meramente ilustrativo, 

aludiremos apenas a alguns escritores dentre a vasta plêiade de que dispomos. 

Esclarecemos, ainda, que nosso método de análise priorizará, como ponto de 

partida, o próprio texto literário, porém não podemos prescindir do contexto político, 

cultural e, especialmente, literário, nos quais os escritores em foco se inserem. 

Entendemos que os artistas que compõem esses panoramas são singulares 

em sua especificidade, mas, por serem contemporâneos, também apresentam 

pontos em comum, esteticamente, no que se refere a aspectos que compreendem a 

temática, as técnicas, a ética, os princípios literários e as inquietações sociais. Essa 

relativa homogeneidade entre os artistas de uma geração de um mesmo país pode 

ser explicada pelo fato de que sua criação artística é direta ou indiretamente 

influenciada pelo marco histórico-cultural do qual são fruto, embora cada autor tenha 

as suas características próprias. São esses os elementos, tanto individuais como 

coletivos, que nos servirão, a seguir, como recursos complementares para melhor 

compor a nossa percepção a respeito de Aníbal Machado e Miguel Delibes. Vale 

ressaltar que ambos os autores foram figuras expressivas no quadro político e 

cultural dos seus respectivos países e protagonizaram momentos históricos cruciais 

para suas nações, conforme comentaremos neste capítulo. 
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1.1 DO REALISMO AO MODERNISMO NA LITERATURA BRASILEIRA 

 

Do final do século XIX até o início do século XX, vimos caminhar, paralelamente, 

no cenário literário brasileiro, três tendências: o Realismo, o Simbolismo e o Pré-

Modernismo. Durante essa trajetória, não houve uma sobreposição entre os estilos 

literários, isto é, os romances realistas e naturalistas e a poesia parnasiana, 

manifestações do Realismo, não foram substituídos pelo subjetivismo simbolista; 

tampouco o aparecimento de escritores preocupados em denunciar a realidade 

brasileira abafou o desejo de sublimação simbolista. 

Apenas a Semana de Arte Moderna, que marcou o início da 1ª fase do 

Modernismo brasileiro, em fevereiro de 1922, em São Paulo, romperia radicalmente 

com as estéticas anteriores e vislumbraria novos rumos para a literatura, inspirados 

que estavam alguns artistas brasileiros com os ares da Europa daquele início de 

século. Alguns dos idealizadores do evento tinham estado, recentemente, em 

contato direto com os intensos movimentos da vanguarda europeia – Cubismo, 

Dadaísmo, Expressionismo, Futurismo e Surrealismo. A linguagem desses 

movimentos foi absorvida por nossos artistas que enriqueceram o movimento 

nacional com um tom inovador ao misturá-los aos temas brasileiros. 

Em meio à exposição de quadros, leitura de manifestos, declamação de 

poesias, apresentação de danças e músicas, além de outras expressões artísticas, 

Anita Malfatti, Mário de Andrade, Menotti del Picchia, Oswald de Andrade e Tarsila 

do Amaral – o chamado Grupo dos Cinco – lideraram o polêmico movimento que 

contou, também, com a participação de importantes nomes como o de Di Cavalcanti, 

Graça Aranha, Villa-Lobos e Manuel Bandeira, entre outros, e recebeu, como 

resposta às suas renovadoras propostas, tanto manifestações de apoio como de 

rejeição bastante intensas. 

Mário de Andrade (2012, não paginado), por ocasião da comemoração dos 20 

anos da Semana de Arte Moderna, declarou, em uma conferência, que o evento foi 

um movimento nitidamente aristocrático: “Pelo seu caráter de jogo arriscado, pelo 

seu espírito aventureiro, pelo seu internacionalismo modernista, pelo seu 

nacionalismo embrabecido, pela gratuidade antipopular, era uma aristocracia do 
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espírito.” Tais características, a seu ver, só poderiam ter encontrado eco em São 

Paulo, já que, no Rio de Janeiro, então capital do país, não existia uma aristocracia 

tradicional, mas somente uma burguesia rica de espírito “conservador e conformista” 

que “protestou e vaiou” o evento. De acordo com o autor, tratava-se de uma 

burguesia tanto de classe como de espírito.3 

Paradoxalmente à avaliação de Mário de Andrade, a Semana foi, também, 

interpretada como um movimento político e social de ataque à aristocracia e à 

burguesia brasileiras (particularmente as paulistas) que vinham se fortalecendo, 

após a Primeira Guerra Mundial (1914-1918), com o aceleramento do desenvolvimento 

da indústria, dos centros urbanos e da zona rural que prosperava com as plantações 

de café e o consequente enriquecimento dos chamados barões do café. 

Não podemos deixar de advertir que as propostas surgidas naquele período 

se baseavam em diferentes enfoques ideológicos e que algumas tendiam até 

mesmo ao nacionalismo fascista, como é o caso do Verde-Amarelismo e do Anta 

liderados por Plínio Salgado, em direção oposta ao nacionalismo do Pau-Brasil e da 

Antropofagia, de Oswald de Andrade. Houve, portanto, uma veia do nacionalismo 

crítico de denúncia social que se identificou politicamente com a esquerda e outra, 

do nacionalismo ufanista, identificada com a corrente política de extrema direita. 

Apesar das especificidades dos grupos que o compuseram, o movimento modernista 

se caracterizou por três princípios fundamentais, de acordo com Mário de Andrade 

(2012, não paginado): “o direito à pesquisa estética; a atualização da inteligência 

artística brasileira; a estabilização de uma consciência criadora nacional.” Nesse 

mesmo texto, o autor ressalta que a inovação surgia na “conjunção dessas três 

normas num todo orgânico de consciência coletiva”, e não em qualquer desses 

aspectos isolados. 

De um modo geral, os participantes do movimento adotaram uma postura 

anticolonialista paralela a uma visão nacionalista de resgate das raízes culturais 

brasileiras reveladas por várias perspectivas: a da volta às origens à procura de uma 

língua brasileira; a das paródias, como forma irônica e sarcástica de se criticar a 

                                                           
3
 O referido texto foi publicado, originalmente, no jornal O Estado de São Paulo, em fevereiro de 1942, por 
ocasião do 20º aniversário da Semana de Arte Moderna. 
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cultura, a sociedade e a política; e a da valorização do índio brasileiro. Na conclusão 

de sua conferência, Mário de Andrade discorre sobre o que acabamos de explicar: 

 

Manifestando-se especialmente pela arte o movimento modernista foi o 
prenunciador, o preparador e por muitas partes o criador de um estado de 
espírito nacional. A transformação social do mundo com a quebra gradativa 
dos grandes impérios, a prática europeia de novas ideologias políticas, a 
rapidez dos transportes e mil e uma outras causas internacionais, bem 
como o desenvolvimento da consciência americana e nacional, os 
progressos internos da técnica e da educação, impunham a criação de um 
espírito novo e exigiam a reverificação e mesmo a remodelação da 
inteligência brasileira. Isto foi o movimento modernista, de que a Semana de 
Arte Moderna ficou sendo o brado coletivo principal. Há um mérito inegável 
nisso, embora aqueles primeiros modernistas... das cavernas, que nos 
reunimos em torno de Anita Malfatti e Vitor Brecheret, tenhamos como que 
apenas servido de altifalantes de uma força universal e nacional muito maior 
que nós. Força fatal, que viria mesmo. (ANDRADE, 2012, não paginado). 

 

Já em sua segunda fase, que abarcou o período de 1930 a 1945, o 

Modernismo passou a refletir o delicado momento socioeconômico e político pelo 

qual o país e o mundo estavam passando. Era improvável que os artistas se 

mantivessem alheios às tensões sociais de uma época marcada por fatos tão 

decisivos quanto estes: a crise de 1929 e a consequente depressão econômica com 

a quebra da Bolsa de Valores de Nova York; a ascensão de Hitler e do nazismo; a 

Segunda Guerra Mundial (1939-1945) e o ataque à Hiroshima e Nagasaki (1945); o 

colapso da economia cafeeira em São Paulo e o crescimento dos centros urbanos, 

impulsionado pelo rápido avanço industrial; o Estado Novo e a ditadura de Getúlio 

Vargas (1937-1945). Igualmente improvável que tais tensões não viessem a se 

refletir, de alguma maneira, na produção cultural brasileira. Importa esclarecer que 

esse novo momento não significou uma ruptura do Modernismo com a sua 1ª fase. 

Houve, porém, uma transformação da experiência artística a partir desse novo 

contexto histórico que configurou a renovação do panorama literário brasileiro, o que 

permitiu o surgimento de uma ficção mais crítica. 

Segundo Alfredo Bosi (2006, p. 385), em História concisa da literatura brasileira, 

“[...] novos projetos enformavam o artista brasileiro e o obrigavam a definir-se na trama 

do mundo contemporâneo.” Para Bosi (2006, p. 387-388), as décadas de 1930 e 1940 

foram “a era do romance brasileiro”. Foi justamente nesse período que o Modernismo 

brasileiro começou a adquirir uma visão crítica das relações sociais, com destaque 

para a ficção regionalista, ora sobre o drama da seca do nordeste, como 
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encontramos, por exemplo, em Rachel de Queiroz, na obra O Quinze (1930), e em 

Vidas secas (1938), de Graciliano Ramos, ora sobre os conflitos gerados em torno 

dos senhores de engenho produtores de cana-de-açúcar, como o retratado em Fogo 

morto (1943), de José Lins do Rego. Esse aspecto corrobora a visão de Mário de 

Andrade (2012, não paginado) de que, no Modernismo, “a inteligência estética se 

manifesta por intermédio de uma expressão interessada da sociedade, que é a arte”, 

ou seja, uma arte que tem “uma funcionalidade imediata social”. 

Devido aos acontecimentos ocorridos naquela época, a literatura nacional 

começava a apresentar, também, uma expressão intimista e psicológica, que pode 

ser bem exemplificada na obra Perto do coração selvagem (1944), de Clarice 

Lispector. Ao mesmo tempo, configuravam-se, nas obras literárias, um tom 

introspectivo e um estado de espírito questionador sobre a existência humana, cuja 

tendência se afirmará após 1945 – período que se convencionou denominar de  

Pós-Modernismo –, como conferimos no livro de poesias A rosa do povo (1945), de 

Carlos Drummond de Andrade, e em Poesia liberdade (1947), de Murilo Mendes, 

este último abordando diretamente a temática da guerra. Influenciado pelos dois 

autores que acabamos de citar, João Cabral de Melo Neto estreará na literatura com 

os seus livros de poemas Pedra do sono (1942) e O engenheiro (1945), e será 

imortalizado, futuramente, com o drama do migrante nordestino no longo poema 

intitulado Morte e vida severina (1966). A situação política nacional, por sua vez, é 

revelada na obra-prima de Graciliano Ramos, Memórias do cárcere (1953), que, 

embora tenha sido publicada postumamente nos anos de 1950, foi escrita ao longo 

das décadas de 1930 e 1940, e revela a sua amarga experiência como preso 

político, acusado de ligação com o Partido Comunista, durante a ditadura Vargas. 

Chegamos, portanto, à década de 1950 quando Augusto de Campos, Haroldo 

de Campos e Décio Pignatari dão início ao movimento da Poesia Concreta, 

caracterizado por inovações reveladas, principalmente, no campo formal e nos 

aspectos visual, sonoro e semântico que se somam ao poético, bem como na 

distribuição geométrica do poema e na sua disposição na página. O Concretismo 

responde às transformações culturais geradas, naquele momento, pelos novos meios 

de comunicação que começam a invadir o país. Estamos nos referindo aos chamados 

“anos dourados” que sucedem o segundo mandato de Getúlio Vargas (1951-1954), 

com a posse do então eleito presidente Juscelino Kubitschek (1956-1961). São 
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tempos de progresso e modernização do país, dos quais emergem mudanças 

culturais e comportamentais oriundas, entre outros motivos, da entrada da televisão 

nos lares brasileiros. A classe média brasileira sucumbe, então, à tentação 

capitalista de aquisição desenfreada de bens de consumo, impulsionada pelo modo 

de vida dos Estados Unidos, país que se orgulha de seus grandes avanços 

científicos e tecnológicos, contrastando-os com a estagnação do bloco socialista 

com o qual vive o conflito indireto da Guerra Fria. 

A respeito da produção artística brasileira nos anos de 1950, é mister mencionar 

a mundialmente conhecida bossa-nova, surgida no final daquela década, e seus 

criadores, João Gilberto, Tom Jobim e Vinícius de Moraes. Apelidado de “poetinha” por 

Tom Jobim, Vinícius de Moraes se destaca por seus sonetos com temática amorosa, 

porém, sem se deixar alienar dos problemas de seu tempo, publicando assim, em 1954, 

o célebre poema “A rosa de Hiroshima”, que integra a Antologia poética (1954). Merece 

destaque também, nesse período, a poetisa Cecília Meirelles e sua coletânea intitulada 

Romanceiro da inconfidência (1953), na qual os poemas perpassam a história de 

Minas Gerais e seus conflitos locais. São tempos de grande repercussão, ainda, para 

Érico Veríssimo que, em 1951, publica O retrato, segunda parte da trilogia O tempo e o 

vento, que tem seu primeiro volume, O continente, publicado em 1949 e o último, O 

arquipélago, em 1961. Sobressaem, também, os romances O encontro marcado, de 

Fernando Sabino (1956), e Grande sertão: veredas (1956), de Guimarães Rosa, além 

de Gabriela, cravo e canela, de Jorge Amado (1958). 

As mudanças ocasionadas pela Segunda Guerra Mundial reverberam, 

também, no âmbito da literatura: o romance passa por uma crise mundial enquanto o 

conto começa a ganhar prestígio. Fábio Lucas (1983) e Walnice Nogueira Galvão 

(1983), em seus ensaios sobre o conto, consideram que a sociedade industrial e os 

avanços tecnológicos permitiram uma comunicação mais rápida e, como se 

houvesse pressa em se contar um fato ou em se transmitir ao leitor uma emoção, as 

narrativas foram ficando cada vez menores. 

Em seu livro O caráter social da literatura brasileira, Lucas (1976, p. 122) 

afirma que os ficcionistas “preferem, modernamente, situações dramáticas de curta 

duração e psicológicas adaptadas às contingências do momento de intensidade 

emocional.” O conto foi, portanto, o gênero que melhor se adequou às exigências da 
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era moderna, pois acompanhou a evolução da imprensa e das publicações 

periódicas em jornais, igualmente um meio de divulgação da ficção. 

Concordando com Lucas, Galvão avalia que: 

 

A forma do conto, de um lado, é determinada pelo caráter de seu veículo, a 
imprensa periódica: leitura de uma só vez, extensão curta, efeito único, 
apenas um enredo. De outro lado, a possibilidade de reprodução técnica do 
veículo traduz-se numa inegável democratização da leitura. (GALVÃO, 1983, 
p. 169). 

 

Segundo a pesquisadora, instaurou-se uma competição entre o conto – ficção, 

livre imaginação – e a notícia, informação jornalística, fato ocorrido: “A boa forma da 

informação imita a forma do conto, e a boa forma do conto imita a informação, finge 

que é pura informação: o conto quer ser notícia de jornal, a notícia quer ser conto.” 

(GALVÃO, 1983, p. 169). 

Durante o Pós-Modernismo, notou-se, também, uma mudança na temática 

abordada pelos ficcionistas, que reduziram o foco dado até então ao regionalismo e 

passaram a privilegiar a problemática da crescente concentração urbana, advinda do 

processo de industrialização. Além disso, conforme a economia se expandia e o 

capitalismo consolidava seu domínio, surgiam questionamentos sobre os conflitos 

vividos pelo ser humano em sua sociedade. Os escritores pareciam, em função 

disso, olhar cada vez mais para dentro, trilhando o caminho de uma prosa mais 

intimista, na qual as questões psicológicas ganhavam tons metafísicos e fantásticos. 

Essas características são comuns a Clarice Lispector (Alguns contos, 1952), Lygia 

Fagundes Telles (Histórias do desencontro, 1958), Autran Dourado (Nove histórias 

em grupos de três, 1957), Murilo Rubião (A estrela vermelha, 1953), Osman Lins (Os 

gestos, 1957), e ao próprio Aníbal Machado (Cadernos de João, 1957; Histórias 

reunidas, 1959), entre tantos outros autores, não menos importantes, graças aos 

quais o conto terá, nos anos de 1960, seus dias de glória no Brasil. Vale a ressalva 

de que não nos deteremos a analisar esse período por extrapolar o propósito de 

nossos estudos em relação à literatura brasileira. 
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1.1.1 Aníbal Machado: um escritor bissexto4 

 
Mas esse homem que escrevia pouco, que raramente escrevia, sempre que 
escrevia o fazia de uma maneira primorosa. Era um escritor admirável. Eu 
às vezes fico imaginando que ingredientes no Brasil compõem a 
celebridade de certos homens. Certos homens são tão célebres, e outros 
que mereciam uma celebridade tão grande como Aníbal Machado nunca 
atingiram a celebridade a que tinham direito. Ele escrevia em língua 
primorosa, era um contista exemplar, tudo o que escreveu é definitivo. 

(Peregrino Júnior) 

 
Mineiro de Sabará, Aníbal Machado (1894-1964) formou-se em Direito, assim 

como Miguel Delibes, e, ao longo de sua vida, atuou como promotor público, titular de 

cartório, oficial de gabinete do Ministro da Justiça no governo de Washington Luís – 

antecessor de Getúlio Vargas –, e professor de literatura no Colégio Pedro II, no Rio 

de Janeiro. 

Seu prestígio, contudo, advém de sua participação no meio cultural, mais 

especificamente, no âmbito literário, sendo considerado um dos grandes contistas 

brasileiros. Seu mérito se expande, também, à sua produção como poeta, 

romancista e como importante, porém não regular, colaborador de revistas – Boletim 

de Ariel, Leitura, Revista da Semana, Diretrizes, Revista Acadêmica, Dom Casmurro, 

Revista do Brasil, etc. – e suplementos literários de jornais – Correio da manhã, 

Diário de notícias, O Jornal, entre outros. 

Recolhemos, ao longo de nossa pesquisa, muitos elogios feitos ao autor por 

parte de renomados literatos, dentre os quais destacamos o depoimento do escritor 

Jorge Amado (1964 apud WHATELY, 2011, p. 108) que, em reconhecimento ao 

valor de Aníbal Machado, declara que “sua obra é a de um mestre do conto 

brasileiro”, reiterando, ainda, que ele “[...] foi sobretudo o grande contista brasileiro 

do Modernismo, aquele que realmente se realizou e trouxe uma contribuição ao 

desenvolvimento e ao crescimento de nossa literatura.” Otto Maria Carpeaux (1997, 

orelha do livro) enaltece Aníbal Machado como “um dos melhores contistas do 

século”. No texto publicado na orelha da primeira edição de Vila feliz, Carlos 

Drummond de Andrade faz a seguinte análise: 

 
[...] é enorme sua influência nos meios literários do país, e escritores, 
artistas, poetas, homens de cinema, sambistas e cientistas o estimam e 
respeitam como a um dos trabalhadores intelectuais mais honestos, 
esclarecidos e corajosos do Brasil. (ANDRADE, 1944, orelha do livro). 

                                                           
4
 Ao definirmos Aníbal Machado como escritor bissexto, estamos aludindo à descrição que Manuel Bandeira 
(1958) faz do autor mineiro em função de sua escassa e esporádica produção poética. Estendemos essa 
alusão de Bandeira à obra de Machado como um todo. 
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Diante do notório reconhecimento de importantes representantes do meio 

cultural brasileiro, deve-se questionar o porquê de o nome de Aníbal Machado ter 

sido relegado aos bastidores da literatura. O pesquisador Antônio Dimas, no prólogo 

à seleção de contos de Aníbal Machado, intitulado “Magia e ternura”, dá seguimento 

a essa discussão: 

 

Intriga e incomoda a repercussão discreta de Aníbal Machado dentro de 
nossa crítica literária. [...] Festejado pelos contemporâneos; rodeado pelos 
novos; honrado com a presidência de um congresso de escritores, que 
terminou por ser fatal à ditadura getulista; reconhecido pela vanguarda 
modernista; tido e havido como extraordinário “causeur” e animador cultural; 
aglutinador, por excelência, de inteligências indóceis, Aníbal Machado ainda 
não passou por um exame crítico mais demorado e mais criterioso. Os 
textos esparsos que a ele foram dedicados reconhecem sua importância, 
mas padecem, em geral, de uma brevidade incompatível com o papel que 
se lhe atribui. (DIMAS, 1986, p. 5). 

 

Celina Whately (2011), organizadora do livro Visconde de Pirajá, 487: as 

domingueiras de Aníbal Machado, reforça o inconformismo de Dimas e afirma que 

talvez o autor mineiro não tenha alcançado o sucesso de tantos outros escritores 

contemporâneos a ele por ser avesso à fama e preferir viver com simplicidade em 

sua casa, onde recebia não só os amigos como qualquer outra pessoa que quisesse 

participar das famosas domingueiras que ali ocorriam. O citado endereço foi mais do 

que a simples casa do escritor; foi um centro de encontro de escritores e amigos, no 

qual, semanalmente, se fazia uma espécie de salão literário. Fausto Cunha 

evidencia a importância do local como espaço cultural da época ao descrevê-lo: 

 

Sua casa, um agradável prediozinho de dois pavimentos com jardim na 
frente (e que há pouco foi demolido para dar lugar a um edifício de 
apartamentos; há dele uma fotografia na 1ª edição de João Ternura), tem 
sido considerada o último salão literário do Rio. Mas não era bem um salão; 
antes, um ponto de encontro de escritores e amigos e, para os jovens, a 
porta de entrada no mundo das letras, o lugar onde podiam ser vistos de 
perto alguns monstros sagrados da literatura brasileira. Tudo ali era 
informal, Aníbal sabia criar um ambiente ao mesmo tempo de cordialidade 
coletiva e de seriedade intelectual. Nunca permitiu que dentro de sua casa 
se criasse uma capelinha. E os assuntos não eram estritamente literários. 
Aníbal, e os que o frequentavam, gostavam também de cinema, pintura, 
teatro, música popular e carnaval. (CUNHA, 1974b, p. x). 

 

Após a leitura de vários pesquisadores que também se pronunciaram a esse 

respeito, concluímos que, apesar de seu grande valor, Aníbal Machado foi o 

responsável direto pelo papel secundário que ocupou na história da literatura 

brasileira, pois sempre se mostrou indiferente à sua própria projeção, ao passo que, 
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efetiva e continuamente, esteve preocupado em conhecer e divulgar a obra alheia. 

Para Carlos Drummond de Andrade (1944, orelha do livro), o escritor mineiro é um 

homem “desinteressado de brilhar, mas preocupado em ver, sentir, analisar, 

estimular e ser útil, goza de um prestígio moral e intelectual poucas vezes concentrado 

numa só pessoa.” 

Em seu artigo “Autobiografia”, escrito originalmente em 1938, atendendo à 

solicitação de uma revista da época, e publicado mais recentemente, em 1994, na 

coletânea A arte de viver e outras artes, que reúne, de acordo com o próprio 

subtítulo, Cadernos de João, ensaios, crítica dispersa e autorretratos, Aníbal 

Machado (1994a, p. 294) faz um alerta aos novos escritores para que não almejem o 

sucesso, “essa deusa tão sabidamente pérfida”. Ao final do texto, o autor reitera sua 

humildade e personalidade adversa ao prestígio social ao comentar que desconhece 

o interesse da revista por ele: 

 

Publico muito pouco e isso sem nenhuma idéia preconcebida. Escrevendo 
pouco, publicando menos, é natural que eu não tenha leitores que se 
possam interessar pela minha vida. É este o motivo do meu espanto quando 
“você veio procurar-me”. (MACHADO, 1994a, p. 294). 

 

Não é nenhum exagero ou leviandade dizer que “conhecidos e desconhecidos” 

frequentaram a casa de Aníbal Machado, entre 1940 e 1960, pontualmente aos 

domingos à noite, e ali tiveram o privilégio de conversar e trocar opiniões sobre os 

mais variados temas. João das Neves (2011, p. 59), autor e diretor de teatro, define 

a casa como “um território livre”, onde se reuniam, inclusive, “chatos de plantão e os 

amigos queridos”, a quem Aníbal Machado dispensava igualmente a sua atenção. 

Porém, vale esclarecer que não havia bagunça naquele ambiente; muito pelo 

contrário, Aníbal estava sempre atento ao possível mau comportamento dos 

frequentadores e fazia questão de que suas seis filhas participassem das reuniões. 

Músicos, literatos, atores, pintores, boêmios, arquitetos, jornalistas, pessoas 

de diferentes faixas etárias, níveis sociais, intelectuais, raças, credos e posições 

políticas, enfim, todos eram bem-vindos à casa desse mineiro que viria a inspirar e 

incentivar aqueles que o procuravam. Sua intolerância e rejeição se restringiam 

apenas aos fascistas e aos sem caráter, segundo declarou, em certa ocasião, ao 

amigo Paulo Mendes Campos (1964 apud WHATELY, 2011). 
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Eram também presenças constantes à Visconde de Pirajá, 487, importantes 

nomes da literatura – Manuel Bandeira, Carlos Drummond de Andrade, Vinícius de 

Moraes, Cecília Meirelles, Ivan Junqueira, Paulo Mendes Campos, Fernando 

Sabino, Otto Lara Rezende, Otto Maria Carpeaux e Rubem Braga –; da pintura – 

Cândido Portinari e Di Cavalcanti –; da arquitetura – Oscar Niemeyer –; do samba – 

Ismael Silva, Ataulfo Alves e Heitor dos Prazeres –; além do então estudante de 

medicina Ivo Pitangui. Em outras palavras, como quem procura um conselheiro ou 

um guru, era normal que tanto pessoas comuns como intelectuais recorressem a 

Aníbal Machado em busca de um parecer sobre suas produções ou, até mesmo, 

apenas para pedir sua opinião sobre questões pessoais. 

Há registros de que, após a Segunda Guerra Mundial, deixaram a Europa e 

também participaram das domingueiras renomados artistas franceses como o ator 

Jean-Louis Barrault – que viria a receber, anos depois, das mãos do então 

presidente François Miterrand, o título de Grand Officier da Legião de Honra, o mais 

alto título francês –, o mímico Marcel Marceau, o filósofo Jean-Paul Sartre, a 

escritora, filósofa e feminista francesa Simone de Beauvoir, o escritor e filósofo 

Albert Camus, assim como o poeta chileno Pablo Neruda e a atriz e cantora Juliette 

Greco (MORAES, 2011, p. 85). 

Embora sempre fosse receptivo às novidades que lhe eram trazidas, Aníbal 

Machado reservava, em meio a essa rica dispersão de pessoas e ideias, a 

tranquilidade de sua biblioteca, nos fundos da casa, para conversas mais sérias e 

privadas, de onde, se não brotaram, certamente passaram pelo seu crivo revistas e 

manifestos literários e de cunho sociopolítico. Ali também foram criados grupos de 

teatro de grande expressão, como o Teatro Experimental do Negro, Os comediantes, 

o Teatro Popular Brasileiro e O Tablado – dirigido com notória competência por uma 

de suas filhas, Maria Clara Machado –, que tem sido referência na formação teatral de 

várias gerações de atores há mais de 60 anos. 

Em 1925, Aníbal Machado publicou, na revista Estética, de Sérgio Buarque de 

Holanda e Prudente de Morais Neto, o seu primeiro conto: “O rato, o guarda-civil e o 

transatlântico”. Em 1926, deu início à longa gestação do romance João Ternura, que 

teve um trecho publicado na Revista de Antropofagia, de Oswald de Andrade, em 

1929. Posteriormente, os contos “O telegrama de Ataxerxes”, “Acontecimento em 

Vila Feliz”, “O piano”, “Tati, a garota”, e “A morte da porta-estandarte” foram 

publicados em seu primeiro livro de contos, Vila Feliz (1944). Em 1955 e 1957, 
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lançou, respectivamente, Poemas em prosa e Cadernos de João. Aos contos de Vila 

feliz foram acrescidos “O iniciado do vento”, “Viagem aos seios de Duília”, “O defunto 

inaugural”, “O ascensorista”, “O desfile dos chapéus”, “Monólogo de Tuquinha 

Batista” e “O homem alto” que constituíram Histórias reunidas (1959). Em 1965, “O 

rato, o guarda-civil e o transatlântico” juntou-se a todos esses contos, compondo a 

obra A morte da porta-estandarte, Tati, a garota e outras histórias. Postumamente, 

em 1965, foi finalmente publicada a que seria considerada sua grande obra: o 

romance João Ternura.  

Não podemos deixar de mencionar que Aníbal Machado publicou seu primeiro 

livro, O cinema e a sua influência na vida moderna, tardiamente, em 1941. Trata-se de 

um ensaio, resultado de uma conferência sobre uma das paixões do autor. Outros 

tantos artigos, poemas, reflexões, aforismos, crônicas, apresentações e prefácios fazem 

parte de sua produção, como os que compuseram O ABC das catástrofes e Topografia 

da insônia, livros publicados em um só volume, em 1951. Ambos passaram a integrar, 

em 1957, o já citado Cadernos de João junto com Poemas em prosa. 

A respeito da criação poética de Aníbal Machado, Manuel Bandeira (1958) 

segue a máxima de que a qualidade se sobrepõe à quantidade e que os seus poucos 

poemas, embora fossem praticamente desconhecidos do grande público, 

enriqueceram o patrimônio poético mais do que a produção de outros poetas tão 

citados e recitados. Devido à escassez de sua produção poética, Bandeira (1958, p. 

1296) o denominou um “poeta bissexto”, cuja publicação de poemas acontece tal qual 

o dia 29 de fevereiro. Vinícius de Moraes (apud BANDEIRA, 1958, p. 1297) reforça o 

conceito: “Bissexto é um Aníbal Machado, escritor esporádico, em quem o verso é 

uma espécie de estado de graça que assoma entre largos períodos de sombra.” 

Já quanto à importância do autor, tanto no cenário nacional quanto no 

internacional, vale registrar a presença de seus contos em várias antologias, como é 

o caso de Os cem melhores contos brasileiros do século (2000), Os cem melhores 

contos de crime e mistério da literatura universal (2002) e Oxford anthology of the 

Brazilian short story (2006), nas quais o encontramos ao lado, por exemplo, dos 

mestres brasileiros Machado de Assis, Monteiro Lobato e Nelson Rodrigues, e dos 

estrangeiros Julio Cortázar, Edgar Allan Poe, Honoré de Balzac, Fiódor Dostoiévsk, 

Leon Tolstói, Franz Kafka e Jorge Luis Borges, comprovando, assim, a relevância de 

sua obra. Além dos contos divulgados mundo afora, o romance João Ternura foi 

traduzido para o espanhol, pela editora argentina Proyección, em 1967. 
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1.1.2 Aníbal Machado e seu tempo 

 

Em relação ao contexto histórico no qual o contista se insere, é importante 

mencionar que Aníbal Machado atravessou as duas grandes guerras mundiais, 

atuou diretamente na política nacional no breve período em que foi ministro de 

gabinete do Presidente Washington Luís – último presidente da chamada República 

Velha, antecessora da ditadura do Estado Novo –, e assistiu ao golpe militar da 

Revolução de 1930, comandada por Getúlio Vargas. Contudo, não chegou a viver os 

anos de “linha dura” impostos pelo Golpe Militar de 1964 que levou à presidência o 

Marechal Castelo Branco, tendo morrido dois meses antes. 

A título de resumo histórico, vale mencionar que Getúlio Vargas foi o 

presidente que governou o Brasil por mais tempo, tendo cumprido dois mandatos 

intercalados pelo comando de Eurico Gaspar Dutra: de 1930 a 1945 e de 1951 a 

1954. Os anos do governo Vargas se caracterizaram pelo seu nacionalismo e 

populismo e também por atos antidemocráticos, como o fechamento do Congresso 

Nacional, a criação do Departamento de Imprensa e Propaganda, o DIP, órgão 

responsável pela censura e pela perseguição aos comunistas. Após o suicídio de 

Getúlio, em 1954, Café Filho, o vice-presidente, assumiu o poder até ser deposto em 

1955. Em seu lugar, entrou o presidente da Câmara, Carlos Luz. Eleito por voto 

direto, em 1956, Juscelino Kubitschek trouxe de volta ao país ares de democracia e 

permaneceu no cargo de presidente até 1961. Jânio Quadros, também eleito, pouco 

tempo depois renunciou, assumindo o vice-presidente João Goulart, derrubado pelo 

Golpe Militar de 1964 e pelo Marechal Castelo Branco. A partir de então, instaurou-se 

um duro regime militar através do implacável Ato Institucional Nº5, o AI-5, que se 

sobrepôs à constituição e aos direitos políticos e humanos daqueles considerados 

“subversivos” pelo poder que passava a reger o país. 

Aníbal Machado, ao que tudo indica, não teria sido atingido diretamente pela 

repressão política vigente em sua época, pois são poucas as alusões à censura em 

sua obra, na literatura crítica ou nos depoimentos de seus amigos. Sobre o temor que 

se tinha, naquele tempo, aos órgãos de censura, há dois registros marcantes que 

devem ser considerados: o da filha e o do neto do autor. Maria Clara Machado revela: 

 
[seu pai] Nunca teve medo de expor seus pontos de vista. Vivia, às vezes, 
apreensivo por isso, e me lembro que um dia ele colocou no bolso do paletó 
sua escova de dentes e disse: “Hoje eles me pegam.” Isso ocorreu durante 
a Revolução de 1935. Estava com muito medo de ser preso. (MACHADO, 
M.C. apud WHATELY, 2011, p. 34). 
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Marcus Aníbal Machado Moraes (2011, p. 90-91) manifesta também a sua 

preocupação quanto à posição política do avô: “quando penso que ele morreu antes 

do Golpe de 1964 fico bastante aliviado, uma vez que comunista de carteirinha [...], 

com certeza teria sido incomodado pelo governo militar.” Em outras palavras, 

embora não fosse um socialista dogmático, Aníbal Machado foi um homem de 

esquerda e um grande humanista que acreditava na liberdade de expressão e em 

um mundo isento de preconceitos burgueses. 

Aníbal Machado faleceu em janeiro de 1964 e, para Ivan Junqueira, poeta e 

membro da Academia Brasileira de Letras, 

 

talvez em protesto contra a violência e o arbítrio que, logo depois, se 
instalariam entre nós com o Golpe Militar de 31 de março daquele ano. E a 
casa emudeceu para sempre, tendo sido recentemente demolida. De tudo 
resta apenas uma placa alusiva na calçada. (JUNQUEIRA, 2011, p. 41).

5
 

 

A contribuição política de Aníbal Machado se deu, de fato, através dos 

movimentos intelectuais relacionados com a literatura. Em plena repressão da 

ditadura Vargas, em 1944, criou, junto com Sérgio Milliet, a Associação Brasileira de 

Escritores. No ano seguinte, organizou o Primeiro Congresso Brasileiro de Escritores 

do qual resultou a Declaração de Princípios que tinha “a legalidade democrática 

como garantia de completa liberdade de expressão do pensamento, da liberdade de 

culto, da segurança contra o temor da violência, e do direito a uma existência digna.” 

(MACHADO, 1994a, p. 169). Estiveram presentes nesse congresso nada menos que 

os seguintes intelectuais: Graciliano Ramos, José Lins do Rego, Aurélio Sérgio 

Buarque de Holanda, Carlos Drummond de Andrade, Rachel de Queiroz, Cecília 

Meireles, Carlos Lacerda, Pedro Nava, Monteiro Lobato e Oswald de Andrade. 

Otto Maria Carpeaux (apud WHATELY, 2011, p. 107), em sua homenagem ao 

escritor mineiro, publicada na revista Leitura, atribui grande relevância a Aníbal 

Machado: “Seu papel histórico, só comparável ao de Mário de Andrade, foi o de um 

grande animador das letras e de um lutador pelas boas causas. Foi uma grande 

influência, talvez uma influência decisiva.” Nesse contexto, vale mencionar que a 

sua filiação ao Partido Comunista Brasileiro não implicou em uma obra panfletária. 

Sua escrita atinge a dimensão social pelo seu caráter humano sem, no entanto, 

recorrer a uma abordagem explicitamente política, senão através de uma reflexão 

                                                           
5
 Ivan Junqueira faz referência à calçada da casa de Aníbal Machado, à Rua Visconde de Pirajá, 487, em 
Ipanema, Rio de Janeiro, onde ocorriam as famosas domingueiras, conforme comentamos anteriormente. 
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sobre suas preocupações sociais e sua visão sobre a existência humana e seus 

conflitos, como primorosamente o expressa sua grande personagem João Ternura, 

em seu desejo de entender o mundo, as vicissitudes da vida e as intrincadas 

relações humanas. 

A questão social, em Aníbal Machado, também se revela na temática dos 

migrantes que vão para as grandes cidades, atraídos pelo progresso, por uma 

utópica oferta de empregos e de uma situação digna para a sua família, iludidos com 

a modernização, mas acabam vivendo, fatalmente, de forma desumana nos centros 

urbanos, vítimas da exclusão social. Essa situação é relatada, por exemplo, no conto 

“Tati, a garota” (1997) que narra a história de Manuela e Tati, mãe e filha, que saem 

do subúrbio do Rio de Janeiro, idealizando Copacabana como um lugar melhor para 

se viver, porém são obrigadas a retornar ao subúrbio, deixando para trás 

expectativas e sonhos não realizados. A respeito dessa interseção entre realidade e 

ficção, o próprio contista afirma que: 

 

O homem forma um todo com o universo, e seu mundo moral e social; os 
imponderáveis coletivos interferem na criação mais solitária. Já há muito 
que esses imponderáveis se vêm transformando em forças concretas 
anunciadoras de uma nova era da história. É impossível que tudo isso não 
venha a refletir-se na literatura. (MACHADO, 1994c, p. 52). 

 

Tal enfoque é marcante na obra de Aníbal Machado e, principalmente, nos 

contos produzidos nas décadas de 1940 e 1950, período em que se concentra a 

publicação de 11 dos 13 contos reunidos em A morte da porta-estandarte, Tati, a 

garota e outras histórias, nos quais a cidade é o espaço comum. Por esse viés 

social, Aníbal Machado imprimirá à ficção a sua visão de mundo, condicionando a 

criação das suas personagens ao contexto social em que estão inseridas, recurso 

narrativo que servirá como registro daquele período histórico retratado. 

Nesse sentido, encontramos um ponto de afinidade entre Aníbal Machado e 

Miguel Delibes, dois humanistas cuja produção literária é, em parte, contemporânea. 

Referimo-nos à preocupação social de ambos, revelada, pelo escritor espanhol, 

através do homem das zonas urbana e rural, e pelo escritor brasileiro, 

principalmente, através do homem dos centros urbanos. No subitem que se segue, 

trataremos mais detalhadamente da obra de Miguel Delibes e poderemos, então, 

tecer comentários mais específicos sobre o que acabamos de mencionar em linhas 

gerais. 
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1.2 DA “GENERACIÓN DEL 98” À PÓS-GUERRA CIVIL NA LITERATURA 

ESPANHOLA 

 

Além de dar nome a um movimento literário brasileiro, o termo Modernismo 

também designou o movimento literário hispano-americano do fim do século XIX, 

liderado pelo poeta nicaraguense Rubén Darío (Azul, 1888; Prosas profanas y otros 

poemas, 1896; Cantos de vida y esperanza, 1905). Como num “retorno das 

caravelas” (CHIAMPI, 1991, p. 188), Darío inverte, pela primeira vez, o sentido 

histórico, no qual o Velho Mundo se projetava sobre o Novo Mundo, e irradia para a 

Espanha uma estética modernista que, embora se denomine tal qual o movimento 

homônimo brasileiro, dele se distingue por apresentar claras tendências simbolistas 

e parnasianas. 

Ao chegar à Península Ibérica, em 1890, o poeta foi recebido pelo grupo que 

se convencionou chamar posteriormente de “Generación del 98”, em alusão ao ano 

em que se viveu a tomada das colônias espanholas de Cuba, Filipinas e Porto Rico 

pelos Estados Unidos. A então decadente Espanha de Miguel de Unamuno (Niebla, 

1914), Ramiro de Maeztu (La crisis del humanismo, 1919), José Martínez Ruíz-

Azorín (Antonio Azorín, 1903), Ramón María del Valle-Inclán (Sonatas de otoño, 

1902), Jacinto Benavente (Teatro fantástico, 1892), Pío Baroja (Vidas sombrías, 

1900) e Antonio Machado (Soledades, 1903) conviverá cronologicamente com o 

Modernismo, porém serão poucas as interseções entre os dois movimentos. 

Para o crítico Julio Rodríguez Puértolas (2000), em Historia social de la 

literatura española, os dois grupos não se opõem, mas também não se pode incluir 

no conceito de “modernismo” todos os autores hispânicos que começaram a publicar 

entre 1890 e 1900: 

 

[...] unos y otros conviven y coproducen a partir de los años noventa del 
siglo pasado. No hay, pues, duda con respecto al hecho de que los 
llamados modernistas y los llamados noventayochistas – divididos por 
continentes o en sí mismo como por ejemplo Valle-Inclán – son escritores 
de una misma época en la cual, al parecer, comparten los mismos 
problemas y la misma actitud frente a los valores heredados. Pero quienes 
pretenden llamar a todos “modernista” son sumamente imprecisos en la 
definición (o descripción) de las características de la época, que no porque 
califiquen de “modernista” adquiere perfiles comprensibles. A lo más que se 
llega en tales estudios es atribuir a todos los que entonces escribían ciertas 
características de “anarquismo literario”, cierto antagonismo hacia la 
mediocridad burguesa imperante, una ruidosa exaltación del “yo”, etc. 
(RODRÍGUEZ PUÉRTOLAS, 2000, p. 138). 
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São comuns aos dois estilos o subjetivismo, o lirismo e o repúdio à retórica e 

ao prosaísmo; entretanto, a “Generación del 98” tem uma atitude ética e uma 

preocupação social e cultural de reflexão sobre a sociedade e de definição de uma 

identidade nacional ausentes no Modernismo. Esse movimento, marcadamente 

ideológico, reflete um pessimismo existencial, cuja inspiração advém mais de 

correntes filosóficas e de seus pensadores – Nietzsche, Schopenhauer, Bergson, 

entre outros – do que de literatos. Proclama-se uma regeneração social, cultural e 

estética. Seus autores são movidos por um idealismo, um espírito rebelde e até 

mesmo revolucionário e, ao mesmo tempo, por uma angústia e um asceticismo de 

valores, descrença na política, devido à guerra na qual os espanhóis perderam não 

só as suas colônias como também certo poderio e prestígio internacionais. 

Já no início do século XX, a produção cultural espanhola foi profundamente 

influenciada pelos movimentos vanguardistas europeus. Muitos foram os artistas 

espanhóis, e das mais variadas áreas, que fermentaram os “-ismos” tão amplamente 

difundidos no Brasil e no mundo: Federico García Lorca, na poesia, Luis Buñuel, no 

cinema, Pablo Picasso e Salvador Dalí, nas artes plásticas, são só alguns dos 

expoentes que fervilharam, naquele momento, principalmente com o Cubismo e o 

Surrealismo. 

No campo literário, especificamente, a “Generación del 27” reuniu, naquele 

ano, grandes poetas em uma cerimônia de homenagem a Luis de Góngora pelo 

terceiro centenário de sua morte. Dentre os mais citados pelos críticos, destacamos, 

além de Lorca (Romancero gitano, 1928), Rafael Alberti (Marinero en tierra, 1925), 

Vicente Aleixandre (Ámbito, 1928), Jorge Guillén (Cántico, 1928), Pedro Salinas (La 

voz a ti debida, 1933), Gerardo Diego (Versos humanos, 1925), Dámaso Alonso (El 

viento y el verso, 1925), Luis Cernuda (Donde habite el olvido, 1934) e Miguel 

Hernández (El rayo que no cesa, 1936). 

Guardadas as devidas particularidades de cada autor, podemos dizer que, 

simultaneamente à inovação exercida pelas correntes de vanguarda e à constante 

fuga da realidade através do inconsciente, esse grupo tinha a intenção de manter a 

tradição com autores clássicos como modelo, recriar formas populares como a do 
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“Romancero”,6 e buscar uma poesia pura através da beleza da imagem e de uma 

linguagem carregada de lirismo. Contudo, essa efusiva manifestação artística da 

década de 1920 e do início dos anos de 1930 foi abafada pela Guerra Civil (1936-1939) 

e sufocada, nos anos seguintes, pelo regime ditatorial do General Francisco Franco. 

Após a execução de Lorca, em 1936, o grupo se dispersou e muitos recorreram ao 

exílio para fugir à perseguição política. 

Importa, neste momento, trazer à tona alguns acontecimentos ocorridos no 

território espanhol para que possamos aprofundar nossa compreensão a respeito 

dos fatores que nortearam sua produção cultural desde então até os anos de 1960. 

No âmbito político-econômico, foram tempos de dor e silêncio. Retrocedamos a 

1931 quando, através de eleições, foi proclamada a II República, com a 

consequente queda do rei Alfonso XIII, e promulgada uma nova Constituição 

determinando a separação da Igreja e do Estado, anunciando a liberdade religiosa 

dos cidadãos, proporcionando liberdade de organização sindical, aprovando a 

legalidade do divórcio, concedendo o direito de voto à mulher, entre outras tantas 

sentenças que transformariam essa sociedade. 

Em meio a intensas agitações sociais e políticas, em fevereiro de 1936, o 

povo elegeu o governo da Frente Popular, composta por partidos de esquerda, 

principalmente socialistas e comunistas, que levou Manuel Azaña à presidência. Ao 

assumir o comando do país, os republicanos introduziram um programa de 

profundas reformas econômicas e sociais que abarcavam, inclusive, a reforma 

agrária. Essas e outras medidas foram responsáveis por uma crise nacional 

alimentada por aqueles cujos interesses políticos e econômicos teriam sido 

prejudicados pelas mudanças. Sentindo-se ameaçadas, as elites conservadoras e a 

burguesia, unidas ao exército e ao clero, criaram um partido de extrema-direita 

chamado Falange, fundado em 1933 por José Antonio Primo de Rivera, filho do 

ditador Primo de Rivera (1923-1929), com o objetivo de anular ou impedir a 

execução das reformas consideradas comunistas. 

Os enfrentamentos entre os falangistas, que pretendiam derrubar o governo 

republicano e restaurar a monarquia, e as forças populares e democráticas, que 

lutavam pela sustentação das reformas sociais e políticas, foram se intensificando. 

Ainda em 1931, grupos anticlericais invadiram conventos, igrejas e escolas católicas. 
                                                           
6
 O Romance é um poema narrativo de tradição oral espanhola que se originou no final do século XIV. Seus 
versos octossilábicos apresentam rimas assonantes nos versos pares e a estrutura prescinde de rimas nos 
versos ímpares. 
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No início de julho de 1936, o líder da oposição conservadora, Calvo Sotelo, foi 

assassinado. Esse foi o estopim para o levante militar. Um grupo do exército, 

liderado por Emilio Mola, Francisco Franco, Gonzalo Queipo de Llano e José 

Sanjurjo, sob a alegação de que o caos havia tomado conta do país, se rebelou 

contra o novo governo e, no dia 18 de julho, deu início a uma sublevação militar, no 

Marrocos espanhol, que logo se espalhou por toda a Espanha. Assim começou o 

conflito que teve desdobramentos internacionais e que, para alguns historiadores 

como Juan Eslava Galán, Manuel Tuñón de Lara e Antonio Vilanova, foi o tubo de 

ensaio da Segunda Guerra Mundial. 

A Guerra Civil Espanhola foi uma das mais violentas do século XX, com um 

saldo final de aproximadamente um milhão de mortos. Terminou, em 1939, com a 

vitória dos nacionalistas e com a consequente queda da República. Seguiu-se a 

implantação de um Estado fascista e, após as mortes acidentais de José Sanjurjo e 

Emilio Mola, instaurou-se a ditadura do “generalísimo” Franco que governou o país 

até 1975, ano de sua morte. 

Os primeiros anos após a guerra se caracterizaram pela miséria e pela 

repressão. Impôs-se a reconstrução material e moral do país destruído pela guerra 

fratricida. Até a década de 1950, tentou-se o reerguimento da nação com base em 

uma economia de guerra nos moldes fascistas. Esses anos se caracterizaram pela 

tentativa de se alcançar a completa autonomia da Espanha: não se tratava só de 

proteger a produção nacional da estrangeira, mas de incentivar a autossuficiência 

econômica frente ao mercado externo, tal qual postulava Mussolini, na Itália. 

O hermetismo econômico imposto pelo governo, que alegava questões de 

defesa nacional, e a escassez de produtos básicos causada, também, pela Segunda 

Guerra Mundial que começou em setembro de 1939, freou as possibilidades de 

desenvolvimento do país. Como resultado, a Espanha continuou empobrecida e não 

houve nem produção nem consumo. Foram anos de fome, justificados pelo próprio 

Franco como o modelo de vida que deveria ser seguido pelo povo espanhol, em 

uma demonstração de patriotismo. A escritora Carmen Martín Gaite (1996, p. 13) 

viveu o drama da guerra civil e, em seu livro Usos amorosos de la postguerra 

española, nos dá o seguinte testemunho: “teníamos que colaborar con orgullo todos 

los que quisiéramos merecer el nombre de españoles.” 

A utopia de uma Espanha perfeita, asséptica, autônoma, católica, 

paternalista, modelo para o mundo, era o projeto franquista. Difundiu-se, então, a 
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ideia de nacionalismo, de unidade do povo espanhol, o que anulou as diferenças 

ideológicas e neutralizou as oposições pela coerção. As vontades do “generalísimo” 

eram a lei suprema e os seus desejos se impunham através do poder e da 

opressão. Por meio do isolamento do país e do controle direto dos indivíduos que, a 

favor ou contra o sistema, concordavam ou obedeciam silenciosamente, seu poder 

tornou-se hegemônico em uma nação enfraquecida. 

O processo de recuperação cultural pelos moldes franquistas provocou 

prejuízos irreparáveis à Espanha. Como elementos configuradores dessa crise, 

destacam-se a medida do governo de separar culturalmente o país do resto do 

mundo, a fim de se evitar toda e qualquer influência “perniciosa”, e a perseguição 

aos artistas que, atingidos diretamente pela repressão e pela censura, morreram ou 

seguiram o caminho do exílio. 

Grande parte da retórica dos primeiros anos do regime esteve direcionada ao 

enaltecimento da agricultura: por um lado, porque o problema da alimentação dos 

espanhóis era primordial; por outro, porque o governo, utilizando a religião para 

legitimar seu poder, considerava o camponês agricultor a verdadeira incorporação dos 

valores da “Cruzada” nacional contra os “hereges”, em oposição ao trabalhador urbano, 

“corrompido” pelo marxismo, embora a falta de comida atingisse o país como um todo. 

Finalmente, a década de 1950 representou um período de transição no qual a 

economia espanhola foi saindo paulatinamente de seu isolamento inicial. Em um 

primeiro momento, o presidente norte-americano, Harry Truman, havia excluído a 

Espanha das medidas de apoio do Programa de Recuperação Europeia, implantadas 

após a Segunda Guerra Mundial e englobadas no chamado Plano Marshall. 

Finalmente, em 1951, visando outros interesses, os Estados Unidos recuaram e 

firmaram o Pacto de Madrid. Logo depois, em 1955, a Espanha foi aceita pela ONU. O 

acordo com os EUA implicou em ajuda técnica e econômica que facilitou o 

desenvolvimento industrial da Espanha em troca da instalação de bases militares 

norte-americanas no país. Tal fato histórico é satiricamente ilustrado pelo diretor de 

cinema espanhol Luis García Berlanga, em seu filme Bienvenido Mr. Marshall (1953), 

que retrata a euforia de um pequeno povoado espanhol na expectativa da chegada de 

uma comitiva do Plano Marshall, anunciada por representantes do governo. Foi o 

início de uma integração gradativa da Espanha de Franco com o capitalismo 

internacional, especialmente, com as economias da Europa Ocidental e com os EUA, 

o que, posteriormente, se refletiria nos costumes do povo espanhol. 
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Ao panorama cultural e a todo esse período político-econômico sobre o qual 

nos debruçamos correspondem tempos de medo e censura e, portanto, de hibernação 

intelectual. No que diz respeito às letras, especificamente, retrocedamos ao final dos 

anos de 1930 quando a expressão artística teve uma atitude militante e panfletária – 

uma “arte de urgencia” para o crítico Santos Sanz Villanueva (1991, p. 14) – que 

servia a uma doutrina ideológica e a uma causa política, tanto por parte dos 

republicanos como dos nacionalistas. Importa ressaltar que a maior parte dos 

intelectuais espanhóis apoiou a causa republicana, embora poucos tenham 

participado efetivamente da Guerra Civil Espanhola. A produção literária daquele 

período revelou, então, o compromisso moral e político de alguns escritores que, a 

serviço da ideologia vigente, divulgavam os dogmas franquistas, exaltavam a guerra, 

e de outros que tentavam explicá-la. 

Já no pós-guerra, isto é, na década de 1940,7 a literatura começou a ensaiar 

um lento despertar através, principalmente, de duas vertentes: enquanto uma se 

definiu pela produção de biografias de personagens relevantes para a história oficial, 

a outra enveredou por um caminho pessimista, evasivo e subjetivo, levada pelo 

desejo de esquecer a tragédia ou, talvez, pelo medo das consequências que 

poderiam resultar de uma crítica, explícita ou não. 

A ruptura dessa nova literatura com o estilo anterior (“Generación del 27”), 

que preconizava a autonomia artística absoluta e a desumanização da arte proposta 

por José Ortega y Gasset, enfim, o afastamento daquela literatura desvinculada da 

realidade cotidiana é percebido claramente na postura de conscientização política e 

no crescente compromisso social e moral dos escritores espanhóis dessa vertente. 

Para Sanz Villanueva (1980) e Ramón Buckley (1973), as circunstâncias históricas 

explicam a evolução do romance e o nascimento de uma nova perspectiva, pois, na 

medida em que o mundo muda, muda, também, a concepção de mundo do escritor 

e, obviamente, mudará, também, sua concepção de romance. 

Logo veremos, nos anos de 1950, o predomínio do que os críticos conceituam 

como romance social, cuja narrativa tem como elementos essenciais a solidariedade 

e o desejo de transformação. Os romancistas sociais têm em comum o desejo de 

denunciar, explicita ou implicitamente, as injustiças, as pressões e as explorações 

sofridas por seu povo, cujo inconformismo pode surgir de problemas aparentemente 

                                                           
7
 Alguns críticos literários consideram que o período de pós-guerra só se encerrou com a morte de Franco em 
1975. 
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individuais que, ao serem analisados com mais profundidade, constituem, de fato, 

um problema coletivo. Para Gonzalo Sobejano, 

 
“Social” no es un determinante que se oponga a “religioso”, “moral”, 
“estético” o “intelectual”. Una novela social podrá ser, pues, religiosa, moral, 
intelectual, y tendrá que ser siempre estética (obra de la imaginación, obra 
bella). Los valores más estrechamente relacionados con el valor “social” 
son, sin embargo, los “económicos” y “políticos”: la base material de la 
colectividad y su organización civil. En rigor, el único determinante opuesto 
a “social” es “individualista”, es decir, “antisocial” (para ser antisocial no hay 
que combatir a la sociedad, basta abstenerse de toda activa preocupación 
por ella). (SOBEJANO, 2005, p. 351-352). 

 
O próprio crítico espanhol alerta, porém, que tal tendência não é uma 

manifestação de patriotismo nem de antipatriotismo, mas sim uma tendência social 

diante do desejo de liberdade, igualdade de condições, paz e justiça (SOBEJANO, 

2005, p. 355). 

Nesse contexto, portanto, a partir dos anos de 1950, um grupo de jovens de faixa 

etária aproximada passou a publicar os seus trabalhos em revistas universitárias. O 

denominador comum desses escritores era o fato de terem vivido a guerra quando 

crianças. Ao contrário de outros artistas, levavam para sua obra o drama vivenciado, a 

experiência desconcertante de terem passado a infância em meio a perdas materiais e 

afetivas e de terem sido privados intelectualmente. Os contos do imediato pós-guerra 

apresentam ao leitor a realidade social daquele momento: um mundo parado, vazio, 

frio, dominado pelo silêncio e pelo medo de uma geração sem perspectiva de futuro. Na 

medida em que esses autores começaram a transpor a barreira de silêncio e a expor as 

suas angústias em relação ao drama da guerra, o aspecto histórico foi se estruturando 

como elemento significativo da construção dessa narrativa. 

Carmen Laforet, que já havia publicado anteriormente um romance que obteve 

grande repercussão, Nada, em 1944, Carmen Martín Gaite (Entre visillos, 1957), Juan 

Goytisolo (Señas de identidad, 1966), Luis Martín Santos (Tiempo de silencio, 1962), 

além dos contistas Jesús Fernández Santos (Cabeza rapada, 1958) e Medardo Fraile 

(Cuentos con algún amor, 1954), são alguns dos nomes que compõem essa geração 

conhecida como “los niños de la guerra”. A crítica que se ocupou desse período 

literário coincide em considerar que esses jovens demonstravam uma intensa 

liberdade interior e uma clara vontade de renovar e explorar novos caminhos. Além 

disso, a repressão intelectual e a dificuldade de acesso aos meios de transmissão da 

cultura eram, pelo menos para alguns, um grande incentivo. Sujeitos a sanções, os 
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escritores eram obrigados a obedecer às regras impostas, o que estimulou sua 

imaginação e sua habilidade artística, levando-os a criar meios para vencer os 

obstáculos da censura. 

Muitas são as classificações feitas pelos estudiosos para dividir o romance de 

pós-guerra: algumas se atêm ao período em que nasceram os seus representantes; 

outras, à época em que começaram a ser publicadas suas obras; e há, ainda, 

aquelas que se orientam, sem precisar a época, pela maneira como o autor absorve 

a realidade e a expressa em sua ficção. Nesse sentido, Sobejano (2003), em Novela 

española contemporánea afirma que a guerra e suas devastadoras consequências 

provocaram, nos artistas espanhóis, uma maior conexão com o momento histórico e 

com a realidade que se vivia naquele momento. Esse estado de espírito se traduziria 

como realismo, entendido por Sobejano da seguinte maneira: 

 
Ser realistas significa tomar esa realidad como fin de la obra de arte y no 
como medio para llegar a ésta: sentirla, comprenderla, interpretarla con 
exactitud, elevarla a la imaginación sin desintegrar ni paralizar su verdad, y 
expresarla verídicamente a sabiendas de lo que ha sido, de lo que está 
siendo y de lo que puede ser. (SOBEJANO, 2003, p. 10). 

 
Dentro dessa concepção, o realismo se caracteriza, fundamentalmente, por 

“la existencia incierta, la soledad social y la identidad personal dentro del contexto 

colectivo.” (SOBEJANO, 2005, p. 16). De acordo com essas tendências, Sobejano 

(2003) dividiu os escritores espanhóis, dos anos de 1940 aos de 1970, em três 

grupos. O existencial corresponderia àqueles autores que se destacaram nos anos 

de 1940 e vivenciaram situações extremas durante aquele período; nele se 

enquadraria Miguel Delibes. O social abarcaria os escritores que eram crianças 

durante a guerra e começaram a despontar nos anos de 1950 através de uma 

temática em que se configura o desejo de justiça coletiva. O estrutural englobaria os 

autores que publicaram nos anos de 1960 e 1970, mas que também já eram 

conhecidos desde as décadas anteriores. 

No entanto, partimos do princípio de que se deve relativizar a inclusão de um 

artista em um grupo, já que, muitas vezes, um autor, como é o caso do próprio Miguel 

Delibes, escreve ao longo de décadas sem permanecer preso a determinadas 

características e tem, ao longo de sua obra, tanto a temática como a técnica narrativa 

transformadas. Na opinião de Pablo Gil Casado (1968), por exemplo, Delibes e outros 

autores que pertenceriam, em princípio, à chamada “Generación del 40”, evoluíram 

para um romance de realismo crítico social em funcão de sua maior consciência social. 
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1.2.1 Do local ao universal: o caminho de Miguel Delibes8 

 
Delibes no ha sido nunca un escritor a la moda, y además, pasan las modas 
y quedan los grandes escritores, que ya pertenecen a la historia. Y la 
historia literaria futura de España le recordará a Delibes entre los cronistas 
más valiosos no sólo de la postguerra sino también de la época de 
transición y europeización durante las últimas décadas de este milenio. 

(Janet Pérez) 

 

Miguel Delibes (1920-2010) nasceu em Valladolid, em 17 de outubro, e 

despontou como escritor em 1948, quando ganhou o Prêmio Nadal pelo seu primeiro 

romance, La sombra del ciprés es alargada (1948). Entre 1949 e 1969, publicou os 

seguintes romances: Aún es de día (1949), El camino (1950), Mi idolatrado hijo Sisí 

(1953), La hoja roja (1959), Las ratas (1962), Cinco horas con Mario (1966) e 

Parábola de un náufrago (1969). Nos anos de 1970, escreveu El príncipe destronado 

(1973), Las guerras de nuestros antepasados (1975) e El disputado voto del señor 

Cayo (1978). Já nos idos de 1980, lançou Los santos inocentes (1981), Carta de amor 

de un sexagenario voluptuoso (1983), El tesoro (1985) e 377A, madera de héroe 

(1987). Nos anos de 1990, presenteou o leitor com seus três últimos romances: 

Señora de rojo sobre fondo gris (1991), Diario de un jubilado (1995) e El hereje (1998). 

Desde os anos de 1940, entre romances, contos, livros sobre viagem e caça, 

artigos, ensaios, livros para crianças, até o ano de 2010, quando veio a falecer, o 

escritor espanhol foi somando os méritos de mais de meio século de produção, pela 

qual recebeu todos os prêmios literários espanhóis. Além de algumas homenagens 

recebidas fora da Espanha, foi indicado, de 2007 a 2010, pela Sociedad General de 

Autores y Editores da Espanha (SGAE) ao prêmio Nobel de Literatura. 

Lamentavelmente, Delibes não foi agraciado, porém outros importantes nomes da 

literatura espanhola do início do século XX, como José de Echegaray e Jacinto 

Benavente, bem como seus contemporâneos Juan Ramón Jiménez, Vicente 

Aleixandre e Camilo José Cela, obtiveram o reconhecimento da academia sueca.9 

                                                           
8
 Neste subtítulo, fazemos referência ao terceiro romance de Delibes, intitulado El camino, publicado em 
1950. Embora a obra não tenha recebido nenhum prêmio, a narrativa protagonizada pelo menino 
Daniel, el Mochuelo, alcançou grande reconhecimento da crítica literária do país. É, hoje, o seu 
romance mais vendido. Para o próprio autor, foi uma grande surpresa o fato de que, até 1964, só 
tivessem sido vendidos 15 mil exemplares e, cinco anos depois, mais 40 mil exemplares, ou seja, três 
vezes mais do que nos 15 anos anteriores. Delibes o considera o mais afortunado de seus livros: foi 
traduzido para sete idiomas e, além da edição da Editora Destino que publica sua obra, circulam 
outras duas edições em espanhol (ALONSO DE LOS RÍOS, 1971). Até o ano de 2012, seguido de 
Cinco horas con Mario, Los santos inocentes e El hereje, El camino foi o livro mais vendido de Delibes. 

9
 José de Echegaray e Jacinto Benavente receberam o prêmio em 1904 e 1922, respectivamente; Juan Ramón 
Jiménez, em 1956; Vicente Aleixandre, em 1977; e, Camilo José Cela, em 1989. 
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No início de sua vida profissional, Delibes se dedicou ao Direito e aos estudos 

sobre Comércio e colaborou, também, como caricaturista e redator no jornal El Norte 

de Castilla, em sua cidade natal. Posteriormente, chegou a diretor desse jornal, onde 

permaneceu até 1963, quando, em defesa dos camponeses, entrou em choque com o 

então ministro da Informação e Turismo, Manuel Fraga Iribarne (GARCÍA 

DOMÍNGUEZ, 1994). Inconformado com o descaso das autoridades com a deplorável 

situação da zona rural de Castela, Delibes havia decidido fazer uma campanha no 

jornal contra o abandono do meio rural castelhano e de seu povo. O governo, por sua 

vez, em vez de se preocupar com a grave realidade que estava sendo levantada, 

valeu-se da censura e, implacavelmente, eliminou a matéria publicada com uma 

portaria ministerial, além de destituir o autor do cargo que ocupava. 

Em La censura de prensa en los años 40 (y otros ensayos), publicada em 

1985, o romancista relata sua experiência como jornalista e diretor de um jornal e as 

arbitrariedades a que a imprensa esteve submetida através da Delegación Nacional 

de Prensa, órgão ativo da ditadura do General Francisco Franco, que vigiava toda e 

qualquer produção cultural, determinando temas e conteúdos que poderiam vir a ser 

publicados. Esse órgão intervinha, inclusive, na disposição das reportagens nas 

páginas dos jornais e chegava ao extremo de enviar os textos prontos para serem 

encaixados na edições. Delibes (1985, p. 8) declara, ainda, que: “había que escribir 

al dictado pero aparentando que era espontáneo, de que lo escrito le salía al 

periodista del corazón”, já que se estava à mercê dos censores, sujeito a ameaças e 

penalidades pelo que se escrevia. 

Duríssima com a imprensa, a censura talvez fosse um pouco mais 

complacente com as publicações literárias por acreditar que não tinham um alcance 

tão massivo quanto os jornais e as revistas. Aproveitando-se dessa maior tolerância 

em relação à literatura, Delibes conseguiu aprofundar sua crítica sobre a inaceitável 

situação do campo castelhano e pôde até endurecer seu tom reivindicador, 

escrevendo o romance Las ratas (1962). Sobre a maneira como conseguiu se 

desvencilhar dos censores da ditadura de Franco, o autor comenta, na entrevista 

concedida a César Alonso de los Ríos: 

 
En cierto modo Las ratas y Viejas historias de Castilla la Vieja son la 
consecuencia inmediata de mi amordazamiento como periodista. Es decir, 
que cuando a mí no me dejan hablar en los periódicos, hablo en las 
novelas. La salida del artista estriba en cambiar de instrumento cada vez 
que el primero desafina a juicio de la administración. (ALONSO DE LOS 
RÍOS, 1971, p. 182). 
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Após a publicação de Las ratas, Delibes foi, novamente, chamado pelas 

autoridades, porém, desta vez, pelo Ministro da Agricultura e pelo de Obras 

Públicas, Cirilo Cánovas García e Jorge Vigón Suerodíaz, respectivamente. O 

governo finalmente admitiu a veracidade das denúncias sobre as más condições de 

vida no campo e resolveu adotar um conjunto de medidas que, se não resolveram a 

situação dramática denunciada pelo escritor, pelo menos, aliviaram o sofrimento da 

população rural. Concretizadas no Plan de Desarrollo Económico y Social, cujas 

disposições foram decretadas em forma de lei em 1962 e postas em prática em 

1964, essas medidas significaram para o cidadão Delibes “una victoria pequeña, 

incompleta, pero victoria al fin”, conforme declara o próprio autor em nota à edição 

de suas Obras Completas (DELIBES, 2008g, p. 652), em relação àquela que foi a 

conquista de uma difícil batalha. 

Não há dúvidas, portanto, de que as inquietações do homem Miguel Delibes 

se refletem na ficção do escritor Delibes, como o próprio autor declarou a Alonso de 

los Ríos: 

 
Yo traslado a mis personajes los problemas y las angustias que me 
atosigan, o los expongo por sus bocas. En definitiva, uno, si es sincero, se 
desdobla en ellos. Para mí, en el novelista, sobre el sentido de observación, 
debe prevalecer la facultad de desdoblamiento: yo soy así, pero pude ser de 
otra manera. E imaginar cómo hubiera actuado de haber nacido en otro 
medio o en otra circunstancia. (ALONSO DE LOS RÍOS, 1971, p. 58). 

 

No caso específico do meio rural e da natureza, é patente o compromisso do 

escritor valhisoletano com a região em que nasceu e onde passou toda a sua vida. 

Castela e, em especial, a cidade de Valladolid e seus arredores configuram o 

espaço narrativo de sua obra, com exceção de Los santos inocentes (1981), cuja 

trama se situa em Extremadura, e Diario de un emigrante (1958), ambientado na 

América do Sul. Citado na introdução das Obras Completas, por Ramón García 

Domínguez (2007), é o próprio Delibes que declara a prova de seu apego à sua terra 

no discurso de agradecimento pronunciado durante a cerimônia em que foi nomeado 

“Hijo Predilecto de Valladolid”, em 1986: 

 
Sencillamente estoy aquí, sigo aquí, porque no me hubiera acertado a estar 
en otra parte, porque sin este cepellón de tierra bajo mis pies, me hubieran 
faltado nutrientes y tal vez mi imaginación se hubiera esterilizado. [...] He 
aquí un hecho cierto: cuando yo tomé la decisión de escribir, la literatura y el 
sentimiento de mi tierra se imbricaron. Valladolid y Castilla serían el fondo y 
el motivo de mis libros en el futuro. (DELIBES, 1986 apud GARCÍA 
DOMÍNGUEZ, 2007, p. XIX). 
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Para García Domínguez (2007), a imaginação e a criatividade de Delibes são 

intrínsecas à sua cidade natal e à região de Castela, as quais, mais do que o seu 

cenário natural e pessoal, tornaram-se, como sabemos, o cenário literário do 

escritor. Ao longo de sua obra, Delibes prestigia sua terra, passeando com o leitor 

pelos mais diversos recantos da geografia castelhana. Ciente de que a sua explícita 

simpatia pela natureza induziu muitos críticos à consideração superficial de uma 

divisão de seus romances entre os de ambiente urbano e os de ambiente rural, 

marcando assim a dualidade do bem e do mal, da virtude e do pecado ou, ainda, da 

tradicional dicotomia entre civilização e barbárie, Delibes opta por elucidar a sua 

rejeição ao que ele considera muito categórico e simples: 

 

Tal vez mi propensión a lo rural y la instintiva ternura en que acostumbro a 
envolver estos ambientes y sus pobladores pueden disculpar esta 
interpretación. Mas tal afición y tal ternura pueden significar, antes que un 
reconocimiento a las virtudes del campo, un movimiento de piedad ante su 
abandono. (DELIBES, 1966, p. 8). 

 

A natureza, para Delibes, portanto, não está reduzida ao espaço onde se 

desenvolve a ação de sua narrativa. Descrito com extrema riqueza, o ambiente 

natural configura também o contexto social ao qual pertencem as personagens cujos 

problemas o autor estava determinado a denunciar, conforme entrevista a Alonso de 

los Ríos: 

 

Lo que habría que conseguir, por lo que hay que luchar, es por que las 
condiciones de vida en el campo no sean míseras, sino humanas, que para 
disfrutar de un desarrollo cultural y un bienestar material no sea preciso 
marchar del campo. (ALONSO DE LOS RÍOS, 1971, p. 206). 

 

O impedimento de residir em seu local de origem por uma questão de 

sobrevivência, como vimos no item anterior a respeito de Aníbal Machado, é um 

ponto fundamental também para Delibes, pois, enquanto cidadão, se indigna com o 

fato de as pessoas não poderem escolher se querem ou não permanecer no campo. 

No romance Cartas de amor de un sexagenario voluptuoso, ele expõe essa situação 

através da personagem Eugenio Sanz Vecilla: 

 

Los padres, los abuelos y los bisabuelos de Ángel Damián proceden del 
valle, pero sus hijos, el Ángel y el Julito, emigraron por la década de los 
sesenta. El uno, Ángel, marchó a Alemania y el otro, el Julito, a Villarcayo y 
de aquí a Bilbao. (DELIBES, 2001, p. 26). 
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Magnólia B. B. do Nascimento, em seu livro O diálogo impossível: A ficção de 

Miguel Delibes e a sociedade espanhola no franquismo, faz referência a essa 

passagem que acabamos de citar e corrobora o discurso crítico delibeano ao afirmar que: 

 
O êxodo rural é uma realidade que o esvazia [o campo], inchando 
desordenadamente as cidades. [...] Alemanha, Bilbao, Madri são pólos de 
atração que oferecem novas possibilidades aos jovens do campo, melhor 
qualidade de vida, outras oportunidades. Essa era a tônica da emigração na 
década de 60: o móvel já não é político. Trata-se de uma questão social que 
origina a saída dos camponeses em busca de opções de trabalho 
oferecidas pela cidade grande [...] (NASCIMENTO, 2001, p. 92). 

 
As angústias do escritor espanhol, retratadas em seus romances, conforme 

comentamos, não se restringem a questões locais, mas sim a uma particular 

inquietação existencial revelada por um enfoque sempre realista ao tratar do homem e 

da sociedade. Dentro desse contexto, prevalece, em sua produção, uma diversidade 

temática na qual está sempre presente o questionamento sobre a opressão, a 

liberdade, a religião, a justiça, a tolerância e a solidariedade, entrecruzada com outros 

elementos também constantes, como a morte, a infância, o próximo e a natureza. 

Podemos dizer en passant, apenas a modo de exemplificação, que, em La sombra del 

ciprés es alargada, há uma interseção entre os temas da infância e da morte. Infância 

e natureza estão presentes em Las ratas e El camino, e a esses temas se soma o 

tema da morte novamente. Religião e família são abordadas, sob diferentes aspectos, 

em El príncipe destronado, Cinco horas con Mario e Mi idolatrado hijo Sisí. As obras 

Aún es de día e La hoja roja tratam de justiça social e solidariedade. Encontramos, 

ainda, política e religião como temas em El hereje e Cinco horas con Mario, além de 

velhice e solidão, em Cartas de amor de un sexagenario voluptuoso e La hoja roja. 

 

1.2.2 Miguel Delibes e os escritores do pós-guerra 

 

Ao longo de seus 90 anos de vida e de sua extensa obra, o escritor espanhol 

dialogou com várias gerações de escritores e tendências literárias. Um dos temas 

abordados por Alonso de los Ríos (1971), na entrevista citada anteriormente, diz 

respeito a como Delibes classificaria os escritores que começaram a produzir a partir 

do período de pós-guerra. Delibes os divide em quatro grupos. O primeiro, os 

autodidatas – Ignacio Agustí (La ceniza fue árbol, 1942), Camilo José Cela (La familia 

de Pascual Duarte, 1942), Carmen Laforet (Nada, 1944) –, situado no início dos anos 
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1940, foi assim denominado porque, naquele momento, a Espanha estava isolada do 

mundo e, portanto, esses autores tiveram apenas a influência dos próprios literatos 

espanhóis e nenhuma influência estrangeira. O título do romance de Carmen Laforet, 

Nada, reflete a situação da Espanha naquele momento, vazia em todos os sentidos: 

de esperança, de perspectiva, de alimentos, de saúde, ou seja, de tudo. 

O segundo grupo, dos universitários – Luis Goytisolo (Las afueras, 1958), 

Rafael Sánchez Ferlosio (El jarama, 1955), Ignacio Aldecoa (El fulgor y la sangre, 

1954), Jesús Fernández Santos (En la hoguera, 1957) e Ana María Matute (Los hijos 

muertos, 1958) –, teria surgido na década de 1950 e seus autores seriam mais 

coesos do que os do primeiro grupo. Ao contrário dos autodidatas, esse segundo 

grupo teve uma maior preocupação com a forma, a construção, enfim, com a 

estrutura da narrativa, e contribuiu com os seguintes aspectos: objetividade, 

protagonismo coletivo e cuidado com o estilo. 

O terceiro grupo, o dos sócio-realistas, sobre o qual Delibes não cita autores, 

se destaca nos anos de 1960 por se manifestar mais criticamente, expondo-se, 

apesar da censura, e revelando, ou melhor, denunciando o que a imprensa escondia. 

Diferentemente do segundo grupo, que tinha uma preocupação formal e estrutural, os 

sócio-realistas têm uma preocupação moral e sociológica em relação ao contexto em 

que vivem. 

Finalmente, Delibes menciona um quarto grupo, chamado de vanguarda – Luis 

Berenguer (El mundo de Juan Lobón, 1968), José María Guelbenzu (Antifaz, 1970), 

Juan Benet Goitia (Una meditación, 1970), Germán Sánchez Espeso (Narciso, 1979) –, 

no qual se inserem os escritores que publicaram nos anos de 1970. 

Na entrevista a Alonso de los Ríos, após discorrer sobre sua classificação quanto 

aos escritores do pós-guerra, Delibes é questionado pelo entrevistador sobre a qual 

grupo ele, então, pertenceria. Sua resposta reitera o que afirmamos anteriormente: 

 
Pues si a mí me preguntas: “¿En cuál de los cuatro grupos señalados estás 
tú?”, tengo que decirte que por edad y por la forma intuitiva de mis primeros 
libros, en el primero; por la preocupación formal y la tendencia objetiva, a 
partir de El camino, en el segundo, y por la preocupación social también 
muy acusada, en el tercero. Ahora bien, si me apuras te diré que participo 
también del cuarto en cuanto que la inquietud estilística y constructiva no 
diré que haya informado Parábola del náufrago, pero sí existen en esa obra 
una mezcla de tiempo, unos cambios narrativos, una utilización literaria de 
la onomatopeya… que a mi modo de hacer, pueden parecer 
revolucionarios. Es decir, que abandono la senda por donde he discurrido 
hasta ahora para meterme en otro mundo, no por esnobismo, sino porque a 
mi juicio el tema lo requería. (ALONSO DE LOS RÍOS, 1971, p. 130-131). 
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Esse ponto de vista reforça o conceito de que é difícil reunir os autores em 

grupos herméticos ou defini-los segundo características fixas ou, ainda, estabelecer 

etapas delimitadas a respeito do período literário espanhol após a guerra civil, até 

porque alguns deles continuam publicando até os dias de hoje. Parafraseando Delibes 

(ALONSO DE LOS RÍOS, 1971), isso significaria dividir a vida e a evolução da pessoa 

em compartimentos estanques e negar a compreensão do artista como totalidade, 

pois o fazer literário é pautado também pelo tempo e pelas experiências individuais. 

Enfim, independentemente do rótulo que os críticos literários queiram lhe 

atribuir, dos recursos estilísticos de sua narrativa e além de qualquer temática 

desenvolvida em seus romances, o que é primordial destacar a respeito de Miguel 

Delibes é o compromisso estético, ético e social de sua escrita. Na introdução ao 

livro Miguel Delibes, da coleção “Nuestros premios Cervantes”, María Pilar Celma 

(2003a, p. 18), afirma que o domínio da língua, ferramenta de comunicação e 

criação artística, “[...] se alía en su escritura con un legado ideológico de base 

humanista, lo que convierte su obra en motivo de reflexión ineludible para el hombre 

del siglo XXI [...]”. E essa reflexão não é suscitada a partir de um ponto de vista 

maniqueísta ou arbitrário. Delibes apresenta o ser humano em sociedade, em 

harmonia ou desarmonia com o seu meio e as circunstâncias que o movem. Assim, 

ele consegue levantar questões que inquietam o leitor, levando-o a pensar e a 

ponderar, sem julgar a personagem previamente. 

Nesse sentido, notamos, na obra de Miguel Delibes, um alerta frequente, mas 

quase sempre implícito, em defesa da natureza. No entanto, a sua mensagem 

ecológica se explicita no discurso de ingresso que profere na Real Academia 

Española, em 1975, sob o título de “El sentido del progreso desde mi obra”. 

Reeditado, posteriormente, como o livro S.O.S. El sentido del progreso desde mi 

obra (1976) e, em 1979, sob o título Un mundo que agoniza, Delibes expressa, 

nesse pronunciamento, sua preocupação com um falso sentido de progresso e 

denuncia uma sociedade que está dando as costas à natureza e destruindo o meio 

ambiente. 

Em 1972, o autor publica o livro La caza en España, no qual aborda, também, 

além dos temas relacionados com a caça, questões ecológicas como a preservação 

do meio ambiente e os perigos da extinção de certas espécies da fauna espanhola. 

Em El último coto, seu oitavo e último livro cinegético, publicado em 1992, Delibes 

registra suas aventuras como caçador, compreendidas entre os anos de 1986 e 
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1991, mas também reforça sua preocupação cada vez maior com a deterioração da 

natureza e a grave situação do planeta, à qual o ser humano, em geral, parece estar 

alheio. Em 2005, a Editora Destino publica um extenso diálogo entre Delibes e seu 

filho, Miguel Delibes de Castro, biólogo, intitulado La tierra herida. ¿Qué mundo 

heredarán nuestros hijos?, em que tratam da problemática ambiental, dos vários 

tipos de poluição, da camada de ozônio, do efeito estufa, da desertificação, da 

escassez de água doce, das catástrofes causadas por inundações, furacões, ondas 

de calor, enfim, de problemas provocados, em boa parte, pelo que se convencionou 

chamar progresso. Na opinião de Delibes, 

 

Y la destrucción de la Naturaleza no es solamente física, sino una 
destrucción de su significado para el hombre, una verdadera amputación 
espiritual y vital de éste. Al hombre, ciertamente, se le arrebata la pureza del 
aire y del agua, pero también se le amputa el lenguaje, y el paisaje en que 
transcurre su vida, lleno de referencias personales y de su comunidad, es 
convertido en un paisaje impersonalizado e insignificante. (DELIBES, 1976, 
p. 76-77). 

 

Mais do que uma mensagem ecológica, o seu discurso é um apelo pela 

preservação da vida, por uma sociedade equilibrada, na qual o indivíduo viva em 

harmonia com a natureza, com sua terra e suas tradições. Em outras palavras, uma 

sociedade em que o ser humano não aja contra a natureza e contra o próprio ser 

humano. 

Ao contrário de alguns artistas que, injustamente, só ganham reconhecimento 

depois de sua morte, o escritor castelhano, além de ser respeitado em todos os 

âmbitos da literatura espanhola, alcançou também prestígio internacional, ao longo 

de sua vida literária. Grande parte da obra de Miguel Delibes foi traduzida para mais 

de vinte idiomas. Certos títulos, particularmente, ganharam especial atenção ao 

transpor fronteiras e línguas: El camino, La hoja roja, Las ratas, Cinco horas con 

Mario, Los santos inocentes, Las guerras de nuestros antepasados, El hereje são, 

sem dúvida, os preferidos, segundo pesquisa realizada pelo biógrafo de Miguel 

Delibes, Ramón García Domínguez (2003). 

No livro que organizou, Miguel Delibes. Mi mundo y el mundo, García 

Domínguez (2003) e outros colaboradores versam sobre a produção delibeana e sua 

relação com o mundo, ou seja, como o mundo acolheu a sua narrativa e a traduziu 

para várias línguas. Segundo o estudioso, a partir da sua paisagem e do seu 

território narrativo castelhano, Delibes transcendeu a uma dimensão universal e 
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suas histórias e personagens podem ser consideradas paradigmas de 

acontecimentos individuais e coletivos de nossa época: 

 

Siempre se ha dicho que Delibes es un escritor con un territorio narrativo 
propio, Castilla, y que su fidelidad a su paisaje y su paisanaje ha sido 
irreductible. Sin embargo, y a pesar de lo incuestionable de este aserto, la 
castellanidad del narrador vallisoletano ha trascendido sus propios límites y 
su obra ha sido y es traducida y leída en más de veinte idiomas de todo el 
mundo. Si lo universal no es más que un trasunto de lo particular y local, 
Delibes consigue como nadie esta transfusión, a base de una voz narrativa 
con la que sintoniza cualquier oída de cualquier lengua, y a través, también, 
de unos personajes cuya identidad resulta reconocible para cualquier lector 
de cualquier país y cultura. (GARCÍA DOMÍNGUEZ, 2003, p. 9). 

 

Os livros de Delibes foram publicados em praticamente todos os continentes, 

porém ainda há pouca divulgação de suas obras na América hispânica. Em relação 

à língua portuguesa, em Portugal, foram publicados O caminho (1957), Os santos 

inocentes (1991) e O herege (2000) e, no Brasil, Dama de vermelho sobre fundo 

cinza (1994).Na ocasião da jornada “Conversas literárias em torno da obra de Miguel 

Delibes”, realizada na Academia Brasileira de Letras e na Universidade Federal 

Fluminense, em novembro de 2011,10 pudemos contar com a presença de 

renomados pesquisadores da obra do escritor espanhol, dentre os quais a sua 

própria filha, Elisa Delibes de Castro, presidente da Fundación Miguel Delibes, o 

biógrafo e especialista em Delibes, Ramón García Domínguez, a professora da UFF, 

Dra. Magnólia B. B. do Nascimento, a diretora da Cátedra Miguel Delibes da 

Universidad de Valladolid, Dra. Pilar Celma, o professor emérito da UFF e membro 

da Academia Brasileira de Letras, Dr. Domício Proença Filho, o escritor espanhol 

Gustavo Martín Garzo, entre outros importantes nomes. Chegado o momento do 

debate, após as apresentações, questionou-se a ausência dos livros do escritor 

espanhol no mercado brasileiro, considerando-se o seu prestígio internacional e os 

estudos acadêmicos dedicados a sua obra, nos cursos de graduação e pós-

graduação das universidades brasileiras. Alfonso León López, diretor da Fundación 

Miguel Delibes, e Elisa Delibes de Castro demonstraram interesse em intensificar os 

                                                           
10

 Esse evento fez parte da jornada literária organizada pelas seguintes instituições: Centro de Estudios 
Brasileños, de Salamanca, Fundación Miguel Delibes, Universidade Federal Fluminense e Academia 
Brasileira de Letras. O evento, promovido em homenagem a Miguel Delibes, ocorreu no Rio de Janeiro (ABL) 
e em Niterói (UFF), nos dias 23 e 24 de novembro de 2011, respectivamente. As comunicações apresentadas 
serão publicadas em 2013, em edição bilíngue, sob o título Miguel Delibes: miradas transatlánticas. 
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esforços para que se efetivem os contatos com as editoras brasileiras, a fim de se 

difundir mais amplamente a obra de Miguel Delibes em nosso país. 

Diante do exposto neste capítulo, podemos, agora, passar para a análise do 

conceito de local e universal intrínseco a Delibes, entendido pelo alcance de sua obra 

em nível mundial, por sua visão desconfiada do progresso, antes tida como pessimista 

e reacionária e hoje compreendida por sua gravidade e pelo fundo ético de sua obra, 

com cujos valores morais nós, leitores do mundo inteiro, nos identificamos. 
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2 LAS RATAS E “O INICIADO DO VENTO”: ENTRE A DIVERSIDADE E A UNIDADE 

 
[...] el estudio de las literaturas es un intento segundo, una metatentativa, 
por descubrir y congregar las creaciones producidas en los más dispares y 
dispersos lugares y momentos: por confrontar lo uno y lo diverso. 

(Claudio Guillén) 

 

A epígrafe reproduzida acima é um fragmento do livro Entre lo uno y lo 

diverso: Introducción a la literatura comparada (ayer y hoy) (1985), do conceituado 

linguista Claudio Guillén. Selecionamos esse fragmento em particular porque a 

nossa tese se baseia na aproximação de duas obras que permitem um diálogo entre 

o local e o universal, aspectos estudados pela literatura comparada. 

Sob o ponto de vista da diversidade, o corpus analisado nos permite uma 

perspectiva multinacional, uma vez que estamos tratando de escritores de diferentes 

nações e idiomas e, portanto, integrados a tradições culturais também diferentes. Na 

visão de Guillén (1985, p. 93), este é um dos modelos principais oferecidos ao estudo 

do fenômeno da supranacionalidade: “contactos genéticos y otras relaciones entre 

autores y procesos pertenecientes a distintos ámbitos nacionales.” Desse modo, 

transcende-se o particular na medida em que se obtém uma visão mais ampla da 

literatura através do estudo de autores pertencentes a processos e estilos literários 

ímpares, característica que se afirma nos gêneros literários a que pertencem Las ratas 

e “O iniciado do vento”: um romance e um conto, respectivamente. 

Entretanto, não só a diversidade estimula o comparativismo; faz-se necessária 

também a presença da unidade, ou seja, de um canal de comunicação que aproxime 

as obras em análise. Parece-nos pertinente mencionar, então, que o processo de 

aproximação entre Las ratas e “O iniciado do vento” se dá, primeiramente, na especial 

relação das personagens infantis Nini e Zeca da Curva com a natureza, bem como por 

elementos mais óbvios como o fato de serem meninos e pertencerem à mesma faixa 

etária, além da tendência de ambos a um comportamento solitário, entre outros tantos 

pontos que não só os assemelham como também diferenciam as narrativas e as 

personagens. 

Nesse sentido, dividiremos este Capítulo 2 em três subitens, o que nos 

permitirá expor nossas considerações sobre os seguintes elementos que compõem as 

narrativas: as personagens infantis, primeiramente; em seguida, o aspecto temporal; 

e, por último, a perspectiva do espaço. Nesse primeiro momento, apresentaremos, 

separadamente, nossa apreciação sobre o romance e o conto em relação a cada um 

dos aspectos citados e, posteriormente, na Conclusão desta tese, amarraremos os 

pontos que os unem e os individualizam, “lo uno y lo diverso”. 
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2.1 AS PERSONAGENS INFANTIS 

 

<<Dondequiera que haya niños - dice Novalis -, existe una edad de oro.>> 
Pues por esa edad de oro, que es como una isla espiritual caída del cielo, 
anda el corazón del poeta, y se encuentra allí tan a su gusto, que su mejor 
deseo sería no tener que abandonarla nunca. ¡Isla de gracia, de frescura y 
de dicha, edad de oro de los niños; siempre te halle yo en mi vida, mar de 
duelo; y que tu brisa me dé su lira, alta y, a veces, sin sentido, igual que el 
trino de la alondra en el sol blanco del amanecer! 

(Juan Ramón Jiménez) 

 

O processo de invenção da personagem é fonte de inesgotável discussão no 

âmbito da teoria literária. Ao longo de toda a história da literatura, vem sendo 

questionada a maneira como o autor manipula a realidade para construir a ficção e 

dar vida às suas personagens. Beth Brait (1985), em A personagem, procura 

esclarecer a evolução, na história literária, do processo de criação de personagens, 

voltando-se, inicialmente, para a Grécia Antiga, onde se originou essa reflexão 

teórica sobre a personagem e sua função na literatura, mais especificamente, com a 

mímesis aristotélica. De maneira bem sucinta, podemos dizer que, naquele 

momento histórico, pensava-se na personagem como imitação de modelos humanos 

virtuosos cuja moral deveria ser copiada. Posteriormente, a estruturação da 

personagem foi justificada como a representação psicológica de seu criador, ou seja, 

a projeção da maneira de ser do escritor, na intenção de ficcionalizar sua biografia. 

Já no século XX, os formalistas russos introduziram uma nova concepção literária, 

seguida até hoje, que preconizava a personagem como um componente exclusivo 

da narrativa, existindo somente em sua relação intrínseca com os demais elementos 

que se interligam na composição do romance em si, isto é, na obra de ficção, sem 

referência a elementos externos. 

Antônio Candido (2009), no livro A personagem de ficção, traz importantes 

contribuições para os estudos teóricos sobre a personagem ao afirmar que, quando 

um autor se propõe a criá-la, é inegável o seu desejo de ser fiel ao real; porém, 

nessa relação entre personagem e ser real, tem-se que partir da lógica de que 

personagem é um ser fictício e, portanto, se fosse uma cópia do real, de um ser vivo, 

haveria então a negação do romance. É preciso que o autor, ao compor a ficção, 

crie “um mundo próprio, acima e além da ilusão de fidelidade” (CANDIDO, 2009,  

p. 67). Para ele, a base do processo de criação só seria possível através de uma 
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combinação entre “uma transposição fiel de modelos” e “uma invenção totalmente 

imaginária” (p. 70) cuja origem seria a memória, a observação e a imaginação 

combinadas em graus variáveis. 

São muitas as possibilidades de invenção oriundas dessa combinação: há 

personagens que surgem de uma experiência direta, ou seja, do contato direto do 

autor com a pessoa que lhe servirá de inspiração; há outras cujo modelo o autor 

conhece indiretamente, por meio de documentação ou testemunho e, a partir desse 

modelo, sua imaginação se aventura; há aquelas que são a desfiguração de um 

modelo que serviu apenas como um pretexto básico; há, ainda, personagens em 

que, facilmente, se identifica a mistura de vários modelos, resultando uma 

personalidade nova; e, também, outros tipos de personagem (CANDIDO, 2009). Ao 

final da explicação de tantos processos, Candido (2009, p. 74) conclui que “o próprio 

autor seria incapaz de determinar a proporção exata de cada elemento, pois esse 

trabalho se passa em boa parte nas esferas do inconsciente e aflora à consciência 

sob formas que podem iludir.” 

A personagem da ficção difere do ser real pelo fato de podermos conhecê-la 

de uma forma muito mais completa do que conheceríamos uma pessoa real. Na 

ficção, mesmo tomando um modelo da realidade, o autor onisciente sempre oferece 

à personagem outras características mais sólidas, permitindo que sejam conhecidos 

detalhes singulares de sua personalidade, de seu comportamento e de sua história. 

O relativo e fragmentado conhecimento que temos de uma pessoa na vida real se 

torna total na ficção, onde a personagem é um ser muito mais coeso graças à ação 

do autor que pinça, para a sua composição, os elementos que lhe são 

profundamente essenciais (CANDIDO, 2009). 

A consonância entre autor e personagem se acentua no fazer literário de 

Delibes quando, aos dons da memória, da observação e da imaginação do escritor, 

citados anteriormente, se soma um sentimento de cumplicidade da parte do autor 

em relação às suas personagens. Em uma das reiteradas vezes em que foi 

questionado se sua obra seria autobiográfica, Delibes declarou a César Alonso de 

los Ríos (1971, p. 58): “Yo traslado a mis personajes los problemas y las angustias 

que me atosigan: los expongo por sus bocas. En definitiva, uno, si es sincero, se 

desdobla en ellos [...]”. Esse fenômeno ocorreria na medida em que o autor se 
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identifica com suas personagens. Posteriormente, na entrega do prêmio Cervantes, 

em abril de 1994, Delibes aprofunda a explicação sobre a relação com suas 

personagens: 

 

Pasé la vida disfrazándome de otros. Veía crecer a mi alrededor seres como 
el Mochuelo, Lorenzo el cazador, el viejo Eloy, el Nini, el señor Cayo, el 
Azarías, Pacífico Pérez, seres que eran yo en diferentes conyunturas. Ellos 
iban redondeando sus vidas a costa de la mía. Yo no he sido tanto yo como 
los personajes que fui alumbrando. Ellos son, pues, en buena parte, mi 
biografía. (DELIBES, 1994a, p. XXV). 

 

Essa declaração sugere certa dependência ou até mesmo sujeição do autor às 

suas personagens, suposição que será confirmada pelo próprio Delibes ao assumir 

que abdica de sua autonomia como criador, dizendo que não parte dele o desejo de 

escrever, mas sim das personagens que lhe pedem vida (GARCÍA DOMÍNGUEZ, 

2005). Assim, parece-nos pertinente ponderar que, embora concordemos que a 

análise de um texto literário deva partir da conjunção entre os elementos internos 

oferecidos pela narrativa, não pode ser desconsiderado, quando existente, 

obviamente, o enriquecedor testemunho do autor sobre sua própria obra. 

Ainda sobre a relação do autor com suas personagens, em seu livro España 

1936-1950: muerte y resurrección de la novela, no capítulo dedicado a “El novelista 

y sus personajes”, Delibes acrescenta: 

 

[...] comprenderán ustedes que yo considere la erección de tipos vivos como 
un fundamental deber del novelista. Entiendo que unos personajes 
auténticos pueden hacer verosímil un absurdo argumento, y conseguir del 
estilo un vehículo expositivo cuya existencia apenas se perciba. Poner en 
pie unos personajes de carne y hueso e infundirles aliento a lo largo de 
doscientas páginas es una de las operaciones más delicadas de cuantas el 
novelista realiza. Y hasta tal punto pienso que esto es así que me atrevo a 
formular esta conclusión: una novela es buena cuando, pasado el tiempo 
después de su lectura, los tipos que la habitan permanecen vivos en nuestro 
interior, y es mala cuando los personajes, transcurridos unos meses de su 
lectura, se difuman, se confunden con otros personajes de otras novelas 
para, finalmente olvidarse. (DELIBES, 2004, p.126) 

 

Dentre as quatro constantes temáticas que entremeiam a produção delibeana – 

a morte, a infância, o próximo e a natureza –, destacamos a recorrente presença da 

personagem infantil e o relevante papel atribuído a ela ao longo de sua obra. A ampla 

galeria de crianças em seus romances levou-o a publicar, em 1994, uma antologia por 

ele mesmo selecionada e intitulada Los niños, seguido do subtítulo Las mejores 
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páginas del escritor sobre el mundo maravilloso y dramático de la niñez. Ao ser 

questionado sobre qual seria o motivo de haver tantas crianças protagonistas em seus 

romances, Delibes respondeu: 

 
Para mí, el niño es un ser que encierra toda la gracia del mundo y tiene 
abiertas todas las posibilidades, es decir, puede serlo todo; mientras el 
hombre es un niño que ha perdido la gracia y ha reducido a una – el oficio 
que desempeña – sus posibilidades. Con esta respuesta quería dar a 
entender que para mí, el niño, precisamente por la carga de misterio que 
encierra, tiene mayor interés humano que el adulto, incluso para ser 
protagonista de una novela o de una película. (DELIBES, 1981, p. 4). 

 

Sem dúvida, todos os seus livros protagonizados por crianças, ou mesmo 

aqueles em que a criança é apenas uma presença marcante, tiveram grande 

aceitação não só na Espanha como também no exterior, o que comprova que o 

interesse ou, por que não dizer, a fascinação provocada pelo mundo infantil é comum, 

como afirma Delibes (1994a, p. 12), “a todos los mortales, que en nuestro ciclo vital es 

ésta la etapa de la vida más añorada por todos”. Se os meninos fictícios Pedro, 

Daniel, el Mochuelo, Sisí, Nini, Quico e Gervasio compõem o grupo dos inesquecíveis 

protagonistas infantis delibeanos – sem citarmos aqui as crianças que tiveram menor 

destaque em sua obra –, a criança real guarda, para Delibes, um mistério e uma graça 

inigualáveis que atraem o interesse humano por sua pureza, autenticidade e 

espontaneidade, qualidades que se perdem quando nos tornamos adultos. 

O escritor brasileiro Aníbal Machado, por sua vez, também confere certa 

autonomia às suas personagens ao não dar o seu testemunho de autor na narração 

dos acontecimentos. Conforme esclarece Adonias Filho (1969, p. 111), o escritor 

mineiro é um criador de tipos caracterizados, principalmente, pelo seu aspecto 

psicológico, que compõem um espetáculo. A personagem é, consequentemente, 

quem reprojeta o espetáculo. Em outras palavras, a personagem tem enorme 

importância, pois é nela que “permanece a chave do espetáculo”. Algumas das 

personagens de Aníbal Machado, como verificamos em “O iniciado do vento”, são 

figuras estáveis em seus ambientes, mas sempre em situações singulares, como é o 

caso de Zeca da Curva e José Roberto. Para Adonias Filho (1969, p. 113), “seus 

episódios enchem-se de vida como um corpo e nele, sempre à sombra da 

personagem, é o acontecimento que se incorpora.” 
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Assim como vimos em relação a Miguel Delibes, é notório, na produção 

literária de Aníbal Machado, o grande apreço do autor pelas personagens infantis. 

Não encontramos nenhum comentário do próprio Machado a respeito do assunto, 

porém, em conversa com seu amigo Paulo Mendes Campos (1994, p. xiii), o escritor 

declarou sua estima pelas crianças: “Paulo, os homens devem fazer filhos: encher o 

mundo de crianças é uma coisa que não se pode discutir.” 

Também como em Miguel Delibes, notamos, em Aníbal Machado, uma 

grande habilidade para recriar o mundo infantil, a perspectiva da criança e, inclusive, 

a linguagem infantil, o que talvez se justifique pelo contato constante com crianças, 

já que ambos os autores formaram grandes famílias: Delibes teve sete filhos, duas 

meninas e cinco meninos, e Aníbal, seis filhas. Afinal, só quem já conviveu com 

crianças poderia construir um diálogo tão interessante como o do pequeno Quico, de 

3 anos, protagonista de El príncipe destronado (1999), com sua mãe, iniciado 

quando o menino se depara com a sua irmãzinha nua indo para o banho: 

 

– Cris no tiene pito, ¿verdad, mamá? 
– No – respondió Mamá evasivamente. 
– ¿Y tú? ¿Tienes tú pito, mamá? 
– Tampoco; eso sólo lo tienen los niños. 
A Quico se le redondearon los ojos azules y exclamó: 
– Entonces, papá ¿tampoco tiene pito? (DELIBES, 1999, p. 22) 

 

Outro exemplo é esta passagem que revela a maestria de Aníbal na narração 

das travessuras da personagem João Ternura, protagonista do romance homônimo 

que, quando criança, faz uma observação particularmente infantil: 

 

A professora disse que quando é noite aqui, lá no outro lado do mundo é 

dia. Que ideia! Noite é noite mesmo em toda a parte... com latidos e 
pirilampos, e essa escuridão enorme que me mete medo... A professora tem 
cada uma!... Depois que chega a madrugada, sim: a noite vai-se embora do 
mundo, e aí então é que vem o dia que não faltou nenhuma vez ainda... 
(MACHADO, 2004, p. 43). 

 

Além de Zeca da Curva, protagoniza outro conto de Aníbal Machado a 

menina Tati, de “Tati, a garota”. Essa personagem também reage a certas situações 

de maneira muito espontânea. Em um determinado trecho do conto, ela e a mãe 
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estão voltando de Deodoro, no Rio de Janeiro, e, durante a viagem de ônibus, a 

menina começa a reparar em uma senhora sentada no banco ao lado: 

 
A todo momento se levanta, olha e ri. – Toma modos, minha filha! 
Mas a pequena não se corrige. A mãe impacienta-se, dá-lhe um beliscão. 
[...] 
– Você não tem nada que estar olhando assim para essa mulher, 
repreendeu Manuela. 
Tati se explica então entre soluços: – É a maminha dela, mamãe. A 
maminha dela nasceu no pescoço!... 
– Fala baixo, que ela ouve. Aquilo não é maminha, minha filha, é papo... 
– Como é então que a gente pode mamar ali? 
Manuela ri-se. Que bola! Ri muito, abraça a filha. Criança! 
(MACHADO, 1997, p. 220). 

 

O último exemplo que selecionamos diz respeito a situações que revelam, 

segundo Aníbal Machado, uma maneira de criação nada saudável para o 

desenvolvimento de crianças: 

 
Coisa mais triste é ver criança mofando à janela. Outro dia, saí um pouco 
para fazer compras e verifiquei, ao voltar, que atrás das vidraças do Lua 
Nova há sempre crianças espiando a vida. Não têm onde brincar, nem com 
quem. Nos corredores, é proibido; nos jardins, falta quem as acompanhe; e 
a área é só para automóveis. Apenas têm direito à janela, onde ficam a 
apreciar os moleques livres que fumam e brincam na rua. (MACHADO, 
1997, p. 72-73) 

 

Retirado do conto “O ascensorista”, esse exemplo já não retrata as situações 

engraçadas decorrentes da espontaneidade infantil. Revela, contudo, outro olhar de 

Aníbal Machado a respeito do mundo infantil, isto é, sua preocupação com as 

atividades lúdicas das crianças. Conforme passavam os anos, ele constatava que as 

crianças não mais brincavam na rua como em sua época. Ao contrário, passavam o 

dia trancadas em casa, não podiam sair para brincar e, consequentemente, 

começavam a fazer brincadeiras bobas como a de esconder as muletas do 

protagonista e a agir com agressividade, reagindo ao fato de não poderem viver sua 

infância plenamente. 
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2.1.1 Nini, de Las ratas, e Zeca da Curva, de “O iniciado do vento” 

 
O espírito só tem uma idade: ou é sempre jovem ou não é espírito. Tudo o 

mais é arquivo e reminiscência. 
(Aníbal Machado) 

 

Nini é um menino cuja inteligência está acima da média dos adultos que 

compõem o elenco de Las ratas. Seu conhecimento empírico, fruto de uma grande 

capacidade de observação de tudo que o rodeia e dos ensinamentos de quatro 

personagens da trama – o abuelo Abundio, el Podador, o abuelo Román, a abuela 

Iluminada e o tío Rufo, el Centenario –, tornam o protagonista um menino 

excepcional no meio em que vive. 

O abuelo Abundio lhe ensinou os segredos do plantio e a arte da poda dos 

vinhedos, pois Nini sempre acompanhava o avô à Torrecillórigo quando este ia 

trabalhar nas terras de don Virgilio, el Amo. Do convívio com o avô Román, o 

menino aprendeu a “intuir la vida en torno” (DELIBES, 2009c, p. 34), observar a 

natureza e caçar. Com a avó Iluminada, teve a oportunidade de assimilar a técnica 

de se matar porcos, e tão bem a aprendeu que mereceu da señora Clo o seguinte 

elogio: “– Trabajas más aprisa y más por lo fino que tu abuela, hijo.” (p. 52). 

Entretanto, o grande mestre de Nini foi o tío Rufo, el Centenario, um homem 

experiente que “sabía mucho de todas las cosas, hablaba siempre por refranes y 

conocía al dedillo el santo de cada día.” (DELIBES, 2009c, p. 28). Seus ensinamentos 

eram fundamentais para a formação de Nini: ele transmite toda a sua sabedoria 

popular ao menino e este, por sua vez, usa o que aprendeu para ajudar e orientar 

aqueles que o rodeiam e todos que a ele recorrem quando têm dúvidas sobre as 

questões práticas do dia a dia. Não é demais ratificar que “fuera como fuese, el saber 

lo que sabía se lo debía el Nini únicamente a su espíritu observador” (p. 27). 

Assim, enquanto as demais crianças se aproximavam do tío Rufo, el 

Centenario, apenas para rir de seus tremores e do seu rosto deformado coberto por 

um pano preto através do qual se entreviam os seus ossos, o protagonista gostava 

de estar a seu lado e se sentia bem em sua companhia, pois tío Rufo, el Centenario, 

alimentava sua fome de conhecimento: 

 
De este modo aprendió el Nini a relacionar el tiempo con el calendario, el 
campo con el Santoral y a predecir los días de sol, la llegada de las 
golondrinas y las heladas tardías. Así aprendió el niño a acechar a los 
erizos y a los lagartos, y a distinguir un rabilargo de un azulejo y una zurita 
de una torcaz. (DELIBES, 2009c, p. 28-29) 
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Aos 4 anos, Nini começa a receber as primeiras informações sobre o meio 

rural através do avô Román que o leva em suas incursões pelo campo. Aos 11 anos, 

o menino já é um grande conhecedor da fauna e da flora da região, caça ratos de 

água tão bem ou melhor do que seu pai, auxilia os adultos nos afazeres do dia a dia 

que envolvem conhecimentos da natureza, e tem uma visão ambiental muito mais 

consciente do que outras personagens do romance. Apesar de ser o indivíduo mais 

novo da vizinhança, prevalece a razão e o senso de responsabilidade em sua 

maneira de pensar e agir, o que faz com que seu mérito seja reconhecido pela 

comunidade. Assim como um chefe de família, o seu sustento e o de seu pai 

dependem, também, dos pequenos serviços que presta a seus vizinhos e da venda 

dos ratos de água que caça. 

Dentro desse contexto, é natural que a personagem não conviva com outras 

crianças e que passe quase todo o seu tempo entre os adultos. A maneira como Nini 

se relaciona com os adultos do povoado nos remete ao conceito de infância que se 

tinha na sociedade medieval, quando não existia o que Philippe Ariès (1981) chama, 

em História social da criança e da família, de sentimento da infância. Naquela época, 

a partir dos 5 ou 7 anos, aproximadamente, quando se tornava um pouco 

independente da mãe ou da ama, a criança logo se misturava com os adultos e 

participava tanto com os mais jovens como com os mais velhos das atividades 

diárias de trabalho e lazer, sem distinção de idade. Segundo o autor, 

 

O sentimento da infância não significa o mesmo que afeição pelas 
crianças: corresponde à consciência da particularidade infantil, essa 
particularidade que distingue essencialmente a criança do adulto, mesmo 
jovem. (ARIÈS, 1981, p. 156). 

 

Anteriormente à Idade Média, na Antiguidade, havia certo cuidado com o 

desenvolvimento da criança e suas etapas de amadurecimento, registrando-se, por 

exemplo, a existência de rituais de passagem ou iniciação relativos à puberdade. Na 

civilização medieval, no entanto, essas etapas parecem não ter sido absorvidas e, 

nessa época, então, a criança passava ainda muito nova ao que se considera fase 

adulta. Somente a partir dos séculos XVI e XVII, será notada uma mudança de 

atitude em relação às crianças e os pesquisadores começarão a encontrar registros 

de crianças com vestimentas que as distinguiam dos adultos. Será, portanto, quando 

passarão a ser tratadas de acordo com as particularidades de sua idade. Para o 
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historiador francês já citado, a ideia de infância tão curta começa a mudar quando a 

sociedade toma consciência da inocência e da fraqueza da infância e, 

consequentemente, do dever dos adultos de preservá-la física e moralmente. 

No século XVII, passa a se impor o sentimento de uma infância mais longa, 

graças às instituições escolares e às práticas de educação orientadas e 

disciplinadas pelos chamados moralistas e educadores. Ressurge a preocupação 

com a criança e com a sua formação efetiva quando tem início uma moralização da 

sociedade de acordo com os preceitos religiosos. São os eclesiásticos e os homens 

da lei, denominados também moralistas e educadores, que compreendem as 

particularidades da infância e a importância, tanto moral como psicológica e social, 

da educação e da formação metódica em instituições voltadas para a disciplina e a 

racionalidade dos costumes. Entre a primeira infância e a fase adulta, é incluída a 

etapa da escola. No fim do século XVIII e, mais propriamente no XIX, distingue-se, 

então, a ideia de adolescência. 

Voltando às considerações de Ariès, a figura da personagem Nini se 

encaixaria, portanto, na concepção medieval de criança, pois notamos que, com 

exceção dos breves momentos em que realmente tem atitudes de criança, ou seja, 

durante as brincadeiras com sua cadela Fa ou com os animais da região, 

observando-os, assustando-os e se divertindo com eles, o protagonista vive como os 

adultos, frequenta os mesmos lugares que eles, têm tarefas e preocupações 

idênticas às deles. A narrativa de Delibes nos permite concluir que, para o 

protagonista, também não há uma transição da infância para a idade adulta. Nini, 

aos 11 anos, é criado entre os adultos e se comporta precocemente como eles. 

Já a personagem de Zeca da Curva não pode ser incluída na mesma 

classificação, pois, embora não conviva com os demais meninos de sua idade, 

referidos no conto como meninos maltrapilhos e desordeiros, tem sempre, ao seu 

lado, a namorada Espiga de Milho. Quanto ao fato de não se relacionar com outros 

meninos, o engenheiro, José Roberto, levanta a hipótese de que o menino talvez 

seja visto com certo estranhamento pelas outras crianças devido à sua fixação pelo 

vento. As atitudes e a maneira de pensar de Zeca da Curva, porém, correspondem 

às de uma criança de sua idade na vida real, inclusive, no que diz respeito à relação 

com sua mãe, conforme comentaremos mais detalhadamente adiante. 
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O saber de Nini é notado e valorizado por todo o povoado, porém com 

variadas nuances: enquanto a personagem Sabina o compara a “Jesús entre los 

doctores” (DELIBES, 2009c, p. 17), a señora Clo, la del Estanco, “atribui al Nini la 

ciencia infusa” (p. 51), ou seja, uma inteligência advinda de deus, e a doña Resu, la 

Undécimo Mandamiento, acredita que “la sabiduría del Nini no podía provenir más 

que del diablo, puesto que si el hijo de primos es tonto, mayor razón habría para que 

lo fuera el hijo de hermanos.” (p. 27). Curiosamente, é justo doña Resu que alerta tío 

Ratero sobre a importância de que Nini frequente a escola e adquira os 

conhecimentos formais que toda criança deve ter. Contudo, o pai é avesso à ideia e 

sua tentativa de convencê-lo é infrutífera, conforme veremos no diálogo abaixo: 

 

– Me alegro de verte, Ratero – le dijo –. ¿Sabes que el chico anda todo el 

tiempo entre los perdidos de los extremeños y bebe de la bota y oye 
palabrotas y cuentos obscenos? 

– Déjele estar, doña Resu – respondió el Ratero con su sonrisa 

indescifrable. 

– ¿Eso dices tú? 

– ¡Eso! 

– ¿Y no andaría mejor en la escuela que aprendiendo lo que no sabe? 

– Él ya sabe. 

– ¿Crees tú que sabe? 

– Todos lo dicen. 

– ¿Todos? Y si ellos no saben de la misa la media ¿cómo saben si saben 

los demás? 

– El Ratero metió un dedo bajo la boina y se rascó ásperamente el cogote. 

La voz de doña Resu adquirió, de súbito, un tono conciliador. 

– Escucha, Ratero – agregó. El Nini tiene luces naturales, ya lo creo que 

las tiene, pero necesita una guía. Si el Nini se lo propusiera podría saber 
más que nadie en el pueblo. (DELIBES, 2009c, p. 90). 

 

Tempos depois, doña Resu volta a tocar no assunto, insistindo que o menino 

frequente a escola, e se mostra indignada com a ignorância do menino: 

 

– Yo no trato de quitarte al Nini sino de hacerlo un hombre. Doña Resu 

sólo pretende que el chico se labre un porvenir [...] 
– Tu chico es inteligente, Ratero, pero es lo mismo que un campo sin 

sembrar. El chico podría ir a la escuela de Torrecillórigo y el día de 
mañana ya nos apañaríamos para que estudiara una carrera. Tú, Ratero, 
únicamente tienes que decirme sí o no. Si tú dices sí, yo me cojo al chico... 

– El Nini es mío – dijo el Ratero, enfurruñado. 
La voz de doña Resu se destempló: 
– Está bien, Ratero, guárdatele. No quisiese que el día de mañana te 

arrepintieras de esto. (DELIBES, 2009c, p. 135-136). 
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Desfecho similar terá a conversa com o próprio Nini, pois, para ele, o que há 

para se aprender está no campo a sua volta. E tanto é assim que, após a insistência 

de doña Resu, ele questiona: “¿Se aprende en la escuela?” (DELIBES, 2009c,  

p. 93). Nini não tem ambição de progredir socialmente; está bem com a vida que 

leva e não se preocupa com o futuro, pois nem sequer tem ao seu lado um adulto 

mais esclarecido que possa orientá-lo a frequentar uma escola e incentivá-lo a 

estudar. Tampouco lhe interessa saber o que é “longanimidad” (p. 94) – embora ele 

a tenha, pois a palavra muito bem o define: ele é um menino generoso e forte diante 

das adversidades –; não pretende ser um “hombre de provecho”, nem “tener un 

auto”, nem ser um “ingeniero” e muito menos “ser un señor” (p. 94-95). 

Nini nada sabe do que é artificial e responde às perguntas de doña Resu 

sempre com ar de estranhamento quando questionado sobre os estudos. Suas 

expressões são destacadas pelo narrador: “sorprendido”, com “desconcierto”, 

“perplejo”, com “estupor” (DELIBES, 2009c, p. 93), porém também com uma 

“pasividad” (p. 94) que mais do que incomodar doña Resu, a desconcertava, pois 

suas reações mostravam, ao mesmo tempo, seus interesses e suas certezas, mas 

também suas limitações. 

Preocupada com a resistência do menino, donã Resu insiste: “– Mira, Nini – le 

dijo maternalmente –, tú tienes luces naturales pero el cerebro hay que cultivarlo. Si 

a un pajarito no le dieras de comer todos los días moriría, ¿verdad que sí? Pues es 

lo mismo.” (DELIBES, 2009c, p. 95). Diante deste e de outros tantos argumentos, 

Nini perde a paciência e responde: “–¿Quién le dijo que yo quiera ser un señor, doña 

Resu?” (p. 95). De fato, só atrai o seu interesse aquilo que é natural. Para ele, 

importa aprender o que diz respeito à natureza; o que é “inventado” não tem valor 

algum. Portanto, cabe citar que, nesse contexto, pouco importa para a vida do 

menino o que é um “carburador” (p. 94), pelo qual lhe pergunta a personagem 

Rosalino, mas muita relevância tem para sua rotina saber que dois coelhos machos 

jamais vão procriar, conforme acontece no episódio em que, ironicamente, a própria 

doña Resu lhe pede ajuda para tentar entender o motivo pelo qual dois de seus 

coelhos, que estavam na mesma gaiola, não se reproduziam (p. 90-91). 

Concepção semelhante à de Nini e à de tío Ratero parece ter Zeca da Curva, 

em “O iniciado do vento”, que tudo sabe sobre os ventos e que, inclusive, saía com 

José Roberto para estudá-los “[...] segundo a direção, a hora, a velocidade, o cheiro 

e as diversas coisas que ele faz bulir” (MACHADO, 1997, p. 20), pressentindo sua 
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chegada “no corpo” (p. 18), mas não acreditando que existam aparelhos que meçam 

a sua velocidade: 

 

“– Às vezes vai com grande velocidade, sessenta, setenta, noventa 
quilômetros a hora... 
“– Como é que sabe? 
“– A gente pode tomar a velocidade, há aparelhos para isso. 
“– Pois sim, vou acreditar! – respondeu em tom de zombaria. A gente toma 
a velocidade do vento é nas árvores e na roupa dos varais. 
(MACHADO, 1997, p. 22). 

 

Porém, ao contrário de Nini, e embora seja considerado como um dos 

integrantes do grupo de moleques “maltrapilhos e abandonados” (MACHADO, 1997, 

p. 5) ou visto como “um vagabundo, fazedor de biscates” (p. 20), Zeca da Curva 

frequenta a escola, conforme se verifica no seguinte fragmento, quando o 

engenheiro explica a ele que o vento corre para o mar: 

 

“– Com certeza está indo para o mar. 
“– Pro mar! Como é que sabe? 
“– Porque a costa atlântica é para aqueles lados... 
“– Costa o quê?  
“– A costa que dá para o oceano chamado Atlântico, nunca ouviu falar? 
“– Ah, agora tô me lembrando, a professora falava nesse nome... 
(MACHADO, 1997, p. 22). 

 

Outra distinção que se nota entre o romance espanhol e o conto brasileiro é o 

fato de a personagem de Zeca da Curva ter um familiar, sua mãe, que zela por ele e 

cuida de sua educação. No conto, destaca-se o caráter repressor da mãe de Zeca 

da Curva quando, por exemplo, o protagonista diz que dela apanhou por ter olhado 

debaixo da saia das moças ou que ela bateria nele e não iria querer mais saber dele 

se fosse ao passeio de veleiro para o qual tinha sido convidado pelo maquinista do 

trem. 

Nini, como vimos anteriormente, não tem interesse em se educar. A única 

pessoa que se preocupa com o seu futuro não é da família e, portanto, não é levada 

em consideração. Nini quer ficar no campo e trabalhar como os demais camponeses 

e como seu pai. Em algumas de suas entrevistas, Delibes sugere que deve ser 

dada, às crianças como Nini, a oportunidade de serem educadas. Nini é uma criança 

pobre e, mesmo que quisesse estudar, não teria condições ou recursos para fazê-lo. 

Nesse sentido, doña Resu se destaca por não se conformar com o fato de que tío 

Ratero e Nini não aceitam sua ajuda: “– Esta gente – le dijo al Justito malhumorada 
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– mataría por mejorar de condición, pero si les ofreces regalada una oportunidad, te 

matarían porque no les obligasen a aceptarla, ¿te das cuenta, Justo?” (DELIBES, 

2009c, p. 37). 

Tío Ratero, pai de Nini, é um homem primitivo, ignorante, que se desentende 

com doña Resu, empenhada em dar a Nini um futuro, já que ela tem consciência da 

necessidade dos estudos para o menino e acredita, também, em sua capacidade de 

aprender. Tío Ratero vive de maneira miserável, mas isso não o incomoda, 

tornando-o, portanto, indiferente às possibilidades que Nini possa ter para se instruir, 

situação que se agrava quando suspeita que possam tirar o filho de perto dele. A 

ideia não é a de que Nini deva apenas se conformar com a vida que tem, pois não 

há resignação, mas de que ele está bem assim, vivendo numa caverna, dormindo 

em cima de palha, comendo ratos de água e caranguejos. Quando questionado por 

César Alonso de los Ríos sobre essa personagem, Delibes esclareceu que: 

 

Con el Nini intenté, por un lado, un contrapunto de la vida tremenda del 
medio rural castellano. Le di una elevación espiritual por encima del resto de 
sus convecinos. Por otro lado, trato de simbolizar con él las dificultades que 
encuentra en un pueblo un ser inteligente para realizarse. Algunos me han 
llamado reaccionario porque este niño se niega a salir de su medio; como el 
niño de El camino se niega a estudiar, a marchar del pueblo. Yo lo que 
pretendo es decir que hay personas con vocación de ruralismo y no hay por 
qué oponerse a ello. Otra cosa es que, dada la situación actual, no sean 
aconsejables estos medios. Hay gente que se ve forzada a emigrar cuando 
les gusta la vida del pueblo. ¿Qué se les ofrece a cambio? Lo que habría 
que conseguir, por lo que hay que luchar, es para que las condiciones de 
vida en el campo no sean míseras, sino humanas, que para disfrutar de un 
desarrollo cultural y un bienestar material no sea preciso marchar del 
campo. (ALONSO DE LOS RÍOS, 1971, p. 204-205). 

 

O fato de Nini não ver necessidade de ir ao colégio demonstra certa 

ignorância e falta de perspectiva, mas, também, uma opção que, a propósito, não 

cabe a um menino de 11 anos, uma vez que, nessa idade, ele não pode ainda ter 

discernimento para tomar esse tipo de resolução, por mais maduro e sábio que seja. 

A questão é que essa decisão é corroborada pelo tío Ratero que, embora seja seu 

pai, tem menos conhecimento, capacidade e discernimento do que o menino. É de 

conhecimento de todo o povoado (DELIBES, 2009c) que tío Ratero poucas vezes 

pronuncia mais do que quatro palavras seguidas e, quando o faz, tal esforço o deixa 

extenuado, mais do que pelo desgaste físico, pela concentração mental que tal 

atitude lhe exige. 
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Em outras palavras, nem Nini nem seu pai se importam com o fato de que 

futuramente, se não tiver uma formação escolar, o garoto não mudará de vida, não 

terá ascensão social e continuará a viver miseravelmente. Essa rejeição dos 

protagonistas de Las ratas à educação escolar corresponde à visão de indivíduo da 

Idade Média, cuja sociedade não tinha consciência da importância da educação para 

a formação da criança. Até o século XVII, as faixas etárias não estavam muito bem 

determinadas e as idades se misturavam nas escolas que eram frequentadas por 

crianças de 10 a 13 anos e adolescentes de 15 a 20, conforme explica Ariès:  

 

Na linguagem comum, dizer que um menino estava em idade de ir para a 
escola não significava necessariamente que se tratava de uma criança, pois 
essa idade podia também ser considerada como um limite além do qual o 
indivíduo tinha poucas possibilidades de sucesso. (ARIÈS,1981, p. 187). 

 

Ia-se para a escola quando se podia, ou muito cedo ou muito tarde, 

comportamento que só veio a mudar realmente no século XIX.  Além disso, nem todos 

estudavam naquela época: as meninas iam para o convento ou se casavam por volta 

dos 12 anos. No caso dos meninos, até o século XVII, era muito comum que os jovens 

que não frequentassem a escola, entrassem para o exército e há, inclusive, registros 

de tropas nas quais o soldado mais velho tinha 18 anos (ARIÈS, 1981). 

A escola passou a ser, então, um prolongador da infância. Prolongava-se a 

infância conforme durasse o ciclo escolar: no século XVII, um ou dois anos e, no fim 

do XVIII e durante o XIX, quatro ou cinco. As crianças que não frequentavam a 

escola logo começavam a adquirir os hábitos dos adultos, ou seja, entravam 

diretamente na vida adulta, como se vê na construção da personagem de Nini.  

É importante dizer que tal fato não estava determinado, como o é na realidade de 

hoje em dia e, também, no tempo da história do romance de Delibes, às condições 

sociais, pois tanto havia nobres e burgueses que não frequentavam a escola como 

artesãos e camponeses que a frequentavam. 

Como vimos, Zeca da Curva, ao contrário de Nini, frequenta a escola. 

Notamos, também, nas atitudes de sua mãe, uma preocupação com a educação 

formal do menino, sua segurança e seu comportamento. Por isso, como forma de 

demonstrar o seu zelo e a fim de educar o filho, a mãe o repreende tantas vezes e 

pelos mais variados motivos. No que diz respeito a Nini, vale lembrar, a propósito, 

que o seu quadro familiar é bastante complexo: ele é fruto de incesto entre irmãos e 
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se lembra perfeitamente de quando Marcela, sua mãe, começou a agir de maneira 

estranha, tendo sido internada, tempos depois, em um manicômio de onde nunca 

mais saiu. O amadurecimento e o discernimento que o menino tem se deve à 

criação que seus avós Román, Abundio e Iluminada lhe deram até morrerem, já que 

seu pai-tio procede de maneira menos racional e madura do que a do próprio Nini. 

O comportamento de Zeca da Curva pode, ainda, ser analisado seguindo as 

considerações de Norbert Elias, em O processo civilizador. Para Elias (1994), a 

criança e o adolescente dependem do medo inculcado por outras pessoas para 

aprender a controlar o próprio comportamento. A conduta humana, segundo ele, 

está influenciada por esses medos criados pelo homem e sem os quais ninguém 

amadureceria plenamente caso a vida não lhe negasse suficientes alegrias e 

prazeres. Os medos que os adultos, consciente ou inconscientemente, inculcam na 

criança podem reverberar por toda a sua vida.  

Curiosamente, sabemos que nem sempre uma criança obedece ao que lhe é 

determinado. Muitas vezes, a criança burla as ordens e até enfrenta seu próprio 

medo, mesmo correndo o risco de sofrer fisicamente as consequências de seus atos 

ou sabendo que o castigo virá em forma de privação de alguma atividade ou objeto 

que importa para ela. Dentro desse raciocínio, Zeca da Curva tem atitudes 

tipicamente infantis: ele transgride o estabelecido pela “bruxa desgrenhada” 

(MACHADO, 1997, p. 29), termo usado por José Roberto para definir a mãe do 

menino, e, motivado pela vontade e pela curiosidade, arrisca-se a ser abandonado, 

ficar de castigo e até apanhar para poder ficar na montanha e se divertir com o 

vento, ter uma namorada, olhar debaixo da saia das moças, não atender ao 

chamado para jantar e, quem sabe até, se aventurar com o maquinista do trem a ir 

conhecer o mar. 

Em grande medida, esses medos que os pais transmitem aos filhos trazem 

internalizado o medo da perda do prestígio social, conforme explica Elias (1994).  

A criação e a educação estão diretamente ligadas à preocupação constante dos pais 

de que seus filhos deem continuidade às suas conquistas, mantenham ou melhorem 

o nível de vida que eles puderam lhes proporcionar. Esse comportamento é comum 

entre aqueles que têm ambição de subir na vida e, com esse propósito, os pais 

“desempenham um papel considerável no controle ao qual a criança é submetida 
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desde o começo, nas proibições que Ihe são impostas” (p. 271). Em outras palavras, 

as normas, tensões e pressões familiares 

 

estão estreitamente relacionadas com o medo de perder oportunidades, 
posses e prestígio, de degradação social, de possibilidades reduzidas na 
dura luta da vida, inculcado desde cedo na criança pelo comportamento de 
pais e educadores. Há um caráter hereditário expresso diretamente na 
atitude dos pais para com o filho. (ELIAS, 1994, p. 271). 

 

Esse sentimento, aparentemente presente no controle que a mãe de Zeca da 

Curva exerce sobre o menino, constantemente amedrontado com o que pode ou não 

fazer e com o que ela pode ou não saber, não faz parte do modo de ser da figura 

paterna de tío Ratero. Quanto ao comportamento, primeiramente, é Nini quem diz ao 

pai como é correto agir em muitas situações. Além disso, tío Ratero se sente bem 

confortável levando a vida sem perspectivas de melhoria material e sem o desejo de 

adquirir conhecimentos que não estejam relacionados diretamente ao campo, isto é, 

não lhe interessa o saber formal. E é justamente isso que é passado a Nini: como o 

pai não tem o desejo de prosperar nem tem consciência da importância da educação 

escolar no desenvolvimento de uma pessoa, consequentemente, não transfere a 

Nini esses valores e, devido à sua ignorância, não permite que outros se intrometam 

em suas vidas. 

Dentro do contexto apresentado, inferimos que, embora de maneira diferente, 

Nini e Zeca da Curva intervêm mais na vida dos adultos do que os adultos nas 

deles. As ações das personagens adultas envolvidas nas tramas, em muitos casos, 

estão associadas, sobretudo, à influência exercida por essas crianças. Nini direciona 

as decisões diárias dos adultos no que tange aos assuntos práticos da vizinhança, 

sempre que sua opinião é solicitada, e Zeca da Curva é o responsável por tirar o 

peso da vida pessoal e profissional dos ombros de José Roberto e por levá-lo a 

usufruir da leveza e da magia de seu mundo, assim como pela transformação pela 

qual passa a vida do engenheiro a partir desses encontros. Tanto no romance de 

Delibes como no conto de Aníbal Machado, destaca-se a presença positiva da 

criança, atuando na vida e no destino dos adultos. 

Na obra de Delibes, nota-se, claramente, que as características atribuídas a 

Nini – o conhecimento sobre os animais, o campo e os fenômenos atmosféricos, o 

discernimento para se aproximar de pessoas que possam lhe passar novos 

ensinamentos, o desapego aos bens materiais, o amor pelos animais e pelo campo, 
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a seriedade com que realiza seus afazeres, o aconselhamento sensato aos adultos, 

a presteza para ajudar seus vizinhos, a inteligência acima da média dos adultos, etc. 

– lhe conferem uma transcendência incomum às crianças de sua idade. Delibes 

(2009c, p. 121), porém, está atento para, na medida exata, desviar a construção 

dessa personagem de uma excessiva idealização que possa colocar sob suspeita 

sua verossimilhança, deixando vir à tona “el Nini, el chiquillo”, ou seja, o menino e 

suas travessuras infantis, as quais, de maneira alguma, ofuscam ou colocam em 

dúvida suas virtudes, mas contribuem para configurar a personagem com mais 

realismo e lembrar ao leitor que o protagonista é, essencialmente, uma criança. 

Nesse sentido, é fundamental dar atenção ao capítulo 12 do romance de 

Delibes, onde Nini se vinga de Columba, esposa de Justito, o prefeito, depois que ela 

lhe dá dois tapas no rosto, demonstrando o ressentimento que carregava em relação 

ao fato de Nini e seu pai terem se apropriado da caverna em que viviam sem pagar 

por ela. Columba havia sido criada na cidade e não suportava a vida que levava no 

campo descontando seu mal-estar e sua insatisfação no tratamento distanciado e 

grosseiro que dava aos moradores da região, com os quais o contato lhe provocava 

alergia, uma espécie de urticária que se alastrava pelo seu corpo quando deles se 

aproximava para tratar de algum assunto, em geral, do seu interesse. 

Diante do exposto até aqui, compreendemos que é seguro afirmar que o 

aspecto social permeia as relações entre os diferentes grupos representados no 

romance de Miguel Delibes. É perceptível, nessa narrativa, o desconforto gerado 

pela desigualdade socioeconômica. Pode-se dizer, inclusive, que o preconceito é um 

valor intrínseco tanto aos que têm menos recursos e se sentem inferiores e 

desprezados em relação aos ricos exploradores como aos que têm uma condição 

financeira privilegiada que, por sua vez, adotam uma postura arrogante em relação 

aos demais, como evidenciado no comportamento da personagem de Columba. 

O inconformismo da personagem é tão grande que chega a se transformar 

em hostilidade contra Nini e tío Ratero. Columba, que já não tinha simpatia pelo 

menino e o via com desdém e desconfiança, “empezó a mirar al Nini torcidamente, 

como a su más directo, encarnizado enemigo” (DELIBES, 2009c, p. 120-121). 

Enquanto não precisou dos conhecimentos do menino ou de sua ajuda para a 

realização de algum serviço, Columba o manteve distante, pedindo-lhe, como era de 

costume todo ano, que separasse a galinha dos pintinhos, substituindo-a pelo galo. 

Contudo, na hora de pagar o lanche ao menino por seu trabalho – Columba não 
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pagava em dinheiro aos meninos porque pensava que isso os perverteria –, 

enveredou pelo tema do porquê não saírem Nini e tío Ratero da caverna, assunto 

que tanto a incomodava, obtendo de Nini a recusa em conversar sobre a questão, 

ao que reagiu agredindo-o. 

Indignado com a atitude de Columba, naquela mesma noite, então, Nini rouba 

de Antero, el Poderoso, um tambor de gasolina e o despeja no poço de água de 

Justito. Essa brincadeira, porém, acaba ganhando maiores e inesperadas proporções, 

pois faz com que Justito e Columba acreditem que em seu poço de água havia 

petróleo e que, consequentemente, se tornariam ricos. Na história, ao beber a água 

do poço, Columba acha estranho o gosto e comenta o fato com o seu marido que, 

após prová-la, constata que está com gosto de gasolina. Desconfiado e curioso com o 

que estaria acontecendo, Justito acende um fósforo e é surpreendido por uma chama. 

Não tarda para que a notícia de que “de la Cotarra Donalcio al Pezón de Torrecillórigo 

hay una mar de petróleo” (DELIBES, 2009c, p. 124) e a esperança de uma nova vida 

contagiem o povoado. Como é de se esperar, no dia seguinte, lá estão presentes o 

señor Gobernador, acompanhado de dois experts incumbidos de analisar o terreno. 

Entretanto, o motivo de tanta excitação e entusiasmo que havia levado os moradores 

a soltarem fogos e provocado, inclusive, o milagre de que Mamés, el Mudo, falasse, 

logo se revela como um grande engano, ou melhor, o engano de “uma broma cruel” 

(p. 126), nas palavras do señor Gobernador. 

Trata-se, evidentemente, conforme já havia advertido o narrador, de uma 

traquinagem, um ato de vingança perfeitamente compatível com a mente infantil, 

sem consequências graves, não tendo o autor dado continuidade ao episódio ao 

longo do romance, concluindo-o naquele mesmo capítulo, abstendo-se o narrador de 

mencionar sequer o esboço de uma possível comemoração ou satisfação de Nini 

com o resultado mais do que positivo de sua travessura. Ao contrário, antes de 

apresentar o incidente ocorrido entre Columba e Nini, o narrador protege a 

reputação, boa índole e ingenuidade do menino como se intencionasse justificar, 

antecipadamente, o desenrolar da história que apresentaria mais adiante: 

 

Así y todo, el Nini, el chiquillo, parecía ignorar tal disposición y jamás se le 
pasó por las mientes que pudiera llegar un día en que tuviera que adoptar 
un resolución tan arriesgada como la de verter un bidón de gasolina en el 
pozo de Justito. (DELIBES, 2009c, p. 121). 
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O caráter generoso de Nini, avesso ao rancor e ao ressentimento, já havia 

sido posto à prova quando, no capítulo 6 do romance, nem mesmo a crueldade de 

Matías Celemín, el Furtivo, ao matar o lobinho órfão (cuja mãe havia sido morta 

também por essa mesma personagem em outro ato de perversidade) que Nini 

estava criando com tanto zelo e carinho, é capaz de induzir o menino a uma reação 

mais violenta e contundente, limitando-se Nini a lançar contra Matías Celemín, el 

Furtivo, umas pedras que estavam no caminho. 

Além do caráter generoso, evidencia-se, em Nini, o controle que tem sobre 

suas emoções. Delibes destaca sempre o ar sério, reflexivo e contemplativo da 

personagem, mostrando que Nini é somente um menino, e deixando às demais 

personagens o questionamento direto ao protagonista sobre sua capacidade de rir. 

“– ¿Es que no sabes reír, Nini? [...] Entonces, ¿por qué no ríes? Échate una 

carcajada, leche.” (DELIBES, 2009c, p. 53), indaga Pruden, no capítulo 5 da obra, 

enquanto come, bebe e ri com outros homens no bar do Malvino, após terem 

sacrificado um porco, sob as orientações precisas do menino. Tal indagação se 

repete na voz de Matías Celemín, el Furtivo, quando tenta chamar a atenção de Nini. 

Ao sentir-se frustrado por não alcançar seu objetivo, sacode o menino e diz:  

“– ¡Demonio de crío! ¿Es que nadie te ha enseñado a reír?” (p. 57). 

Nini, porém, embora não fosse uma criança sorridente – ao contrário, era bem 

introspectivo e compenetrado –, efetivamente, ria e 

 

[...] reía a menudo aunque nunca lo hiciera a tontas y a locas como los 
hombres en las matanzas, o como cuando se emborrachaban en la taberna 
del Malvino, o como cuando veían caer el agua del cielo después de 
esperarla ansiosamente durante meses enteros. Tampoco reía como Matías 
Celemín, el Furtivo, cada vez que se dirigía a él, frunciendo en mil pliegues 
su piel curtida como la de un elefante y mostrando amenazadoramente sus 
dientes carniceros. (DELIBES, 2009c, p. 54). 

 

Ria quando estava sozinho e por algum motivo razoável. As circunstâncias 

capazes de provocar o riso espontâneo em Nini estão estritamente relacionadas ao 

seu envolvimento direto com a natureza e os animais, embora haja episódios em 

que o motivo de sua alegria seja implicar com Matías Celemín, el Furtivo, 

enganando-o, por exemplo, ao imitar o barulho das lebres no mato e fazendo-o crer 

que os animais estariam por perto: “El Nini reía arteramente y volvía a reír para sus 

adentros.” (DELIBES, 2009c, p. 57). Ria, também, nas ocasiões em que Matías 
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Celemín, el Furtivo, saía com sua cadela para caçar e Nini se escondia para 

assustá-la, atrapalhando-o, propositalmente, em sua caça, pois a cadela assustada 

largava a caça e saía correndo. “El Nini, el chiquillo, también reía silenciosamente 

entonces.” (p. 57-58). 

No entanto, como ressalta o narrador, “el Nini sabía reír sin necesidad de 

jugársela al Furtivo” (DELIBES, 2009c, p. 57), e o fazia durante o dia ou à noite, à 

luz da lua, correndo pelo campo, algumas vezes só, outras brincando com a cadela 

Fa e com o lobinho: “El niño reía a carcajadas mientras le perseguía a través de las 

junqueras y los sembrados.” (p. 58). Em outro momento, enquanto tío Ratero 

prepara a janta para os dois, tem-se o registro de que: 

 

[...] el niño, el perro y el zorro jugaban a la luz del carburo, hechos un ovillo, 
y el Nini, en esos casos, reía sin rebozo. Por las mañanas, a pesar de que 
el zorrito se hizo a comer de todo, el Nini le traía una picaza para agasajarle 
y al verle desplumar el ave con su afilado y húmedo hocico, el niño sonreía 
complacidamente. (DELIBES, 2009c, p. 61). 

 

Mais adiante no romance, um longo trecho se seguirá dando continuidade à 

narração da animada brincadeira entre Nini, Fa e uma lebre. A reação de Nini a esse 

momento de descontração começará “con la sonrisa en los labios”, se intensificará, 

passando a um “riendo” e culminará com uma forte e sonora gargalhada que 

extravasará sua alegria, trazendo de volta, entretanto, a imagem de Matías Celemín, 

el Furtivo, como um boneco de neve cuja destruição era incitada por Nini a sua 

cadela, conforme se lê a seguir: 

 

– Fa, mira, el Furtivo, ¡anda con él! [...] Pero a la perra la asustaba el 

muñeco y reculaba ladrando, sin cesar de mirarlo esquinadamente y, 
entonces, el niño formó unas bolas y lo destruyó de cuatro pelotazos. Soltó 
una carcajada estridente y el cristalino eco que despertó su risa en la nieve 
le animó a repetir y, luego, a gritar una y otra vez, cada vez más fuerte. 
Experimentaba, al hacerlo, una grata sensación de plenitud. (DELIBES, 
2009c, p. 81). 

 

Uma vez mais, então, flagra-se o protagonista em êxtase quando, 

exclusivamente em sua imaginação, consegue atingir Matías Celemín, el Furtivo, ou 

seja, sem lhe fazer mal algum de fato. Essa era a maneira inocente e virtuosa pela 

qual Nini se vingava das muitas maldades tantas vezes cometidas por Matías 

Celemín, el Furtivo. 
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Podemos afirmar, ainda, que Nini é um menino solitário, contanto que não se 

dê relevância ao sentido negativo da solidão, ou seja, à ideia de que seja uma 

criança esquiva, antissocial ou arredia; afinal, o protagonista circula por toda a 

vizinhança e está em contato constante com todos, apesar de sua clara preferência 

por estar sozinho. Nini não tem amigos da sua idade e, além da satisfação de estar 

com pessoas que possam lhe passar algum novo conhecimento sobre os animais e 

a natureza, lhe basta a companhia de seu pai, o tío Ratero, e de sua cadela Fa. 

Poder-se-ia dizer que imprescindível mesmo é o contato com a natureza que o 

rodeia, seja contemplando-a ou entranhando-se nela para sentir-se verdadeiramente 

pleno. 

Solitário também é o Zeca da Curva de Aníbal Machado, mas com algumas 

nuances que o diferenciam do Nini de Miguel Delibes. Não há outras crianças no 

povoado onde mora o protagonista de Las ratas enquanto há várias na pequena 

cidade de “O iniciado do vento”: “os moleques” que, “maltratados e abandonados, 

brigavam sempre entre si” (MACHADO, 1997, p. 5); crianças de cuja amizade Zeca 

da Curva prescinde, como Nini, optando pelo contato com a natureza, porém de uma 

maneira mais específica, ou seja, sob a condição sine qua non de que o vento 

estivesse presente. 

Apesar de não ter amigos, surpreendentemente, Zeca da Curva tem uma 

namorada, a Espiga de Milho, e de sua descrição se infere que pertenceria à mesma 

“linhagem” dos “iniciados do vento”, visto que sua presença é anunciada por um 

vendaval: “as janelas começaram a bater, as roupas arrancaram-se dos varais, 

desfez-se a plumagem de fumo. Apareceu uma menina ruiva com uma garrafa de 

leite” (MACHADO, 1997, p. 25). Essa personagem é citada apenas uma vez ao 

longo do conto, quando o protagonista a chama gritando, convidando-a para ir ao 

encontro do vento: “– Vem, Espiga de Milho! Vamos aproveitar!” (p. 25). 

Acreditamos que, ao salientar que outra personagem compartilha com Zeca 

da Curva não só o apreço e o interesse pelo vento, mas também a sensibilidade 

para percebê-lo, Aníbal Machado teria a intenção de amenizar a imagem de solitário 

do menino que nos é passada, por exemplo, pelo próprio José Roberto através de 

seu depoimento e, mais adiante, em outra apreciação: “imaginei-o incompreendido e 

calado, para não ser objeto de zombaria” (MACHADO, 1997, p. 26), supondo que, 

provavelmente, ninguém entenderia a fixação do protagonista pelo vento ou que ele 

parecesse um estranho aos olhos das demais crianças. 
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Ao contrário do que ocorre em Las ratas, Aníbal Machado não precisa 

destacar, em seu conto, episódios em que Zeca da Curva tenha atitudes de criança, 

afinal, o desdobramento de sua relação com o vento já é essencialmente fruto da 

imaginação pueril. Além disso, o narrador nos remete à figura materna que zela pelo 

menino e que, quando necessário, o repreende. E é por medo da mãe que ele pede 

ao engenheiro para manter segredo sobre a sua namorada Espiga de Milho. 

Zeca da Curva é uma personagem que tem como única preocupação a 

chegada do vento e o prazer de estar envolvido por ele, configurando, na mente do 

leitor, uma imagem de extrema leveza. Seu espírito infantil associado ao interesse 

do engenheiro pelo seu mundo geram o clima de entrosamento e cumplicidade que 

se quer retratar entre os protagonistas. É um menino expansivo, porém, assim como 

Nini, não é uma criança sorridente, embora o encontro para o primeiro passeio entre 

o “iniciado do vento” e o engenheiro seja descrito da seguinte forma: “vinha de 

longe, rindo, montado no cavalo, a puxar o outro que me era destinado” 

(MACHADO, 1997, p. 18). 

O “iniciado do vento” difere do protagonista de Las ratas porque os 

conhecimentos de Nini se verificam em suas ações e nos brevíssimos diálogos em 

que, invariavelmente, está dando alguma orientação a outras personagens, como 

também é importante ressaltar, sobre as mais variadas e amplas questões no que 

diz respeito aos animais, à natureza e aos fenômenos climáticos. Zeca da Curva, por 

sua vez, está limitado à temática do vento, mas, com total desenvoltura e 

propriedade, discorre sobre o assunto nas conversas que tem com o engenheiro 

José Roberto ao longo dos 20 dias em que convivem. 

O interesse do “iniciado do vento” por José Roberto surge no momento em 

que os dois se conhecem na estação de trem e o engenheiro, que havia escolhido 

aquele lugar para repousar porque, desde criança, tinha ouvido dizer que lá ventava 

muito e essa informação havia ficado gravada em sua memória (MACHADO, 1997, 

p. 15), pergunta ansioso ao menino que se ofereceu para levar sua bagagem ao 

hotel: “– Mas cadê o vento?” (p. 16). Daí em diante, eles se encontram diariamente e 

aprofundam sua amizade, estimulados por uma curiosidade mútua: Zeca da Curva 

fala sobre o que vê e sente de sua experiência com o vento e José Roberto, em 

princípio, enriquece as conversas com seus conhecimentos sobre o tema. Segundo 

a própria personagem: “Eu trocava pela sua intuição poética a minha experiência de 

adulto e meus vagos conhecimentos de meteorologia.” (p. 20). Contudo, não tarda 
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muito para que o engenheiro comece a contribuir com considerações inventadas, 

recheadas de criatividade e sempre pertinentes àquele contexto e fomentadoras da 

imaginação do menino. 

Embevecido por aquela amizade e com a mente inquieta, além de excitado 

com a criatividade do menino, José Roberto se prepara, a cada noite, para o 

encontro do dia seguinte: “Escrevera as notas durante a noite, no quarto do hotel. 

Pode parecer pueril, mas eu o fazia tanto para a recreação do menino como para a 

minha própria” (MACHADO, 1997, p. 22-23), o que comprova o total envolvimento 

do adulto com o mundo infantil do protagonista. 

 

 

2.1.2. As crianças e os forasteiros 

 

Em Las ratas, forasteiros são os “extremeños”, grupo de trabalhadores da 

região de Estremadura que, há quatro anos, realizam, infrutiferamente, o trabalho de 

reflorestamento do local. Funcionários do Estado, uma vez por ano eles chegam 

numa caravana e pagam a don Antero, el Poderoso, para se alojar em seus 

estábulos. São doze homens liderados pelo engenheiro Guadalupe que, somente às 

vezes, aparece por lá e se reúne com seus empregados, misturando-se aos demais 

homens da área para beber no bar de Malvino. Bebem, conversam e sempre falam 

de sua missão de recuperar a vegetação local, ressaltando terem ido “dispuestos a 

convertir Castilla en un jardín” (DELIBES, 2009c, p. 86). Sua presença, porém, não é 

vista com credibilidade: Pruden e Malvino, por exemplo, são céticos às suas 

promessas e só concebem o cumprimento do que asseguravam mediante um 

milagre divino, segundo o próprio Pruden (p. 86). 

Diferentemente do que ocorre no conto “O iniciado do vento”, em que os 

forasteiros são recebidos, a princípio, apenas com indiferença ou com curiosidade, 

no romance Las ratas, sua presença não agrada à população de uma maneira geral. 

Dentro desse contexto, a personagem que melhor representa essa rejeição é doña 

Resu, la Undécimo Mandamiento. Basta vê-los se aproximar para que ela feche, 

rapidamente, a janela de casa e peça proteção divina como se estivesse ante a 

presença do diabo (DELIBES, 2009c). Sua reação, contudo, não é isolada, ou seja, 

não se trata de uma repulsa pessoal por algo que a tenha afetado de maneira 

particular. Todo o povoado tem uma imagem comum negativa a respeito dos 
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“extremeños”, comprovada nas palavras do narrador: “[...] en el pueblo no querían a 

los extremeños porque estimaban su labor inútil, impedían el acceso de las ovejas a 

las colinas y les atribuían toda clase de vicios.” (DELIBES, 2009c, p. 88). 

Embora não concordassem e se sentissem incomodados com o trabalho dos 

“extremeños”, não havia fundamento para que os habitantes da região suspeitassem 

de seu caráter e os rotulassem pejorativamente, pois era claro que “durante su 

estancia los nativos disfrutaban de una absoluta impunidad” (DELIBES, 2009c, p. 88), 

o que significa que os marginais locais, cientes de que os “extremeños” seriam 

acusados por todos os delitos, se aproveitavam de sua presença para cometer atos 

ilícitos. No entanto, a opinião de doña Resu era contundente e, independentemente de 

suas ações, os “extremeños” “en cualquier circunstancia, eran unos individuos 

indeseables. Y si callaban, le parecían peligrosos; y si cantaban, ineducados” (p. 89). 

Em relação a Nini, donã Resu presume que “los perdidos” são uma péssima 

companhia, pois, com eles, “bebe de la bota y oye palabrotas y cuentos obscenos” 

(DELIBES, 2009c, p. 89). Nesse ponto, é clara a intervenção do autor, no sentido de 

evitar a possibilidade de uma interpretação equivocada do leitor a respeito dos 

“extremeños”, ao contrapor o prejulgamento de doña Resu à afirmação de que Nini 

sabia que eles eram homens de família, cujas esposas e filhos os esperavam em 

seu retorno. Eram, enfim, “buena gente y con su herramienta, un cacho de pan y un 

cacho de tocino salvaban la jornada y no pedían más” (p. 89). O próprio engenheiro, 

capataz desses trabalhadores, é descrito, positivamente, como “un hombre 

campechano aunque con esa palidez que contagian las páginas de los libros a quien 

ha estudiado mucho” (p. 87). 

Assim como vemos Nini se aproximar dos “extremeños” sem reservas, 

veremos, em Zeca da Curva, a mesma atitude em relação a José Roberto, porque 

ambos os protagonistas são imparciais a respeito daquilo que não conhecem, têm 

sentimentos puros, livres de preconceitos, e não se deixam influenciar pelo senso 

comum que repele o que é diferente sem conhecê-lo. No caso específico de Nini e, 

portanto, a favor dos “extremeños”, há que se considerar, também, o fato de que, 

com eles, o protagonista podia aprender mais sobre a arte do plantio de árvores e de 

que sua companhia lhe trazia a lembrança do convívio com o seu avô Abundio e das 

histórias que ele contava. 
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Prejulgado e condenado pela população antes mesmo do interrogatório, José 

Roberto, o engenheiro de “O iniciado do vento”, é o forasteiro, figura que povoa o 

imaginário coletivo e que, comumente, se vê recriado na ficção. Por um lado, ele 

atrai os olhares maliciosos das moças cujo interesse se explicita quando, ao vê-lo 

passar no dia do julgamento, uma delas não se contém e exclama: “– Ah, ele é 

bonito!” (MACHADO, 1997, p. 5), ou quando se descreve a sala de audiências onde: 

 
O escrivão olhava espantado para a assistência. Achava exagerado o 
número de moças no recinto, fato inexplicável num simples interrogatório; e 
absurdo, irritante mesmo, o tom de piedade que transparecia dos olhos 
delas. (MACHADO, 1997, p. 13). 

 

Esse encantamento que, em geral, exercem os forasteiros na ficção sobre as 

mulheres, timidamente contagia, mais adiante, todo o público presente ao 

julgamento que, “ante a maneira natural com que fazia a sua narrativa [...] foi 

perdendo a prevenção e começou a ouvi-lo com simpatia” (MACHADO, 1997, p. 19). 

O platônico enamoramento das moças da cidade pelo engenheiro ganha 

outro matiz nos sentimentos que nutre por ele a dona do hotel onde volta a se 

hospedar em seu retorno à cidade. São muitos os indícios do interesse da dona do 

hotel pelo acusado. O advogado que vai ao hotel oferecer seus serviços ao 

engenheiro é o primeiro a preveni-lo: “Ao que consta, essa mulher tem paixão por 

outra pessoa. [...] Se essa pessoa é o próprio denunciado, convém tomar o caso em 

consideração.” (MACHADO, 1997, p. 9). Tal informação se confirma, na manhã 

seguinte, quando a dona do hotel vai ao quarto do engenheiro para levar o café da 

manhã e aproveita o momento para se insinuar e tentar envolvê-lo com gestos e 

palavras: “Se precisar de alguma coisa, pode me chamar. A porta do meu quarto 

está sempre aberta...” (p. 11). A passividade do engenheiro, porém, e seu “silêncio 

cauteloso” (p. 10) irritam a mulher e transformam o seu ar de sedução em “um ar de 

ódio”, levando-a a declarar: “– No meu depoimento, eu só contei o que sabia...”  

(p. 11), sugerindo ao suspeito uma dupla interpretação de suas palavras e a dúvida 

sobre se ela seria uma “criatura diabólica” (p. 11) ou uma “possível aliada” (p. 12), já 

que era a única testemunha do caso. 
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Nessa trama de Aníbal Machado, apenas se ratifica o que muitas vezes já se 

viu em livros e filmes de forma tão verossímil: a chegada de uma pessoa da “cidade 

grande” sempre é motivo de comentário nas pequenas cidades do interior, já que o 

forasteiro traz consigo uma aura de mistério, um comportamento ou um status social 

que o diferencia dos que vivem no local, provocando-lhes certa animosidade.  

Considerando-se a população das pequenas cidades do interior mais 

apegada a antigos costumes e crenças e a uma moral mais conservadora, pode-se 

dizer que, intuitivamente, o novo representa uma ameaça. No caso de José Roberto, 

que engloba os dois aspectos citados – uma aura de mistério e um status social 

diferente –, o fato de o forasteiro estar envolvido em um possível crime parece 

exacerbar, coletivamente, a desconfiança que se tem daqueles que vêm de fora, 

bem como um ressentimento que, em geral, carregam os que se sentem 

menosprezados socialmente. No conto de Aníbal Machado, são esses os tipos que, 

sob o pretexto de insultar “o assassino”, revelam seu desdém e seu desejo de 

vingança, gritando: “– Morra o criminoso!” (MACHADO, 1997, p. 7) e “eh, doutorzinho! 

chegou tua hora!” (p. 12). Com esse desabafo dos populares, o engenheiro tem  

“a medida do ódio contra a sua pessoa” (p. 12) e sobre ele recai o sentimento de ser  

“o renegado, o maldito” (p. 12). Essa atitude dos habitantes da cidade é bem diferente 

da que tiveram anteriormente, por ocasião da primeira vista do engenheiro à cidade, 

quando este passou despercebido como “um veranista de passagem” (p. 5). Desta 

vez, no entanto, em decorrência do suposto crime, até mesmo as crianças se unem 

por um “ódio comum ao engenheiro” (p. 5) e o seguem até o hotel entre vaias e 

busca-pés, manifestação que logo perde seu propósito inicial e vira brincadeira de rua. 

No núcleo da história, porém, sem indício de aversão ou desconfiança, Zeca 

da Curva e José Roberto, despidos de preconceitos, demonstram um interesse 

mútuo ao se conhecerem e logo dão início a um longo diálogo sobre o vento. Zeca 

da Curva convida, então, o desconhecido, a quem ajudaria a levar a mala até o 

hotel, para passear a cavalo e apreciar o vento de cima da colina no dia seguinte, 

dando início a uma mágica relação entre ele, José Roberto e o vento. 
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2.2 O SOPRO DO TEMPO NA NARRATIVA 

 

Contudo, não se deve ligar demasiada importância ao tempo. Ele corre de 
qualquer maneira. É até possível que não exista. Seu propósito evidente é 
envelhecer o mundo. Mas a resposta do mundo é renascer sempre para o 
tempo. 

(Aníbal Machado) 

 

São vários os elementos manejados por um escritor na construção de uma 

narrativa: foco narrativo, personagens, espaço e tempo. Segundo Edward Morgan 

Foster (2004, p. 55), a história é “a narrativa de eventos dispostos conforme a 

sequência do tempo” e o grande mérito do autor é conseguir que os leitores queiram 

saber, a cada página ou a cada capítulo, o que vai acontecer depois. Foi justamente 

essa habilidade que permitiu à conhecida personagem Sherazade, de As mil e uma 

noites, por exemplo, sobreviver, pois através de sua maneira de narrar, antecipando 

ou postergando a revelação de fatos ou apenas sugerindo algo potencialmente 

interessante, conseguiu prender a atenção do rei, instigando sua curiosidade a 

respeito do que contaria adiante. Para Foster (2004), a habilidade do narrador 

onisciente de moderar a distribuição dos acontecimentos ao longo do tempo da 

narrativa é o que prende o leitor, seja à leitura de um romance ou à de um conto. 

Assim como na ficção, em nossa vida diária, também estamos presos à 

ditadura do tempo que rege nossa rotina e determina datas, horários e prazos. No 

entanto, somente na nossa imaginação, ou quando contamos uma história, é que 

podemos retroceder ou avançar no tempo, assim como faz, na ficção, o narrador 

que passeia entre o passado, o presente e o futuro e tece, dessa forma, a trama do 

seu discurso. É possível, para o narrador, privilegiar aquilo que tem maior valor e 

apresentar a sucessão dos episódios, a ordem dos acontecimentos, não 

necessariamente pela sua duração, mas, quase sempre, pela intensidade daquilo 

que se viveu, daquilo que teve maior importância na história real ou fictícia. Nesse 

sentido, de acordo com Foster (2004, p. 56), o que faz uma história é “narrar a vida 

no tempo”, incluindo a vida por valores, usando os recursos disponíveis para 

construir a história. A partir dessas considerações, veremos, a seguir, a relação que 

os narradores de Las ratas e de “O iniciado no vento” estabelecem no tempo da 

narrativa ficcional. 
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2.2.1 O santoral em Las ratas: elo temporal entre narrador e personagens 

 

Para uma análise do tempo na narrativa em Las ratas, devemos considerar, 

primeiramente, o tempo da história, isto é, o tempo dos acontecimentos narrados, 

compreendido no intervalo de um ano, correspondente a um ciclo agrícola que, nesse 

romance, tem início em um “otoño avanzado” (DELIBES, 2009c, p. 14). A história 

começa no mês de outubro, durante o período de semeadura do campo, que não 

poderia ultrapassar o dia 1º de novembro, pois, segundo o provérbio popular 

castelhano, “Después de Todos los Santos, siembra trigo y coge cardos” (p. 39), e 

termina após um sufocante dia de verão, precedendo uma impiedosa e devastadora 

tempestade no dia de “San Miguel de los Santos” (p. 173), mais especificamente no 

dia 5 de julho. Em segundo lugar, precisamos levar em conta, também, o tempo 

intrínseco, isto é, o tempo do discurso que, no caso de Las ratas, está dividido em 17 

capítulos que abrangem o tempo da história e as referências ao passado, pois o fim 

do livro ocorre simultaneamente ao desfecho da ação: as plantações destruídas pelos 

granizos da chuva e a morte de Luis, el de Torrecillórigo, assassinado por tío Ratero. 

Delibes inicia o romance com o amanhecer do dia e, para nos situar 

temporalmente, recorre ao aspecto espacial, isto é, à descrição de uma árida 

paisagem a partir do olhar de Nini que acaba de acordar. Ao se levantar, o 

protagonista vai até a entrada da caverna onde mora, no alto da colina, e, daquele 

ponto, oferece ao leitor um panorama privilegiado do povoado: 

 

Poco después de amanecer, el Nini se asomó a la boca de la cueva y 
contempló la nube de cuervos reunidos en concejo. Los tres chopos 
desmochados de la ribera, cubiertos de pajarracos, parecían tres paraguas 
cerrados con las puntas hacia el cielo. (DELIBES, 2009c, p. 9). 

 

No entanto, é apenas no meio do primeiro capítulo do romance, após uma 

nova descrição da natureza, vista pelos olhos da personagem Nini, que o narrador 

anuncia, explicitamente, que o tempo da história corresponde ao outono: 

 

Tras la perra, bajo el teso, se abría el mundo; un mundo que la Columba, la 
mujer del Justito, juzgaba inhóspito tal vez porque lo ignoraba. Un mundo de 
surcos pardos, simétricos, alucinantes. Los surcos del otoño, 
desguarnecidos, formaban un mar de cieno tan sólo quebrado por la 
escueta línea del arroyo [...] (DELIBES, 2009c, p. 13). 

 



81 

 

Essa informação é reiterada alguns parágrafos adiante quando o narrador 

descreve a vegetação maltratada pelo calor e pela seca do “otoño avanzado” 

(DELIBES, 2009c, p. 14). 

O autor se vale, portanto, ao longo da narrativa, do aspecto espacial, ou seja, 

da descrição da natureza como um dos recursos para marcar a passagem do tempo. 

Desse modo, entendemos a mobilidade temporal na história ao vislumbrarmos a 

descrição das outras três estações, na qual o elemento comum, nos fragmentos 

selecionados, é a visão a partir do alto da colina, onde está a caverna em que 

moram os protagonistas: 

 
Por San Aberico, antes de concluir enero, se desencadenó la cellisca.  
El Nini la vio venir de frente, entre los cerros Chato y Cantamañanas, 
avanzando sombría y solemne, desflecándose sobre las colinas. En pocas 
horas la nube entoldó la cuenca y la asaeteó con un punzante aguanieve. 
(DELIBES, 2009c, p. 63). 
 

Tiempo atrás, el Nini solía subir al campanario por primavera, por la fiesta 
de la Pascuilla, y desde lo alto de la torre, bajo los palitroques del nido, 
contemplaba fascinado la transformación de la tierra. [...] Los trigos 
componían una alfombra verde que se diluía en el infinito acotada por la 
cadena de cerros, cuyas crestas agónicas se suavizaban por el verde mate 
del tomillo y la aliaga, el azul aguado del espliego y el morado profundo de 
la salvia. [...] (p. 107-108). 
 
Un despiadado sol de fuego se elevó sobre los tesos por la Preciosa Sangre 
de Nuestro Señor y abrasó la salvia y el espliego de las laderas. En tan sólo 
veinticuatro horas, el termómetro rebasó los treinta y cinco grados y la 
cuenca se sumió en un enervante sopor canicular. Los cerros se 
resquebrajaron bajo los ardientes rayos [...] (p. 172). 

 

Normalmente, na ficção, seja em um romance ou em um conto, o tempo da 

história tem maior duração do que o tempo de sua leitura. Essa adequação se 

consegue mediante o uso de algumas técnicas como, por exemplo, a da elipse. Em 

Las ratas, há que se observar que Delibes distribuiu os 12 meses do tempo da 

história ao longo de 17 capítulos e optou por apenas pequenos intervalos entre as 

sinalizações temporais explicitadas. Assim, os cortes no tempo do discurso 

correspondem a breves intervalos, o que permite ao leitor acompanhar a sucessão 

dos acontecimentos como se fossem narrados dia após dia. 

Tais intervalos tampouco são muito sentidos pelo leitor devido ao fato de o 

autor usar o santoral em vez de adotar o calendário oficial para determinar os dias. 

Efetivamente, nota-se a passagem do tempo pela recorrência a esse recurso, 
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porém, se o leitor não quiser saber com precisão as datas dos acontecimentos e não 

consultar uma lista para saber em que dia do ano se homenageia cada santo, ainda 

assim, poderá perceber o transcurso do tempo da história, fixando-se na descrição 

do espaço, isto é, na natureza em constante transformação, conforme vimos nas 

citações reproduzidas anteriormente. 

Para apontar esses cortes no tempo do discurso em determinados trechos do 

romance, é necessário estabelecer a relação entre o santo e o seu dia. No capítulo 7, 

por exemplo, o narrador situa o leitor no dia de San Aberico que corresponde a 26 

de janeiro. Avançando-se na leitura, há uma nova marcação temporal: “Una 

mañana, tres después de San Aberico” (DELIBES, 2009c, p. 66). Mais adiante, “Por 

San Severo” (p. 68), há a indicação do dia 1º de fevereiro. Ainda na mesma página, 

chega-se ao dia de San Andrés Corsino, 4 de fevereiro. 

Quando se passa ao capítulo 8, contudo, o salto é maior quando o narrador 

indica o dia 27 de fevereiro: “Por San Baldomero” (DELIBES, 2009c, p. 74). Da 

mesma maneira, do capítulo 8 para o 9, passa-se de “San Melitón” (p. 83), 10 de 

março, a “San Segundo” (p. 85), 2 de maio, o que não significa que o mês de abril 

tenha sido excluído, já que está registrado em outros capítulos. Por outro lado, do 

capítulo 11 ao 17, a sequência é linear, mês a mês, embora, em todos os capítulos 

do livro, estejam presentes recuos temporais que determinam o ritmo do discurso 

narrativo, intercalando “sequências retrospectivas ou prospectivas às sequências 

correspondentes ao momento narrado, sem quebra de continuidade do discurso” 

(NUNES, 1988, p. 32), conforme trataremos mais adiante. 

Agnes Gullón (1981) afirma que a primeira menção ao santoral, isto é, o 

primeiro referencial da cronologia diária no romance, ocorre no capítulo 2, no diálogo 

entre a señora Clo e Nini sobre o dia adequado para matar o porco pertencente à 

mulher. Para Nini, seria depois de San Dámaso: 

 

– El tiempo está de cambio, Nini. ¿Cuándo matamos el chon? 
El niño la miró reflexivamente. Dijo: 
– Aún es temprano. 
– Mira que tu abuela no lo pensaba tanto. 
El niño movió decididamente la cabeza: 
– Deje, señora Clo, antes de San Dámaso no es bueno hacerlo. Ya avisaré. 
(DELIBES, 2009c, p. 23). 
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Em nosso estudo, porém, verificamos que a primeira alusão ao santoral é 

anterior a essa passagem, ocorrendo no início desse mesmo capítulo, quando o 

narrador apresenta a personagem do Viejo Rabino, evocando o dia de San Quinciano: 

“don Eustasio de la Piedra le invitó por San Quinciano, allá por el año 33” (DELIBES, 

2009c, p. 19). Ainda assim, a referência a San Dámaso, apontada por Gullón, é 

importantíssima por indicar a primeira vez em que, naquele episódio, se concretiza o 

momento presente do tempo da história em Las ratas, a saber: 11 de dezembro. 

Devemos registrar aqui que o santoral é utilizado para marcar tanto o tempo 

da história, através dos diálogos das personagens a respeito de quando 

determinados fatos teriam acontecido ou sobre a previsão do tempo e os cuidados 

com as plantações, como o tempo do discurso do narrador. De acordo com Amparo 

Medina-Bocos, 

 
Se consigue de esta forma un doble efecto: desde el punto de vista 
narrativo, la perspectiva del narrador se identifica con la de los personajes. 
Estilísticamente, se evita la prosaica repetición de fechas que indican día y 
mes del año en que suceden los acontecimientos. (MEDINA-BOCOS, 1996, 
p. XXXVIII). 

 

Ao longo do romance e, portanto, nas 187 páginas da edição que estamos 

analisando, encontramos mais de 60 menções aos dias dos santos. O santoral, em 

Las ratas, substitui o calendário oficial, orientando os habitantes do povoado tanto 

em suas atividades privadas como nas coletivas, tal qual se costuma observar na 

rotina de diversas comunidades rurais. Entretanto, muito além das festividades 

religiosas, o santoral rege, fundamentalmente, o planejamento das atividades 

agrícolas do povoado de Nini, ou seja, é o marco cronológico de sua vida cotidiana. 

Como os habitantes do povoado dependem do clima e, portanto, das estações 

para trabalhar a terra, o santoral é o referencial que eles utilizam para falar sobre o 

clima, as plantações e, inclusive, sobre os animais, determinando o presente, mas 

também remetendo o leitor ao passado e pontuando as lembranças coletivas, como 

se observa, por exemplo, no seguinte diálogo entre as personagens Guadalupe, el 

Capataz, e Malvino, el Tabernero, quando aquele pergunta: “– ¿Dónde se ha visto que 

hiele por San Medardo?”; e este responde: “– Eso no. Va para veinte años de la 

helada de Santa Oliva, ¿os recordáis?” (DELIBES, 2009c, p. 152-153); ou também na 

lembrança de Nini sobre a época em que aparecem os caranguejos: “– Por San Vito 

se abre el cangrejo. Tal vez venga buen año – insistía el niño.” (p. 129). 
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Apenas recorrendo ao calendário oficial e contrastando-o com o religioso, 

podemos pisar com firmeza e determinar as datas dos acontecimentos, pois, salvo 

na data aludida em “Después de Todos los Santos” (DELIBES, 2009c, p. 39) que, 

como é de amplo conhecimento, corresponde ao dia 1º de novembro, não é possível 

acompanhar o passar dos dias nem situar com precisão os retrocessos. Apoiamos 

Pilar Palomo quando declara que é pouco provável que 
 

el receptor medio de Delibes, y mucho menos si ese receptor pertenece a 
un área urbana, pueda decodificar en su totalidad unas marcas temporales 
derivadas de la mención de festividades como las de San Sabas, San 
Albino, San Aberico, San Lesmes, San Simplicio, San Andrés Hivernón, San 
Juan de Ante Portam Latinam, San Fidel de Sigmaringa, San Francisco 
Caracciolo, San Erasmo y Santa Blandina, el Triunfo de San Pablo, la 
Preciosa Sangre de Nuestro Señor, etc. (PALOMO, 1983, p. 172). 

 

Na sequência desse texto, a autora reforça a importância dessa informação 

ao afirmar que “esa decodificación es la que nos permite asegurar la escrupulosa 

medida temporal de la novela” (PALOMO, 1983, p. 172). Com esse propósito, 

Palomo se dedica ao estudo desse elemento e consegue fazer uma decodificação 

minuciosa das datas. A seguir, reproduzimos um fragmento de sua análise, longo, 

certamente, mas necessário para que tenhamos uma amostra ampla do calendário: 
 

Pasa el tiempo de las matanzas y las Pascuas, pero aún en «San Higinio» 
[11 de enero], persisten las heladas y «por las mañanas las tierras 
amanecían blancas como después de una nevada» (p. 53). «Por San 
Acerico, antes de concluir enero» cambia ya el tiempo, con la aparición de 
la cellisca. Tres días después al tío Ratero le avisan de que van a intentar 
echarle de la cueva. El temporal desaparece «por San Severo» [1 de 
febrero] y el tiempo mejora «para San Andrés Corsini» [4 de febrero]. Con la 
mejoría deciden subir hasta la cueva las autoridades del pueblo con una 
orden de desahucio, a cumplir en quince días. Y efectivamente «por San 
Sabino» vuelven a subir, dándole un nuevo plazo hasta «San Sergio». 
Inútilmente, porque el día de «San Valero» [25 de febrero], Justito el alcalde 
se lamenta de su fracaso en el despacho del Gobernador. 
Las avefrías cruzan el cielo en emigración hacia el sur «por San 
Baldomero» [27 de febrero] (p. 67). «Durante tres días» se las vio pasar sin 
interrupción. Es decir durante los días 27, 28 y 29 de febrero, porque 
recordemos que 1956 fue bisiesto. Luego, el Nini se lo dice al Centenario 
que, ante ese signo natural, vaticina la presencia de la nieve (p. 68). Y poco 
después (p. 7)

11
 se nos aclara efectivamente que ese vaticinio se efectuó el 

día del Santo Angel, es decir el 1 de marzo. «Cinco días después», por San 
Victoriano, comienza a nevar. 
A finales de marzo («hacia San Segundo = 29 de marzo, p. 76), llegan los 
extremeños al pueblo, como operarios del gobierno, encargados de la 
repoblación forestal. Las ratas comienzan a escasear y la sequía se cierne 
de nuevo sobre el futuro del pueblo: «El Pruden desde San Clímaco [30 de 
marzo], decía cada tarde en la taberna de Malvino: «Si no llueve para San 
Quinciano a morir por Dios» (p. 92). Pero la sequía continuará hasta el 3 de 
mayo (el día de «la Resurrección de la Santa Cruz», p. 102) mientras otros 
acontecimientos cotidianos van datándose de análoga forma. (PALOMO, 
1983, p. 174-175). 

                                                           
11

 Reproduzimos o número da página conforme citado por Palomo, embora não faça sentido que o trecho 

referido esteja antes da página 68, já que a autora o introduz com a frase “Y poco después”. Verificamos que o 

trecho se encontra na página 70 da edição de Las ratas que usamos para nossa consulta (2009). 
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Os dias dos santos e os provérbios a eles relacionados fazem parte do 

chamado saber paremiológico, ou seja, o saber popular, baseado na experiência e 

passado de geração a geração, que permite a essa comunidade associar esses dias 

à época do ano, ao clima e ao trabalho no campo, como vemos nos refrãos:  

“En llegado San Andrés, invierno es”, “Por San Clemente, alza la tierra y tapa la 

simiente”, “Si llueve en Santa Bibiana, llueve cuarenta días y una semana” 

(DELIBES, 2009c, p. 28), e “Después de Todos los Santos, siembra trigo y coge 

cardos” (p. 39). Esses são alguns dos refrãos citados por el Centenario com alusão 

ao santoral, já que era ele o detentor de todo o conhecimento daquela região e tinha 

sido dele, também, que Nini havia aprendido quase tudo o que sabia além da 

orientação dada por seus avós, Román, Abundio e Iluminada. 

Em Las ratas, a sequência do discurso narrativo pode ser analisada sob o 

ponto de vista do que Darío Villanueva (2006, p. 187) classifica como 

temporalização anacrônica, ou seja, “aquella por la que el orden del tiempo de la 

historia se altera en el tiempo del discurso, mediante anacronías o saltos desde el 

relato primario hacia atrás o hacia adelante.” Há, portanto, uma exposição separada 

interrompendo a ação principal que volta ao curso normal quando aquela termina. 

Esse recuo pode ser um salto ao passado no tempo da história, sempre em relação 

à linha temporal básica do discurso novelesco marcada pelo “relato primario” 

(VILLANUEVA, 2006, p. 187), ou seja, um flashback, na linguagem cinematográfica, 

ou uma analepse (retrospecção). Pode significar, ainda, um avanço ou uma prolepse 

(prospecção), ou seja, uma anacronia em direção ao futuro ou flash-forward, porém 

sempre com retorno ao relato primário. 

Deve-se observar, também, o alcance e a amplitude das anacronias:  

o período de tempo que ocupam a partir do momento em que começam e a duração 

do evento que produzem, alcançando ou não o evento principal, podendo interferir 

ou não na narrativa primeira, na ação principal (NUNES, 1988, p. 32). Essas 

interrupções ou pausas permitem que o tempo da história pare e o tempo do 

discurso prossiga em direção ao passado ou ao futuro, voltando, em seguida, à ação 

principal, conforme acabamos de explicar. No romance em questão, mais do que 

comuns, essas digressões são recorrentes. Concordamos com Buckley quando 
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afirma que, embora Delibes praticamente não use datas concretas e, muitas vezes, 

abra um parênteses em sua narração para contar algo ocorrido no passado, a 

 

sensación de realismo y objetividad que el lector experimenta al leer Las 
ratas se debe a que su forma, su exposición narrativa es la misma que la 
del lector al pensar o al hablar. Nuestros pensamientos no obedecen a un 
plan previsto, sino que cada idea produce otra por “generación espontánea”. 
(BUCKLEY, 1968, p. 125). 

 

O capítulo 2, por exemplo, dá continuidade à ação do capítulo 1, em que Nini 

vai andando pelo povoado até passar pelo estábulo de Antero, el Poderoso, quando 

ouve a voz do Rabino Chico, conversando com as vacas. Nesse momento, o 

narrador passa a apresentar a família do Rabino Chico, descreve o próprio Rabino 

Chico e seu pai, o Viejo Rabino, e nos desloca temporalmente “por San Quinciano, 

allá por el año 33” (DELIBES, 2009c, p. 19). Assim, ao longo de quase metade do 

capítulo, o narrador se detém a contar o que havia ocorrido ao Viejo Rabino durante 

a guerra, destacando a sua descrença em Deus e relatando a sua morte. Com essa 

digressão, ou alepse, que se estende por cinco longos parágrafos, o narrador 

justifica a razão pela qual o Rabino Chico preferia conviver com vacas a estar com 

pessoas, retomando, em seguida, a ação principal na qual, após ouvir a voz de 

Rabino Chico, Nini se aproxima e diz: “– Buenos días, Rabino Chico.” (p. 22), 

estabelecendo-se, então, o diálogo entre os dois. 

O capítulo 5 também começa com o referente temporal no presente, por volta 

do dia de San Dámaso, 11 de dezembro, relatando a expectativa da señora Clo de 

matar um porco naquele dia, o que é desaconselhado por Nini, pois o ideal seria, 

segundo ele e conforme citamos ao analisar o santoral, esperar que o céu estivesse 

limpo. Na sequência, o narrador nos descreve a señora Clo e suas riquezas para, 

em seguida, nos transportar a um evento ocorrido três anos antes, relatando a 

ocasião em que Nini quase provoca um trágico acidente quando, compadecido pelos 

mugidos de uma vaca de don Antero, el Poderoso, decide soltá-la. O narrador 

aproveita, então, que está falando da señora Clo, a terceira pessoa mais rica da 

cidade, para informar o leitor que don Antero, el Poderoso, e doña Resu, el 

Undécimo Mandamiento, são respectivamente a primeira e a segunda pessoa com a 

melhor situação financeira do povoado. O narrador prossegue com uma longa 

comparação entre a señora Clo e doña Resu, relatando um fato ocorrido há quatro 

anos, que diz respeito a uns passarinhos que a señora Clo havia ganhado e cuja 
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morte a teria deixado inconsolável (DELIBES, 2009c, p. 48), dedicando dez longos 

parágrafos ao acontecimento. A ação principal é retomada a partir do trecho: “Por 

San Albino el cielo arrasó y el Nini bajó al pueblo y paseó el cerdo de la señora Clo 

durante una hora y le dictaminó una dieta de agua y salvado.” (p. 49), seguido pela 

narração do momento em que, com técnica e destreza, Nini mata o porco. 

Podemos citar, como último exemplo, a retrospecção do capítulo 8 que se inicia 

com Nini observando o Pezón de Torrecillórigo. No segundo parágrafo, esclarece-se a 

origem de tal nome, que se deve à associação que faz Marcela, mãe/tia de Nini, da 

forma do morro com o bico de um seio, e, com esse propósito, volta-se no tempo – 

“antaño” (DELIBES, 2009c, p. 74) – e se explica a mudança do nome de um 

determinado morro, até então denominado Cotarra del Moro, aproveitando-se a 

passagem para dar conta do paradeiro de Marcela, pontuando-se em que 

circunstâncias ela havia sido dada como louca e internada em um manicômio. 

Retoma-se o início do capítulo, desta vez, pela descrição das aves que sobrevoavam 

o dito morro: “Por San Baldomero el Nini descubrió sobre el Pezón de Torrecillórigo el 

primer bando de avefrías desfilando precipitadamente hacia el sur.” (p. 74) e, 

posteriormente, “El Centenario le dijo, por el Santo Ángel, cuando las avefrías 

sobrevolaban el Pezón de Torrecillórigo, que la nieve estaba próxima.” (p. 79). 

Nesse romance, embora o tempo da história tenha como um de seus 

marcadores o santoral que perpassa toda a narrativa, o narrador enfatiza mais a 

descrição espacial do povoado do que, propriamente, as referências temporais 

explícitas que, eventualmente, também são empregadas, como é o caso das estações 

do ano – “un dulce sol de otoño” (DELIBES, 2009c, p. 24), “a medida que se 

adentraba el invierno” (p. 63) –; dos anos – “los quintos del 56” (p. 22), “allá por el año 

33” (p. 19), a chuva “del cincuenta y tres” (p. 178) –; dos meses – “antes de concluir 

enero” (p. 63), “en septiembre” (p. 103) –; dos días – “En martes ni tu hijo cases ni tu 

cerdo mates.” (p. 50) –; e das horas – “a las cuatro de la madrugada” (p. 178). 

Por sua vez, o tempo do discurso, ou seja, o tempo interno, a marcação 

temporal feita pelo narrador para guiar o leitor ao longo dos dias narrados, se dá 

através de locuções adverbiais que determinam quando ocorreu a ação – “dos 

tardes antes” (DELIBES, 2009c, p. 13), “tres años atrás” (p. 45), “haría cuatro años” 

(p. 47), “Ahora” (p. 75), “Dos meses atrás” (p. 137) –; sua frequência – “año tras año” 

(p. 38), “últimamente” (p. 79), “siempre” (p. 103) –; sua duração – “durante tres días 
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con sus tres noches” (p. 74); ou, até mesmo, de uma maneira mais completa, vários 

dos aspectos citados: “cada año, allá para mayo [...] generalmente el 21” (p. 31). 

Importa ressaltar um referencial histórico recente, de fundamental relevância, 

contido nesse romance, que é o da Guerra Civil Espanhola, ocorrida entre 1936 e 

1939, e mencionado na obra, ora implícita ora explicitamente. Aparece, pela primeira 

vez, no capítulo 2, no qual se relata a ocasião em que o Viejo Rabino foi 

assassinado a mando da Igreja, “cuando estalló la guerra” (DELIBES, 2009c, p. 19), 

considerando-se que isso aconteceu um pouco depois de a personagem ter ido com 

don Eustasio de la Piedra, el Profesor, “allá por el año 33” (p. 19), a um Congresso 

Internacional, onde fora exibido como prova de que o homem havia evoluído do 

macaco. 

No capítulo 6, o caráter e os atos do desafeto de Nini, Matías Celemín, el 

Furtivo, são justificados pelas circunstâncias de sua vida antes e depois do conflito:  

 

Y si tuvo alguna vez instintos carniceros, los ocultó celosamente hasta 
después de la guerra. Pero la guerra truncó muchas vocaciones y acorchó 
muchas sensibilidades y determinó muchos destinos, entre otros el de 
Matías Celemín, el Furtivo. (DELIBES, 2009c, p. 55). 

 

No capítulo seguinte, informa-se, também, em que circunstâncias Fito 

Solórzano, el Gobernador, e Justo Fadrique, el Alcalde, se tornaram amigos: “en las 

trincheras, cuando la guerra” (p. 66). E, por último, no capítulo 9, registra-se a 

informação a respeito dos “extremeños” que se organizaram em brigadas de 

voluntários a fim de transformar a região em um bosque frondoso “cuando la guerra, 

apenas a veinticuatro horas de estallar [...]” (p. 86). 

Com exceção do santoral e de uma ou outra marca cronológica explícita, 

conforme acabamos de esclarecer, tudo está determinado pelos signos naturais 

nesse romance delibeano. O início do dia, vale citar, se dá com o nascer do sol e a 

sua claridade – “Poco después de amanecer, el Nini se asomó a la boca de la 

cueva.” (DELIBES, 2009c, p. 9), “El Nini bajó al pueblo tan pronto amaneció.”  

(p. 178) –, ou com o barulho do berrante de Rabino Grande alertando os vizinhos 

para que soltassem suas ovelhas e cabras, já que ele se levantava antes da aurora 

e os vizinhos, “al oír la señal, tiraban, entre sueños, del cordel enganchado al 

picaporte de la cuadra y las ovejas y las cabras acudían por sí solas a concentrarse 

en torno al Pastor haciendo sonar jubilosamente sus esquilas” (p. 97). 



89 

 

Entretanto, tal como observa Medina-Bocos (1996), Delibes (2009c, p. 90) 

inclui em seu relato a presença de um elemento artificial ao meio: o “relojito de 

pulsera” de doña Resu, el Undécimo Mandamiento, que serve para lhe imprimir uma 

posição social mais elevada em relação aos vizinhos, ao evidenciar sua pressa, já 

que nem sequer informa ao leitor ou a alguma outra personagem a hora. O “relojito” 

serve também para contrastar doña Resu com as demais personagens do núcleo, 

pois ela era “enjuta, regañona y acre” (p. 46), ao contrário da señora Clo, “gruesa, 

campechana y efusiva” (p. 46), e evitava o contato com as pessoas simples do 

povoado. 

Nota-se, ainda, como alerta a crítica, que a referência ao calendário oficial 

evidencia a desarmonia entre a medida objetiva do tempo e os próprios ritmos da 

natureza que não se produzem com data fixa (MEDINA-BOCOS, 1996, p. xl) e cujos 

signos devem ser sempre atentamente observados, analisados e interpretados: 

“En la cuenca existía desde tiempo el prejuicio de que la cigüeña era heraldo de 

primavera, aunque en realidad, por San Blas, fecha en que de ordinario se 

presentaba, apenas iba mediando el duro invierno de la meseta.” (DELIBES, 2009c,  

p. 107); “Sin embargo, este año, el tiempo continuaba áspero por Santa María Cleofé, 

pese a que el calendario anunciara dos semanas antes la primavera oficial.” (p. 109). 

Deve-se indicar, além disso, a presença de marcadores temporais que 

servem para caracterizar o tempo da história como cíclico, como se os fatos se 

repetissem anualmente e desde sempre, o que teria permitido a Nini, ainda com 11 

anos, através da constante observação dos fenômenos naturais e dos ensinamentos 

de Centenario, durante a sua infância, aprender a “relacionar el tiempo con el 

calendario, el campo con el Santoral y a predecir los días de sol, la llegada de las 

golondrinas y las heladas frías” (DELIBES, 2009c, p. 28). 

Para Buckley (1968), em Las ratas, há uma objetividade cronológica, ou seja, 

“la mente del fabulador no opera en el vacío, sino sobre una extensión real de 

tiempo, real, aunque bastante imprecisa” (DELIBES, 2009c, p. 120), uma vez que 

está determinada pelo santoral. Essa reincidência de fatos se configura nas 

seguintes passagens: 1) na referência adverbial de “año tras año” (p. 38), usada 

para descrever a transformação do campo que renascia na primavera; 2) no uso de 

“siempre” relacionado a “el agua, o el nublado, o el pulgón, o la helada negra”  

(p. 103) que, durante o mês de setembro, atrapalhavam as festas e romarias; 3) na 

observação de Nini e de tío Ratero do temporal que ia se armando – um “cielo [que] 
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se mostraba cada vez más sombrío”, uma “atmósfera [...] cada vez más pesada e 

irrespirable”, o céu “encapotado” (p. 175), o vento e o movimento das nuvens –, 

como os dois já haviam presenciado em outras ocasiões, ou seja, em outros anos, 

porém, naquela mesma época, o que permite que Nini afirme: “– Va a ser peor que 

la de San Zenón.” (p. 176), sentenciando, logo a seguir, após uma nova 

configuração do céu: “– Como en el cincuenta y tres por San Zenón” (p. 177) e, 

finalmente, vaticinando, ratificando de acordo com a formação das nuvens:  

“– Es aún peor que la del cincuenta y tres.” (p. 178). Logo adiante, leremos que, tal 

qual Nini previa, “La furia del cielo se desató sobre la cuenca y durante cinco horas 

se prolongaron las luminarias de las exhalaciones, los sordos retumbos de los 

truenos, el martilleo contumaz de la piedra sobre los campos.” (p. 178). 

No mesmo sentido, porém de uma forma mais simbólica, verifica-se a 

sinalização do ano do tempo da história no cartaz da tabacaria da señora Clo, no 

início do romance: “¡Vivan los quintos del 56!” (DELIBES, 2009c, p. 22), cartaz que 

aparece novamente, após a destruição provocada pelo temporal, na descrição 

desoladora do povoado: “bajo las bardas del corral, un cartelón de letras desiguales 

decía: ‘¡Vivan los quintos del 56!’” (p. 179). O grande cartaz pintado é, também, um 

explícito marco do tempo cronológico do relato. A informação do cartaz parece ser a 

de um anúncio de sorteio da loteria. No início do romance, o cartaz é descrito como 

“un cartelón de letras de brea”, “en caracteres muy gruesos” (p. 22). Ao final do 

relato, no último capítulo, a descrição é a seguinte: “bajo las bardas del corral, un 

cartelón de letras desiguales” (p. 179), o que denota que a chuva havia desbotado o 

escrito de forma irregular e indica, também, a passagem do tempo. 

Além desse elemento explícito, o do ano, outros mais implícitos ao texto e 

oriundos tão somente da análise de variados elementos do romance foram de 

fundamental importância para que chegássemos a essa interpretação. Embora 

pudéssemos pensar que o marco temporal da narrativa não tivesse relação com a 

placa e que se situasse mais à frente, em 1960, por exemplo, temos, 

posteriormente, a informação de que se está em um ano bissexto e, de fato, 1956 o 

foi, mas, dessa maneira, estaríamos fugindo dos elementos que o texto nos oferece. 

Palomo (1983) nos adverte que se fizéssemos isso, tornaríamos inverossímil outra 

marca temporal do romance que diz respeito à personagem do tío Rufo, el 

Centenario, que podia “hablar lúcidamente de la peste de 1858” (DELIBES, 2009c, 

p. 28). Concordamos com a autora e cremos que, portanto, para que a personagem 
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tivesse tal fato na memória, sua idade, em 1858, deveria ser em torno de uns 6 anos 

e, para tal, Centenario teria nascido, então, entre 1852 e 1854, de modo que, em 

1956, pudesse ter em torno de 100 anos. Assim, concluímos que a placa tem, de 

fato, uma função de marcador cronológico do relato. 

De qualquer maneira, se quisermos insistir em lançar mão de informações 

extratextuais para corroborar o ano de 1956 como o que diz respeito ao tempo da 

história, podemos considerar que, justo naquela época, a Espanha estava passando 

por um grave momento social, com o abandono do campo pelo governo e o 

consequente êxodo rural, motivo pelo qual, como é sabido, Delibes declarou ter 

decidido escrever o romance, conforme comentamos no Capítulo 1 desta tese. 

Portanto, o ano de 1956 não é mera coincidência, não é, de modo algum, casual, 

ainda mais quando se sabe do compromisso de Delibes com as questões sociais de 

seu país. Como comenta Palomo (1983, p. 170), “Por el contrario, es el primer dato 

de significado sociológico que el texto nos suministra.” 

A respeito do tempo cíclico em Las ratas, Palomo (1983) apresenta dois 

pontos de vista: o primeiro é o de que, apesar dos acontecimentos que encerram a 

história, o temporal e o assassinato, a vida dos moradores do povoado seguirá como 

sempre foi, ou seja, que os moradores do povoado esperarão novamente o período 

próprio para semear a terra, farão novas plantações e aguardarão o momento das 

colheitas, e, assim, esse ciclo continuará se repetindo. Sob esse ângulo, diz a 

autora: “todo, en consecuencia sigue igual y el tiempo y la vida prosiguen 

inalterables” (p. 168). Já de acordo com sua outra perspectiva, presume-se que, 

diante da destruição de toda a plantação, os moradores abandonarão o povoado em 

direção à cidade, havendo, portanto, o encerramento do tempo cíclico: 

 

Esta estructura circular que enlaza el principio y el final de la novela connota 
en este paisaje de llanto y muerte del último capítulo, un cierre definitivo, no 
una continuidad ininterrumpida. Es el final de un ciclo agrario, pero es 
también el final de un pueblo que se presiente muy pronto abandonado. 
(PALOMO, 1983, p. 168, grifo da autora). 

 

Buckley (1968) não apoia a primeira perspectiva de Palomo de que a vida no 

povoado continuará como sempre foi e sustenta a ideia de que o romance termina 

precisamente quando ocorre um fato que foge da ordem temporal repetitiva e que, 

consequentemente, supõe uma mudança na vida dos protagonistas. Segundo o 

crítico, a vida não seguirá do mesmo modo para tío Ratero e Nini, fato que é 
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assinalado pelo próprio protagonista na última troca de palavras que tem com seu 

pai, na cena final do romance: 

 

– Está muerto. Habrá que dejar la cueva. [...] 
– No lo entenderán – dijo. 
– ¿Quién? – dijo el Ratero. 
– Ellos – murmuró el niño. (DELIBES, 2009c, p. 187). 

 

Nini tem consciência da gravidade do que aconteceu, sabe que tío Ratero 

será preso por ter assassinado Luis, el de Torrecillórogo, e que seu destino também 

ganhará um novo rumo fora da caverna. 

No que se refere a esse aspecto circular da obra, concordamos com Buckley, 

pois entendemos que a difícil situação do campo e daquele povoado específico, 

mostrada no início do romance, se agravou no final e, portanto, não se pode dizer 

que nada mudou e que tudo termina como começou. Ao contrário, o desfecho do 

romance é trágico, afinal, e sugere que o povoado, diante das circunstâncias, não 

resistirá ao movimento migratório para os centros urbanos. 

 

 

2.2.2 “O iniciado do vento”: o tempo da lembrança 

 

Em “O iniciado do vento”, o tempo da história compreende somente uma noite 

e um dia, ao longo de 31 páginas. O tempo do discurso está delimitado, inicialmente, 

pelo narrador, com a chegada de José Roberto, “tarde da noite” (MACHADO, 1997, 

p. 4), à cidadezinha para responder ao interrogatório que será realizado no dia 

seguinte, “às três da tarde” (p. 8), e com a partida do engenheiro que pega o “ônibus 

da tarde” de volta ao Rio de Janeiro, após o desfecho de sua interpelação, o que 

indica ao leitor a duração total do tempo do depoimento como de, aproximadamente, 

3 horas. 

Ressaltamos, no início do conto, uma marca de descrição espacial, assim 

como em Las ratas, que desempenha função temporal ao indicar que já era noite 

quando a locomotiva que trazia a personagem estava a duas estações da cidade, 

conforme nos indica o narrador ao iniciar o 7º parágrafo com a pista: “Estava 

escuro.” (MACHADO, 1997, p. 3). 
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No conto de Aníbal Machado, o narrador não recorre a anacronismos ao 

longo da narrativa e, portanto, o tempo do discurso e o tempo da história respeitam 

uma sequência linear. Logo no princípio do relato, temos a impressão de presenciar 

uma analepse, isto é, um salto em direção ao passado no tempo da história em 

relação à linha temporal do discurso, marcada pelo relato primário (VILLANUEVA, 

2006, p. 179). Porém, logo nos certificamos de que se trata apenas de uma 

evocação da personagem pontuada pelo narrador. Essa lembrança da personagem 

começa a ser revelada no meio do 7º parágrafo e se estende pelos dois parágrafos 

seguintes, nos quais se narra o momento presente da ação, ou seja, a chegada do 

trem que traz José Roberto à cidade do vento: 

 
Pelo vento que viera ao encontro do comboio e o envolvia num turbilhão, 
pressentia-se próxima a cidade. O viajante não reconhecia nesse vento o 
mesmo que soprava naquelas altitudes quando, concluída a ponte, buscara 
a estância de repouso levando ainda nos ouvidos o barulho do concreto a 
despejar-se nos caixões, e o rumor suave da correnteza na aresta dos 
pilares. 
Fora um trabalho arrasador; meses e meses ao sol, com os operários: e à 
noite, dentro da barraca, os cálculos no papel, a conversa com os 
trabalhadores; depois, os cigarros, a insônia e a leitura até alta madrugada 
– vício a que não sabia resistir. 
Afinal, a obra fora inaugurada dentro do prazo. E era uma bela ponte, ele 
próprio reconhecia. (MACHADO, 1997, p. 3). 

 

A alusão à primeira visita do engenheiro à cidadezinha, três meses antes, 

evidencia que a personagem não reconhecia o vento que a estava acompanhando 

naquele instante de sua chegada como aquele de outrora, quando concluíra a 

construção da ponte e viajara em busca de descanso físico e mental. Passa-se, 

então, à descrição daquele duro período de trabalho, ocasião em que vários 

operários haviam morrido tragicamente. 

Pela voz do narrador e, em parte, através das lembranças do engenheiro, o 

leitor é levado a conhecer um período anterior ao julgamento e anterior, também, à 

primeira vez que José Roberto visitou a cidade do vento, quando teve a 

oportunidade de conhecer Zeca da Curva. Em outras palavras, o narrador remete o 

leitor às circunstâncias que, no passado, geraram o desejo e a decisão de José 

Roberto de se desligar do mundo e planejar a viagem para o lugar sobre o qual ele 

ouvira falar em sua infância, a cidade do vento. Não há, portanto, qualquer 
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deslocamento da ação nem do discurso do narrador, mas apenas uma referência a 

fatos do passado que afetaram a vida do engenheiro, exposta pelo narrador. 

A evocação ao passado logo é interrompida quando a personagem chega à 

estação. Ao descer do trem, José Roberto vai andando até o hotel e, após conversar 

com a dona do estabelecimento e receber, posteriormente, a visita de um advogado 

que queria defendê-lo no julgamento, resolve descansar e adormece. Ao acordar, 

apenas no dia seguinte, “antes da cidade” que só despertaria “dentro de algumas 

horas” (MACHADO, 1997, p.10), é importunado pela dona do hotel que vai levar o 

café da manhã a seu quarto. 

Em seguida, aparece, no hotel, uma pessoa cuja missão será a de avisar 

José Roberto sobre o horário em que deve estar no fórum: “às três horas” 

(MACHADO, 1997, p. 12). Percebemos que, entre esse parágrafo e o seguinte, há 

uma elipse, isto é, um corte no tempo da história, marcado, explicitamente, tanto 

pela referência temporal no início do parágrafo seguinte: – “Às três e um quarto o 

acusado entrou no Foro.” (p. 12) –, como, também, pela diagramação do texto que 

inclui um espaço divisório entre os dois parágrafos, como reproduzimos a seguir: 

 
– Mandaram dizer para o senhor comparecer às três horas – veio informar 
um empregadinho que ficou a olhar para o hóspede. 

 
Às três e um quarto o acusado entrou no Foro. Ali funcionavam várias 
repartições municipais. (MACHADO, 1997, p. 12). 

 

Se, por um lado, o tempo do discurso segue uma cronologia linear sem 

recorrer a anacronismos, por outro, há um resgate do passado na voz do 

engenheiro, no momento do interrogatório, durante o qual ele fundamenta seu 

discurso de defesa nas lembranças do período em que conviveu com Zeca da 

Curva, por meio da sua versão dos fatos ocorridos, misturada às suas impressões e 

a seus sentimentos sobre tudo o que havia vivenciado ao lado do menino. 

A história passa, então, a ser contada, não mais pelo narrador propriamente, 

mas pela personagem que, ao longo de sua defesa, estrutura seu discurso 

reconstruindo os diálogos que havia tido com o menino. Vejamos um fragmento do 

depoimento em que a voz do engenheiro praticamente monopoliza o discurso 
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narrativo, com apenas uma intervenção do narrador relatando a chegada de José 

Roberto à cidade e registrando sua percepção da presença do vento no local: 

 
“Olhei em redor. As árvores imóveis, a poeira no chão e, por cúmulo, 
abertas as vidraças. Então não há vento algum, pensei. Era lenda. Ou 
talvez eu tenha descido numa hora de calmaria. Podia não estar ventando 
no momento e ter ventado muito, [sic] antes. 
“Procurei os vestígios. A iluminação escassa não permitia um exame 
profundo. Pela disposição das frondes próximas e na pele dos raros 
transeuntes talvez eu pudesse descobrir sinais de sua fustigação constante. 
Não havia; ou, se havia, era de difícil reconhecimento. Notei, é verdade, as 
pessoas roídas nos alicerces, e escoriações no reboco das paredes. Mas 
não era o suficiente. Foi quando dei com as palmeiras. Aquelas que estão 
ali em frente, na praça.” 
Apontou para fora, todos olharam. Depois prosseguiu. 
“Tudo então se esclareceu. Tinham a copa entortada para o sueste; o 
tronco também. E cicatrizes de palmas arrancadas. Vento, portanto. 
“Não me enganara. Era pois este lugar a capital do vento. Ou pelo menos, 
uma cidade ventada. Enchi-me de alegria, vendo confirmar-se minha 
expectativa. (MACHADO, 1997, p. 15-16) 

 

Em determinado momento do interrogatório, José Roberto faz uma pausa 

para declarar ao juiz: “– Estou-me esforçando, Sr. Juiz, por conservar o jeito especial 

de o garoto falar, mas vejo que não é possível, perco o que havia de mais saboroso 

na sua linguagem.” (MACHADO, 1997, p. 21), o que demonstra sua intenção de 

sustentar e corroborar a veracidade do seu relato através da fala de Zeca da Curva. 

Contudo, não vamos nos estender nesse assunto, pois o papel do narrador e o 

aspecto da linguagem serão temas do Capítulo 3 desta tese, no qual 

aprofundaremos o nosso estudo sobre os recursos estilísticos empregados na 

construção do romance e do conto. 

A volta ao passado em “O iniciado do vento” não coincide, conforme 

analisamos, com a regressão observada no romance Las ratas, pelo uso da técnica 

das analepses, ou seja, com saltos no tempo da história para atrás. No conto, não 

há uma interrupção da ação principal para uma exposição separada. A ação, 

durante o julgamento, continua no tempo presente da história e do discurso. 

O relato primário é o julgamento do engenheiro ao longo do qual ele próprio 

fala sobre o passado, ao contrário do que ocorre no romance de Delibes em que 

cabe à voz do narrador as inclusões das analepses, recheadas pelos diálogos entre 

as personagens. Vejamos os seguintes exemplos referentes ao romance e ao conto, 

respectivamente. No primeiro caso, o narrador está descrevendo o que Nini vê em 
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torno da caverna e aproveita a menção ao prefeito para se reportar a um diálogo 

entre Justo Fadrique, el Alcalde, e tío Ratero: 

 

A la vuelta del cerro se hallaban las ruinas de las tres cuevas que Justito, el 
Alcalde, volara con dinamita dos años atrás. Justo Fadrique, el Alcalde, 
aspiraba a que todos en el pueblo vivieran en casas, como señores. 
Al tío Ratero le atosigaba: 
- Te doy una casa por veinte duros y tú que nones. ¿Qué es lo que quieres, 
entonces? 
El Ratero mostraba sus dientes podridos en una sonrisa ambigua, entre 
estúpida y socarrona: 
- Nada – decía.  
Justito, el Alcalde, se irritaba y, en esos casos, la roncha morada de la frente 
se reducía a ojos vistas, como una cosa viva. (DELIBES, 2009c, p.10-11). 

 

Na sequência do diálogo, o narrador cita o dono do bar, Malvino, e recria uma 

conversa entre ele e tío Ratero. Utiliza essa cena para apresentar, também, outras 

importantes personagens, o Pruden e o abuelo Román, para, depois, então, retomar 

o fio da meada, isto é, o momento em que Nini se levanta e aprecia a vista da 

entrada da caverna: 

 

Ahora, el Nini, mientras devoraba las sopas de pan a la puerta de la cueva, 
contempló el grajo despeluzado, las plumas rígidas, aceradas, reposando 
sobre un tomillo. La perra, agazapada junto a él, le observaba fijamente y si 
el niño rehuía su atención, el animal le golpeaba insistentemente el 
antebrazo con la pezuña delantera. (DELIBES, 2009c, p. 13). 

 

Já no conto de Aníbal Machado, não há uma interrupção da ação principal 

que dê lugar a uma digressão sobre o passado ou o futuro. Apenas o pensamento 

do engenheiro vai ao passado para buscar elementos que serão usados em sua 

defesa: 

 

“Entrei, mostrara-me o aposento que mal pude reparar como era. Adormeci, 
aflito para que amanhecesse logo. Foi um sono espesso, profundo, 
interrompido às vezes pelo barulho de uma ventania que eu não sabia bem 
se era do sonho – pois ventava também dentro do meu sono – ou se era a 
que rodava lá fora. Cavalo e vento...” 
O engenheiro, aqui, parou de repente o relato. Qualquer força estranha 
interferira em seu espírito. 
– Não sei, Sr. Juiz – continuou como que voltando a si de um estado 
sonambúlico – se estou contando coisas inúteis. Se posso dizer tudo se o 
senhor quer me ouvir até... (MACHADO, 1997, p. 17). 
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No conto de Aníbal Machado, o passado relatado é a lembrança da própria 

personagem ao longo da ação e, consequentemente, não há interrupção nem 

retomada da ação. As lembranças do engenheiro vão sendo expostas 

concomitantemente à ação narrada, consumindo assim o tempo da história. 

Enquanto José Roberto faz seu relato, o tempo da história caminha também, com 

eventuais interferências do narrador e da fala do juiz: 

 

“Eu quero esclarecer que me refiro a um que sopra quase todos os dias e 
neste momento já começa a agitar as palmeiras lá fora.” 
Toda a assistência, menos o Juiz, voltou os olhos para a praça. As árvores 
principiavam a balançar. 
... “é um vento especial, morno, de um teor diferente, rico de qualidades... 
eu ia dizer de intenções.” 
O juiz voltou-se pela primeira vez para o interrogado. Fixou-o com 
expressão desconhecida. Sua aparente indiferença sofreu alteração visível. 
Disse com certa dificuldade: 
– O denunciado não precisa voltar a falar do vento. Queira limitar-se aos 
fatos. (MACHADO, 1997, p. 30-31). 

 

Dentro do relato de José Roberto, a marcação temporal dos acontecimentos é 

recorrente e detalhada. Quando começa seu depoimento, ao falar dos seus encontros 

diários com o menino para estudar o vento, observam-se as seguintes referências 

temporais: “Logo na primeira vez” (MACHADO, 1997, p. 21), “O segundo encontro”  

(p. 21) e “no dia seguinte” (p. 23), que denotam continuidade entre as ações; “Durante 

dias e dias” (p. 20), “Com o correr dos dias” (p. 22) e “Zeca e eu saíamos todos os 

dias” (p. 20), que indicam a frequência dos encontros. Há, ainda, os exemplos de 

indeterminação temporal em: “Um dia” (p. 24) e “certa manhã” (p. 26; 27). 

O discurso do engenheiro é resumido e marcado, dessa forma, por elipses, 

pois ele descreve, ao longo das três horas que consideramos ter durado o 

interrogatório, os 20 dias do seu intenso convívio com o menino. Para efeito de 

comprovação, destacamos a locução “Alguns dias depois” (MACHADO, 1997, p. 25) 

apontando o intervalo entre o dia em que José Roberto conhece Espiga de Milho, a 

namorada de Zeca da Curva, e o dia em que encontra o menino porque sua mãe 

havia batido nele por olhar debaixo da saia das moças. 

Há elipse, também, na alusão ao momento em que o engenheiro decide 

afastar-se do garoto por duvidar da sua sinceridade e de seus conhecimentos sobre o 

vento, chegando a pensar que, possivelmente, o estaria enganando apenas para 

agradá-lo e conseguir algum benefício. A interrupção de seus encontros é assinalada 

em “Esqueci-o por algum tempo” (MACHADO, 1997, p. 26) e “espacei os nossos 
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encontros” (p. 26). A posterior retomada do contato entre os dois é pontuada pela 

expressão “Certa manhã” (p. 27), alguns parágrafos depois, referente ao dia em que o 

menino supostamente será levado pelo vento. Nesse dia, já convencido de que Zeca 

da Curva era apaixonado pelo vento e seu profundo conhecedor, ao vê-lo da sua 

janela sentindo o vento na colina em estado de êxtase, José Roberto é despertado 

com uma goiaba que o “iniciado do vento” acabara de atirar em sua direção. 

Diante do exposto neste subitem, concluímos que, no romance protagonizado 

por Nini e tío Ratero, ao contrário do conto de Aníbal Machado, há momentos em que 

ocorre um corte no tempo da história para que seja incluída alguma personagem ou a 

narração de algum fato ocorrido e, para tal efeito, o narrador recorre a anacronismos 

na construção do seu discurso. Observamos, também, que, assim como em Las ratas, 

em “O iniciado do vento” não há pausas descritivas, ou seja, não há suspensão do 

tempo da história para a análise exclusiva do espaço. A descrição espacial, em ambos 

os relatos, está intrinsecamente relacionada com a ação. 

 

 

2.3 REALISMO E FANTASIA NO ESPAÇO NARRATIVO 

 
Verossímil não é necessariamente o verdadeiro, mas o que parece sê-lo, 
graças à coerência da representação-apresentação fictícia. E nem sempre o 
verdadeiro, na ficção, é verossímil. Pode ser verdade, mas não convence o 
leitor, exatamente porque desrespeitou as convenções necessárias ao 
conjunto autônomo da obra.  

(Ligia Chiappini Moraes Leite) 

 

“Un hombre, un paisaje, y una pasión” são, nas palavras do próprio Miguel 

Delibes (1966, p. 9), no prólogo ao segundo tomo de suas Obras completas, 

elementos imprescindíveis ou, parafraseando o autor espanhol, elementos 

inescusáveis à criação de um romance. Neste subitem, priorizaremos o penúltimo 

elemento, a paisagem, entendida aqui como o espaço narrativo, diferenciando-a, 

primeiramente, do espaço da narração, ou seja, do ponto de vista do narrador, 

pois, quem narra o faz sob determinado ângulo ou foco, podendo se projetar dentro 

da narrativa em menor ou maior medida, conforme analisaremos no Capítulo 3 

desta tese. 
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A perspectiva dicotômica entre campo e cidade é recorrente, tanto entre os 

críticos de Miguel Delibes como entre os de Aníbal Machado, quando se trata da 

análise do espaço narrativo de suas obras. Coincidentemente, em ambos os 

escritores, o espaço urbano, numa análise mais imediatista, representaria, 

negativamente, o progresso e as desigualdades sociais intrínsecas a ele enquanto o 

rural remeteria a um estado de espírito de paz e equilíbrio, seja pela tentativa de o 

indivíduo preservar suas raízes, permanecendo em seu lugar de origem, seja por 

seu retorno a um lugar que a personagem associa à tranquilidade e, até mesmo, à 

felicidade, esta última, geralmente, relacionada à idealização da infância. 

Não se verifica, no entanto, em qualquer dos autores estudados, a sugestão de 

uma visão maniqueísta em que os bons e as virtudes pertenceriam ao campo e os 

maus seriam os pecadores da cidade. Contudo, tanto em Delibes quanto em 

Machado, sobressaem, sem dúvida, o conflito e a dificuldade de entendimento entre 

os homens do campo ou do interior e os da cidade, revelando seres humanos 

completos, suas qualidades e defeitos, seus momentos de integridade moral e de 

fraqueza de caráter, cujas atitudes independem do espaço que habitam, mas 

decorrem, entre outras possibilidades, do ambiente social ao qual estão integrados. 

Comprovam a familiaridade de Delibes com a natureza outros de seus romances que 

também alcançaram grande êxito como El camino (1950), Viejas historias de Castilla 

la Vieja (1964), El disputado voto del señor Cayo (1978) e Los santos inocentes 

(1981). Do mesmo modo, Aníbal Machado e suas descobertas junto à natureza 

compuseram seu premiadíssimo conto “Viagem aos seios de Duília” (1959). 

Em 1965, quando teve que organizar sua produção para a publicação de 

suas obras completas, Delibes desconsiderou, a princípio, a divisão pela ordem 

cronológica ou por gêneros, visto que tinha publicações em jornais, romances, 

contos. No entanto, viu com bons olhos, ainda que com ressalvas, a divisão dos 

seus romances entre os de ambiente urbano e os de ambiente rural, desde que 

isso não implicasse “una frontera tajante” (DELIBES, 1966, p. 8). Essa exigência 

do autor se deve ao fato de que, em sua galeria de personagens, há protagonistas 

como Lorenzo, de Diario de un cazador (1955) e de Diario de un emigrante (1958), 

homem do asfalto que foge para o campo, do mesmo modo que, inversamente, há, 

também, protagonistas como Desi, de La hoja roja (1959), uma moça do campo 

que vive na cidade. 
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No caso específico de Las ratas e “O iniciado do vento”, o campo, em sentido 

amplo, predomina como espaço narrativo, e as tramas se ambientam no meio rural e 

numa cidadezinha do interior, respectivamente. Tanto o romance quanto o conto 

descrevem a natureza com um nível de verossimilhança e detalhamento 

extremamente rico, só possível a quem com ela teve uma relação pessoal estreita. 

De fato, Miguel Delibes e Aníbal Machado foram criados junto à natureza, o que 

explica seu conhecimento empírico sobre a fauna e a flora das regiões onde 

cresceram. 

Delibes, desde pequeno, costumava passar os domingos caçando com seu 

pai, nos arredores de Valladolid. Seu amor e interesse pelo campo foram crescendo 

pouco a pouco: 

 

Día a día, primero de morralero, luego con una escopeta de fulminantes, 
después con una de aire comprimido, más tarde con una de 12 milímetros y, 
finalmente – la alternativa –, con una Jabalí del 16, me fui entregando al 
campo, primero con resignación, luego con paciencia, después con 
curiosidad, más tarde con afición y, finalmente, con una pasión irreductible. 
(DELIBES, 1966, p. 11). 

 

Foi esse convívio com a natureza que lhe proporcionou uma maior 

conscientização sobre as questões relacionadas ao campo e ao povo castelhano, 

além de instigar seu interesse pela caça, uma das paixões que manteve quando 

adulto, a ponto de se autodefinir como um caçador que escrevia, não um escritor 

que caçava, conforme declaração dada a García Domínguez (1985). 

Aníbal Machado, da mesma forma, certamente terá recorrido às lembranças 

de sua infância e da chácara em que nasceu, nas montanhas de Minas Gerais, às 

margens do Rio das Velhas, em Sabará, onde viveu experiências inesquecíveis, 

pois, como ele mesmo recorda: 

 

Enormes árvores cercavam a nossa casa. Até a adolescência, passava 
muitas horas do dia ou no alto delas ou dentro das águas. Nenhuma leitura. 
Havia muita cousa que descobrir fora dos livros, no mundo que nos cercava. 
Pastos, dobras de serra, grotas, córregos, árvores, lagoas e tudo o que vive, 
canta e se procria neles eram outras tantas descobertas a fazer. 
(MACHADO, 1994a, p. 289). 

 

Talvez por haver “tanto o que descobrir” no mundo lá fora, Aníbal Machado 

não apreciasse o ambiente escolar, assim como Delibes (1966, p. 10), que também 

deixou registrada, no prólogo anteriormente citado, sua queixa a respeito dos dias 
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“endiabladamente monótonos” da escola amenizados, apenas, segundo ele, pelos 

domingos no campo com o pai. 

A riqueza das descrições espaciais contidas nas narrativas de Miguel Delibes 

terá sido um dos fatores que motivou a diretora Ana Mariscal a fazer uma adaptação 

cinematográfica do romance El camino, em 1964, o mesmo ocorrendo no caso do 

diretor Antonio Giménez-Rico e suas adaptações de Los santos inocentes (1984),  

El disputado voto del señor Cayo (1986) e Las ratas (1996). Igualmente, teriam sido 

as descrições espaciais de Aníbal Machado a inspiração que levou Carlos Hugo 

Christiansen a filmar, em 1964, Viagem aos seios de Duília e, em 1966, O menino e 

o vento, conforme veremos adiante. 

 

 

2.3.1 O realismo em Las ratas 

 
Su voz acompañaba como ninguna a aquella historia dura, de gente recia 
que no tenía un gesto cariñoso para nadie: ni siquiera para el niño Nini. 
Gente crepuscular, que se sabe la última de su especie, de una mirada 
cetrina que brotaba de la tierra, que salía de sus cuevas con la humedad y 
el barro, la soledad y la pobreza como marcas ingénitas. Estaban 
condenados a vagar por estos campos por toda la eternidad y como única 
heredad para una descendencia inexistente. 

(José Manuel de Huerga) 

 

As primeiras informações sobre o espaço narrativo de Las ratas são passadas 

ao leitor através de um plano da região que o autor apresenta antes mesmo de 

começar a narrativa propriamente dita, o que proporciona uma visão ampla e, ao 

mesmo tempo, precisa do local onde se desenvolverá a ação do romance. Ao 

representar o povoado e os arredores nesse desenho, Delibes demonstra uma atitude 

solidária, orientando, previamente, o leitor sobre o espaço narrativo que apresenta 

adiante. Em seguida, inicia-se o relato através do narrador que descreve o que Nini 

vê, pela manhã, da entrada da caverna onde mora. Seu ponto de observação é o alto 

do morro, de onde se tem uma vista panorâmica da região e do povoado. 

Com exceção da caverna, do bar do Malvino, da marcenaria do Antoliano e 

da cozinha da señora Clo, que configuram ambientes internos, predominam, em  

Las ratas, os espaços abertos, e a estória se desenvolve ao ar livre, isto é, no 

campo, nas ruas do povoado, nos morros e no riacho onde os ratos de água são 

caçados. Podemos definir, então, três ângulos descritivos da topografia desse 

romance: o primeiro, externo, com uma visão da paisagem e do campo por onde as 
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personagens circulam e os protagonistas têm um contato mais direto com a 

natureza; o segundo, também externo, porém com um olhar voltado para o povoado 

e suas ruas; e, finalmente, o terceiro, o ângulo interno, restrito à oficina de Antoliano, 

à casa da señora Clo e à caverna de Nini e tío Ratero. 

Em geral, tanto as descrições externas do povoado como as descrições 

internas dos ambientes servem para assinalar a condição humilde de seus 

moradores. Somos convidados, por exemplo, a entrar no estabelecimento em que, 

frequentemente, os homens se reúnem: o bar do Malvino, “la taberna”, “angosta, 

sórdida, con el suelo de cemento y media docena de mesas de tablas, con bancos 

corridos a los costados” (DELIBES, 2009c, p. 11), onde “una desnuda bombilla 

derramaba su luz amarillenta sobre las mesas” (p. 42). Ficamos sabendo que a 

oficina de marcenaria de Antoliano “era un tabuco mezquino, lleno de virutas y 

aserrín, y con cuatro listones crudos colocados verticalmente en un rincón” (p. 23). 

Tomamos conhecimento de que, na casa da señora Clo, na ocasião em que se 

matou um porco com a presença de quase todas as personagens do romance, 

reinava um barulho de festa e 

 
La lumbre chisporroteaba al fondo y sobre la mesa y los vasares la señora 
Clo había dispuesto, ordenadamente, la cebolla, el pan migado, el arroz y el 
azúcar para las morcillas. Al pie del fogón, donde se alineaban por tamaños 
los cuchillos, había un barreñón, tres herradas y una caldera de cobre 
brillante para derretir la manteca. (DELIBES, 2009c, p. 50). 

 
Em relação aos espaços internos, consideramos fundamental uma análise 

detalhada da caverna. Nini tem consciência do estado precário em que se encontra o 

local e da ameaça iminente de desabamento, a ponto de dissuadir Antoliano de 

produzir cogumelos nas cavernas desativadas onde moraram seus avós: “– No debes 

hacerlo – dijo –. Esas cuevas se caen cualquier día.” (DELIBES, 2009c, p. 26).  

Em outro momento, o protagonista é alertado por Columba de que poderia adoecer de 

reumatismo devido à umidade daquele local. Nini também está ciente do risco que ele 

e seu pai correm de morrerem queimados por causa de uma adaptação feita pelo 

próprio tío Ratero de uma espécie de lareira e chaminé, sobre a qual José Luis, el 

Alguacil, advertira: “Ratero – decía –, cualquier noche se prende la paja y os 

achicharráis ahí dentro como conejos. (p. 65). Porém, a reação de tío Ratero, sempre 

que tentam convencê-lo a abandonar a caverna, é a de calar, fazer careta, sorrir, ou 

responder, quase que monossilábica ou incisivamente: “La cueva es mía.” (p.66), 

evidenciando sua obstinação em permanecer naquele lugar. 



103 

 

O espaço narrativo pelo qual circula tío Ratero está restrito à caverna, ao bar 

e ao rio, ao contrário de Nini que circula por todo o povoado. A forma como se 

apossa da caverna, tornando aquele ambiente o seu lar, de onde se recusa a sair, 

apesar de todas as ameaças do prefeito e embora lhe tenham sido oferecidos casa 

e trabalho para seu sustento, o aproxima ou, por que não dizer, cria uma 

semelhança entre ele, Nini e os animais com os quais convivem dentro da caverna: 

 

Llegada la noche, el tío Ratero mataba la llama, pero dejaba la brasa y al 
tibio calor del rescoldo dormían los tres sobre las pajas, el niño en el regazo 
del hombre, la perra en el regazo del niño y, mientras el zorrito fue otro 
compañero, el zorro en el regazo de la perra. (DELIBES, 2009c, p. 64-65). 

 

Para algumas personagens, inclusive, é intrigante a relação dos protagonistas 

com os animais: Matías Celemín declara ter sido a primeira vez em que viu uma 

raposa viver com os homens, ao que doña Resu responde: “– Querrás decir que es 

la primera vez que ves a un hombre y un niño hacerse a vivir como raposos.” 

(DELIBES, 2009c, p. 62), alterando o ponto de vista do rapaz e enfatizando o seu 

estranhamento. 

Agnes Gullón (1981, p. 23), em sua análise sobre tío Ratero, alude ao mito de 

Platão e ao estado primitivo do homem que, metaforicamente, ainda não viu a luz: 

“Efectivamente, es la luz – real – lo que hace salir al niño de su refugio, pero lo que 

ve no es la luz cegadora de Platón, emblema del conocimiento racional, sino el 

espectáculo más bien lúgubre de un mundo enajenado y hostil.” Por isso, tanto Nini 

como seu pai rejeitariam a ideia de uma nova vida fora do lugar que conhecem, 

entendem e ao qual se sentem integralmente adaptados. Há, portanto, uma inversão 

do mito platônico, especialmente no caso de tío Ratero que, além de praticamente 

se limitar ao espaço sombrio da caverna, encontra-se dominado pelas sensações e 

sentidos mais primários de um ser humano, resumidos no sentimento de posse por: 

sua família – “El Nini es mío.” (DELIBES, 2009c, p. 135; 136) –; sua comida – “Las 

ratas son mías.” (p. 83; 183; 184; 186) –, pela qual mata Luis, o rapaz de 

Torrecillórigo, que simbolizava uma ameaça à sua sobrevivência; e sua casa – “La 

cueva es mía.” (p. 66; 70; 135; 162; 187). Tío Ratero estaria, portanto, anos-luz 

distante da inteligência e da razão do mundo iluminado do conhecimento concebido 

por Platão. 
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Ramón Buckley, em seu mais recente livro, Miguel Delibes, una conciencia 

para el nuevo siglo, expande as considerações de Gullón, igualando tío Ratero ao 

homem da era paleolítica: 

 

Delibes nos ofrece un retrato acabado del cazador del Paleolítico: el tío 
Ratero vive en una cueva, caza ratas con un pincho, tiene un territorio de 
caza que considera exclusivamente suyo y está dispuesto a matar al rival 
que viene a disputar el terreno. Un cazador del Paleolítico que vive en la 
Castilla en pleno siglo XX. (BUCKLEY, 2012, p. 83). 

 

Segundo nos explica o crítico, a personagem vive da mesma maneira como 

viviam nossos antepassados, há milhões de anos, quando o ser humano tinha a caça 

como atividade fundamental e sua própria existência estava condicionada a ela. 

Finalizando nossa análise sobre os espaços internos em Las ratas, podemos 

afirmar que o narrador não prioriza os espaços internos do povoado; ao contrário, 

ele opta pela riqueza e grandeza dos espaços externos. 

No que se refere às descrições dos espaços externos referentes ao povoado, 

às suas casas e ruas, o mais relevante é o aspecto negativo da pobreza e da sujeira 

do local, praticamente sem infraestrutura, por onde Nini costuma andar, muitas 

vezes, tentando evitar, inutilmente, o lamaçal: “El barrizal era allí más espeso, pero 

el niño lo atravesó sin vacilar, sumergiendo sus pies desnudos en el cieno 

entreverado de estiércol y escíbalos caprinos, en la pestilente agua estancada de los 

relejes.” (DELIBES, 2009c, p. 18). Acompanhando o trajeto de Nini, percebemos 

outras características que reforçam a ideia de falta de saneamento da região:  

“Los relejes eran allí más profundos y el agua estancada, pese al frío, expandía una 

fetidez nauseabunda.” (p. 22), avalia o narrador, referindo-se ao caminho que 

contorna a esquina da igreja. 

No que se refere às descrições dos espaços externos, devemos retornar às 

linhas iniciais do livro e à visualização do panorama outonal nada acolhedor com o 

qual se depara Nini, ao amanhecer, da entrada da caverna: “una nube de cuervos 

reunidos en concejo” e “los tres chopos desmochados de la ribera” (DELIBES, 

2009c, p. 9). O narrador prossegue, pintando uma paisagem nem um pouco 

aprazível: o horizonte como “una cadena de tesos mondos como calaveras 

coronados por media docena de almendros raquíticos” (p. 14); o outono que 

“estrangulaba toda manifestación vegetal; apenas el prado y la junquera, junto al 

cauce, infundían al agónico panorama un rastro de vida” (p. 14), retratos de um local 

dificilmente habitável. 
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Além disso, ao longo do romance, conforme vão mudando as estações, 

alternando-se as imagens da seca, do frio, do calor e da devastação causada pelas 

geadas ou pelo derradeiro temporal, será recorrente a descrição de uma vegetação 

maltratada, sem qualquer indício de hospitalidade: “los sembrados y barbechos 

endurecidos crujían bajo los pies” (DELIBES, 2009c, p. 42); “luego era invierno y los 

terrones rebrillaban de escarcha y se tornaban duros como el granito” (p. 49); “Ante 

sus ojos se abría un vasto, solitario y mudo planeta mineral [...]” (p. 80); “El riachuelo, 

en estiaje prematuro, discurría penosamente entre los carrizos y las espadañas y, a 

los lados bajo un sol pugnaz, blanqueaban los barbechos sedientos [...]” (p. 98). Da 

mesma forma, neste próximo trecho, a sugestão de um ambiente desolador é 

mantida: 
 
Por San Severo se fue la cellisca y bajaron las nieblas. De ordinario se 
trataba de una niebla inmóvil, pertinaz y pegajosa, que poblaba la cuenca 
de extrañas resonancias y que, en la alta noche, hacía especialmente opaco 
el torturado silencio de la paramera. (DELIBES, 2009c, p. 68). 

 

A cuidadosa seleção lexical que compõe o cenário acentua a realidade 

totalmente desalentadora que rodeia o povoado e provoca, no leitor, uma 

desagradável sensação ao criar um ambiente extremamente fúnebre: “las ralas 

junqueras de las orillas amarilleaban en los extremos, como algo decadente, abocado 

también a sucumbir” (DELIBES, 2009c, p. 38); “una luna glauca y enfermiza asomó 

tras el cerro y fue elevándose lánguidamente (p. 43); “la cuenca quedó convertida en 

una inmensa mortaja” (p. 79); “el pueblo parecía un funeral” (p. 103); “De los campos 

ascendía el seco aroma del bálago envuelto en el fúnebre lenguaje de las aves 

nocturnas [...]” (p. 173); “La cuenca, en derredor, asumía una apariencia 

fantasmagórica [...]” (p. 177); “los campos parecían muertos” (p. 178); “Por los 

caminos y junto a las linderas yacían los cadáveres de los trigueros [...]” (p. 179). 

Algumas comparações, no entanto, não são tão lúgubres como as que 

acabamos de citar, pois o narrador opta por imagens mais simples do cotidiano que 

conferem à descrição uma impressão menos apelativa e dramática: “la cueva 

semejaba una gran boca bostezando” (DELIBES, 2009c, p.10); “los desnudos tesos, 

recortados por el cielo plomizo, semejaban dunas de azúcar” (p. 57). 
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Os pesados tons de marrom e cinza que predominam durante quase todo o 

ano são substituídos por uma paleta mais amena de tons mais vívidos com a 

chegada da primavera: 

 

[...] año tras año, al llegar la primavera, el cauce reverdecía, las junqueras se 
estiraban de nuevo, los carrizos se revestían de hojas lanceoladas y las 
mazorcas de las espadañas reventaban inundando los campos con las 
blancas pelusas de los vilanos. La pegajosa fragancia de la hierbabuena loca 
y la florecilla apretada de las berreras, taponando las sendas, imposibilitaban 
a la perra todo intento de persecución. (DELIBES, 2009c, p. 38). 

 

Esse olhar mais contemplativo e ameno que acabamos de verificar não 

interfere no propósito do autor de retratar o campo com realismo. Delibes não tem 

uma visão mítica do campo; ao contrário, ele retrata de forma muito dura o campo 

castelhano, embora saibamos que outras regiões da Espanha, tanto rurais como 

urbanas, sofreram, igualmente, as penúrias provocadas pelas intempéries, o 

abandono dos governantes e as contradições do progresso que se impunham sobre 

os espanhóis naquele momento histórico. Através da voz do narrador e da fala das 

personagens, constatamos que, em determinadas épocas, a região se torna inóspita 

e seus habitantes lamentam ter que viver ali. Segundo nos informa o narrador, “En el 

pueblo, las gentes maldecían de la soledad y ante los nublados, la sequía o la 

helada negra, blasfemaban y decían: ‘No se puede vivir en este desierto.’” 

(DELIBES, 2009c, p. 34). Além disso, o marceneiro, Antoliano, desabafa com tío 

Ratero: “No hay ratas, la cosecha se pierde, ¿puede saberse qué coños nos ata a 

este maldito pueblo?” (p. 155). 

Francisco Umbral (1970, p. 54) considera que “Miguel Delibes 

desnoventayochiza Castilla”. Ao contrário de Antonio Machado, Zorrilla, Azorín ou 

Unamuno, citados por Umbral, uns castelhanos e outros não, Delibes se aproximaria 

de Jorge Guillén e de sua “poesia da realidade” (p. 54), que, de certa forma, renuncia 

à metáfora para explicar o mundo. Segundo Umbral, o romancista espanhol: 

 

No nos da místicas austeridades, sino hambre desnuda, pobreza. En su 
prosa no suele haber metáforas, como no las hay en la poesía de Guillén. Y 
cuando Delibes hace una metáfora, es casi siempre tomada del campo, de 
la caza, del trabajo, de modo que la imagen remite a otra realidad concreta, 
no crea una figura nueva de valor estético. Podrían ponerse muchos 
ejemplos al respecto abriendo cualquiera de sus libros. Su visión del campo 
castellano es una visión agrícola o cinegética. Casi nunca es una visión 
lírica o literaria. (UMBRAL, 1970, p. 54). 
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Castela fica, então, desmistificada por “desencantadores”, como o são Guillén e 

Delibes. A visão castelhana deste valhisoletano carece de perspectiva, pois “Delibes 

no escribe sobre el paisaje, sino desde el paisaje” (UMBRAL, 1970, p. 55) e, portanto, 

sua visão é imediata, direta. Umbral considera que suprimir a perspectiva é suprimir o 

lirismo e, nesse sentido, Rey e Umbral comungam da mesma visão de Santos Sanz 

Villanueva (1991) sobre o aspecto realista da obra de Delibes. 

Sanz Villanueva inclui Delibes no grupo de romancistas dos anos de 1940 – que 

romperam com a “Generación del 27”, conforme vimos no Capítulo 1 desta tese –, já 

que seu primeiro romance, La sombra del ciprés es alargada, foi publicado em 1948, 

porém consideramos que o autor valhisoletano se encaixaria, perfeitamente, no 

conceito do próprio Sanz Villanueva sobre a tendência neorrealista de alguns 

escritores da metade do século: 

 

La idea del compromiso del escritor es compartida, según antes dije, por 
buena parte de los escritores del medio siglo. No todos, sin embargo, piensan 
que esa postura ética deba adoptar una expresión literaria extremada, de neta 
denuncia social o de claros postulados políticos. Algunos se preocupan por la 
situación histórica del hombre, pero se detienen en una narrativa objetivista y 
testimonial que, sin ignorar el problema de la injusticia social, descubre los 
sentimientos de soledad y frustración de la persona. El testimonio de estos 
escritores es solidario al sufrimiento humano y se realiza desde concepciones 
más humanitarias – sin implicaciones religiosas, sin ninguna clase de 
mesianismo cristiano – que políticas. (SANZ VILLANUEVA, 1991, p. 107). 

 

Assim, o que une esses escritores é um enfoque crítico da realidade e uma 

técnica objetivista. No caso de Delibes, à medida que sua narrativa se aproxima do 

campo, há uma radicalização de suas posições sociais e de seu compromisso social 

como escritor e sua estética se torna mais realista. Delibes pintou, portanto, através 

de Las ratas, um retrato real do campo castelhano, expondo seu sentimento crítico 

em relação à injustiça social. 

Há trechos da obra, no entanto, em que o narrador confere ao cenário uma 

pincelada de subjetividade e uma interpretação que transcende o realismo do 

fenômeno atmosférico, como observamos na passagem de um vento pelo povoado: 

“un soplo tenue, sutil, que acarició las espigas; después, el viento tomó voz y 

empezó a descender de los cerros ásperamente, desmelenado, combando las 

cañas, haciendo ondular como un mar las parcelas de cereales.” (DELIBES, 2009c, 

p. 158-159). Alfonso Rey, em La originalidad novelística de Miguel Delibes (1975), 

aponta, também, esse matiz subjetivo, destacando os seguintes trechos da obra de 
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Delibes: “un sol henchido y pegajoso” (DELIBES, 2009c, p. 140); “Bajo el bochorno, 

la vida languidecía [...]” (p. 172); “el infernal silencio de las horas centrales” (p. 172); 

“y una luna alta y húmeda rasgó súbitamente los últimos flecos de la borrasca”  

(p. 178); “los granizos, al deshacerse en el suelo, producían un rumor viscoso” 

(p.178); “De cuando en cuando, tras el Pezón de Torrecillórigo, aún se abría el cielo 

en una culebrilla incandescente [...]” (p. 178). A essas citações, acrescentamos uma 

a mais que nos parece exemplar quanto ao aspecto tratado: “Pero la vida parecía 

haber huido del mundo y un silencio sobrecogedor, cernido y macizo como el de un 

camposanto, se desplomó sobre la cuenca.” (DELIBES, 2009c, p. 79-80). 

É por esse caminho que entendemos que houve uma demão de lirismo não 

só na descrição do espaço narrativo como também na criação do protagonista de 

Las ratas. Nesse romance, motivado a atenuar a maltratada existência de suas 

criaturas, Delibes confere a Nini uma aura poética e uma presença enternecedora, 

ambas construídas a partir da estreita afinidade do autor com a natureza, de modo a 

fazer com que a personagem seja capaz de transcender o quadro de pobreza e 

sacrifícios daquele povoado. 

Opostamente à rejeição de algumas personagens à região em que vivem, 

temos a percepção aguçada e positiva de Nini, para quem o campo é cheio de vida, 

pois, com o avô Román e com tío Rufo, el Centenario, o menino havia descoberto a 

grande riqueza e os segredos da terra, fauna e flora locais. E, desde muito jovem, 

sabia que “el pueblo no era un desierto y que en cada obrada de sembrado o de 

baldío alentaban un centenar de seres vivos” (DELIBES, 2009c, p. 34). Já as demais 

personagens, como justifica o narrador, não nutriam amor por aquele mundo ou o 

consideravam hostil, talvez porque, do mesmo modo que Columba, desconhecessem 

sua riqueza e, consequentemente, não o valorizassem. 

É bem verdade que a natureza nem sempre apresenta condições favoráveis à 

vida, mas Nini a aceita como é, e a ela se adapta conforme as situações vão surgindo. 

Ele não luta contra ela a fim de sobreviver nem a fim de explorá-la sem critérios para 

se beneficiar de seus frutos. Para ele, a natureza não é só um espaço, mas sim o seu 

ambiente, o habitat em que o homem vive; contudo, trata-se de um espaço que a 

maioria desconhece e sobre a qual prefere praguejar. Nini, ao contrário, valoriza o 

conhecimento que os homens mais experientes lhe transmitiram, bem como a 

constante e paciente observação, com o intuito de viver em equilíbrio com a natureza. 
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Tío Ratero e Nini têm uma relação de unidade com a natureza, da qual 

parecem inseparáveis. Poderíamos dizer que há uma simbiose entre eles e o meio 

em que vivem, pois ambas as personagens são parte integrante do meio e, não só 

fazem uso de seus recursos, como também, conhecedores e atentos aos processos 

naturais da região, procuram preservá-los. Tendo em vista sua própria subsistência, 

respeitam, por exemplo, os períodos de colheita e de caça, mesmo que isso 

signifique não ter praticamente o que comer. Em alusão aos ratos de água,  

o narrador dá a seguinte informação a respeito de Nini, tío Ratero e, até mesmo, Fa, 

a cadela: “Los tres sabían que destruyendo las camadas no conseguirían otra cosa 

que quedarse sin pan.” (DELIBES, 2009c, p. 38). Com a chegada da primavera, 

portanto, é preciso suspender a caça e esperar, já que esse é o período em que os 

animais estão no cio; caçá-los comprometeria a própria sobrevivência das 

personagens. Um exemplo disso é a ocasião em que tío Ratero não havia 

conseguido economizar o suficiente para poder sobreviver no período em que não 

poderia caçar com tranquilidade. Diante de sua irritação e ameaça de sair para 

caçar, Nini consegue convencê-lo a esperar a época própria, explicando os riscos 

futuros e tentando acalmá-lo com a previsão de que, em breve, poderiam pegar 

caranguejos. Enquanto Matías Celemín, el Furtivo, e Luis, el de Torrecillórigo, 

insistem em caçar qualquer animal, mesmo fora do período de caça, e tío Ratero se 

esconde na caverna, deprimido, Nini procura outras formas de ganhar dinheiro, 

caçando lagartos, colhendo camomila, comida para coelhos e amêndoas silvestres 

para vender e não passar fome. 

Tudo que Nini aprendeu se deve, unicamente, a seu espírito observador. 

Seus “ojos expectantes, su inquisitiva atención y [...] el aplomo maduro de sus 

preguntas y respuestas” (DELIBES, 2009c, p. 28) estimulavam o Centenario a lhe 

ensinar sempre mais coisas. Seu conhecimento empírico se mostrará profundo e 

essencial no povoado no que diz respeito aos fenômenos climáticos dos quais todos 

dependem. Ele é capaz de prever o tempo observando o céu, sentindo a direção do 

vento e vendo como agem os animais. Algumas passagens da obra de Delibes são 

precisas e preciosas para exemplificar essa capacidade e esse conhecimento de 

Nini. Em um determinado dia, por exemplo, ao entardecer, enquanto o menino 

observava que o céu estava azul e limpo, chamou-lhe a atenção o fato de que a 

fumaça que saía da caverna se direcionava para baixo e tinha a forma de uma cobra 

em movimento, o que o levou à conclusão que logo gritaria a Pruden: “– El humo al 
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suelo, agua en el cielo; mañana lloverá.” (DELIBES, 2009c, p. 113). Contagiado, 

euforicamente, pela notícia, Pruden saiu correndo e gritando pelas ruas, espalhando 

a boa nova a todos. A credibilidade de Nini era tamanha que ninguém questionava 

suas previsões: “– ¡Va a llover! ¡Mañana lloverá! ¡El Nini lo dijo!” (p. 114), iam 

berrando as pessoas pelas ruas, divulgando a novidade. Realmente, conforme a 

previsão de Nini, no dia seguinte, caiu a tão esperada chuva que durou três dias. 

Passada a chuva, no quarto dia, Nini observou o céu e viu que a nuvem havia 

sumido e um tímido raio de sol despontava, projetando um luminoso arco-íris. 

Independentemente do calendário oficial, o cheiro da terra molhada e um rouxinol 

cantando lhe indicavam que “la primavera había llegado” (p. 115). 

A chegada da trágica tempestade é outra das importantes previsões de Nini. 

O menino notou que a chuva estava se formando e pediu a Pruden que avisasse os 

demais moradores; porém, pela primeira vez, as pessoas ignoraram sua informação, 

o que acabou gerando uma fatalidade. No dia anterior ao acontecimento, o 

protagonista tinha reparado que havia neblina no céu e, após analisar o campo, o 

comportamento das formigas aladas e das aves no horizonte, além da direção do ar, 

concluiu: “Hay niebla y la brisa es sur – dijo el niño pausadamente –. Las hormigas 

de alas andan en danza. Si antes de mediodía no cambia el viento, de aquí a 

mañana tronará. Harías bien en avisar a la gente.” (DELIBES, 2009c, p. 174). 

Contudo, desta vez, apenas o próprio Pruden deu atenção ao alerta de Nini e colheu 

seu trigo. Todos os demais consideraram que era muito cedo para fazer a colheita e 

continuaram tratando de suas ocupações. Infelizmente, não houve nem foguete nem 

reza que impedisse a tempestade de cair. Uma chuva tão forte, originada por “dos 

nublados” (p. 177), como a que havia caído em 1953. A palavra de Nini, até então, 

era uma verdade inquestionável. Em consequência do fato de não terem dado 

ouvidos a Nini essa única vez, só restou aos moradores aceitar com resignação o 

trágico fado. 

Deve-se ressaltar que as previsões de tempo de Nini não eram fruto de 

premonições ou pressentimentos originados pela intuição da personagem, mas, 

simplesmente, da interpretação de elementos presentes na própria natureza. Suas 

conclusões não eram de caráter subjetivo, mas sim baseadas em comportamentos 

da natureza anteriormente observados por ele ou obtidas a partir de fatos contados 

pelo seu avô e seu tio. 
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Em Las ratas, portanto, estamos diante de uma personagem infantil cujo 

vínculo com a natureza ultrapassa a simples experiência de uma criança que brinca 

e se diverte no campo. Nini, pelo seu profundo conhecimento da natureza e por sua 

sensatez, suas sábias opiniões e seu comportamento maduro entre os adultos, 

transcende o que se espera de uma criança de sua idade. Todo o brilho que irradia 

em seu povoado e a tamanha sabedoria atribuída ao menino levou García 

Domínguez (2005) a perguntar ao autor se essa personagem, que tem 

conhecimento de tudo o que envolve a natureza, não poderia ser enquadrada no 

que se chama de Realismo Mágico. Ao que Delibes respondeu: 

 

Podríamos considerarlo como tal. El Nini es un niño sabio, es una especie 
de señor Cayo infantil, cuyos conocimientos de los pájaros, las plantas, el 
clima, lo convierten, a sus once años, en el mentor de sus convecinos, una 
especie de ser con facultades sobrenaturales que lindan con el prodigio, sí. 

(GARCÍA DOMÍNGUEZ, 2005, p. 261). 
 

É mister acrescentar que Miguel Delibes se mantém bastante reservado e não 

alonga o diálogo quando o assunto tratado é o de uma possível influência da 

narrativa latino-americana em sua obra, especificamente, do inovador movimento 

literário surgido nos anos de 1960 e 1970, denominado de boom latino-americano. 

Na longa entrevista concedida a César Alonso de los Ríos, publicada no livro 

Conversaciones con Miguel Delibes, em 1971, Delibes reconhece a maestria de 

alguns escritores que pertenceram a esse grupo, dentre os quais Julio Cortázar, 

Alejo Carpentier, Mario Vargas Llosa, Juan Rulfo e Gabriel García Márquez, porém 

faz algumas conjecturas a respeito de outros autores que, segundo ele, se diziam 

originais, embora não o fossem. 

Mais do que admiração, Nini provoca, entre os seus, uma profunda 

fascinação revelada, pontualmente, nas falas das personagens Pruden e Sabina, 

respectivamente: “– Digo que el Nini ese todo lo sabe. Parece Dios.”; “– ¡Qué 

condenado crío! Cada vez que lo veo así me recuerda a Jesús entre los doctores.” 

(DELIBES, 2009c, p. 17; 51). Diante desses elementos, é difícil refutar as 

considerações de García Dominguez e Alonso de los Ríos , tanto que até o próprio 

Delibes depois admite ter dado certa dose de sobrenaturalidade e um tom mítico à 

personagem de Nini, ainda que sua intenção fosse, unicamente, segundo lemos em 

sua entrevista (ALONSO DE LOS RÍOS, 1971), a de romper com a dura realidade 

de seu povo, conferindo ao menino uma elevação espiritual em relação às demais 

personagens, transformando-o em uma espécie de consciência social, tendo em 

vista a condição desumana denunciada. 
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2.3.2 O espaço da fantasia em “O iniciado do vento” 

 

No reino do imaginário, não é impossível que o moinho faça girar os ventos. 
O leitor que recusa essa inversão derroga os princípios do onirismo. 

(Gaston Bachelard) 

 

Se ao leitor fosse permitido contribuir com o narrador, dando informações a 

respeito da localização da cidade fictícia do conto “O iniciado do vento”, poderia o 

leitor lançar mão, muito apropriadamente, da expressão popular usada, cotidiana e 

informalmente, para designar um lugar muito distante sem situá-lo com exatidão:  

“Lá onde o vento faz a curva”. Consideramos essa analogia inevitável porquanto 

notamos a intenção do autor de criar um suspense ao omitir a localização e o nome 

da cidade onde se desenvolve a trama. O narrador a apresenta apenas como a 

“cidadezinha de... no alto da serra” (MACHADO, 1997, p. 3) que, de tão pequena, se 

supõe conseguir reunir na estação de trem toda a sua população à espera do 

engenheiro José Roberto. Sabemos, também, que, por seu tamanho, “um grito ou 

gargalhada forte a atravessavam de ponta a ponta” (p. 4) e o aviso de um microfone 

a alcançava por inteiro, chegando, inclusive, ao interior de um cinema. 

Como não é seu propósito dar a entender que se trata de uma cidade do 

interior esquecida e abandonada, em seguida, o narrador a distingue como “cabeça 

de comarca e sede da administração da Justiça” (MACHADO, 1997, p. 4), revelando a 

sua importância na região. O nome do protagonista contribui, igualmente, para a 

caracterização do espaço narrativo, pois, quando interpelado pelo engenheiro, o 

menino explica que se chama Zeca da Curva porque ele e sua mãe sempre moraram 

“lá em cima, na volta da estrada...” (p. 18). Coniventes com o narrador, aceitamos seu 

ar de mistério e damos apenas uma passada de olhos em dados sutis como o da 

interjeição “uai” (p. 18), empregada pelo protagonista – inconfundível marca da fala 

mineira usada por ele para exprimir a obviedade da sensação causada pelo vento em 

seu corpo –, e o de que o ônibus da tarde acabara de chegar trazendo os jornais do 

Rio, para nos atermos, de fato, à informação mais importante de sua descrição: a de 

que essa cidade é a “capital do vento” (p. 4). 

É nessa cidade que o engenheiro decide passar alguns dias para se desligar 

dos seus problemas e se recuperar do estresse e da confusão mental, ambas as 

questões geradas pelo conturbado período da construção de uma ponte, perto dali, 
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marcado pela morte trágica de cinco operários. A opção do engenheiro por esse 

local para se reequilibrar emocionalmente se justifica na sua própria fala: “Desde 

criança, ouvira dizer que aqui ventava muito. E o nome deste lugar ficara-me na 

memória ligado à ideia de vento.” (MACHADO, 1997, p. 15). Previsivelmente, mal 

desembarca do trem, procura localizar rastros do vento ao seu redor e logo pergunta 

ao primeiro transeunte: “Onde o vento?” (p. 15). Sem obter resposta, dirige-se ao 

menino que levaria sua bagagem ao hotel, Zeca da Curva, com quem já havia 

trocado breves impressões sobre a afinidade de ambos em relação ao vento, 

conversa da qual resulta um convite do garoto para que o engenheiro vá com ele ao 

topo da montanha, onde poderão melhor apreciar esse fenômeno atmosférico. 

Meses mais tarde, José Roberto retorna à cidade, intimado a depor e, na 

noite que antecede à audiência, além de se hospedar no mesmo estabelecimento 

em que havia ficado quando visitara a cidade pela primeira vez, o hotel Bela Vista, 

também ocupa o mesmo quarto, de cuja janela se tinha a vista para os barracos da 

colina e para o casebre de Zeca da Curva. A paisagem da montanha, antes 

inspiradora de alegria e de uma intensa sensação de liberdade, havia se 

transformado, no entanto, na “vista para o cemitério e para a colina fatal onde a 

vítima desaparecera para sempre” (MACHADO, 1997, p. 6), ou seja, o local do 

infortúnio a respeito do qual ele havia voltado à cidade para prestar esclarecimentos. 

O espaço que concentra a ação do conto é o fórum, um espaço interno, 

porém, o discurso rememorado do réu traz a nosso encontro a montanha, isto é,  

o ambiente em que ele e Zeca da Curva vivenciaram, em meio à natureza, seus 

encontros com o vento. Há, portanto, uma sobreposição do espaço externo sobre o 

interno que culminará, no desfecho do depoimento, com o vento invadindo a sala 

de audiências. 

Analisando o espaço interno, constatamos que, o engenheiro, sentindo-se 

inibido, interrompe o próprio discurso muitas vezes, intercalando-o com pedidos de 

desculpas ao juiz por considerar o ambiente impróprio para contar coisas que 

parecem tão inverossímeis. Por se tratar de um ambiente jurídico, esperava-se ali 

uma argumentação racional, mas o que se teve foi uma declaração inusitada, 

inesperada, quase poética que destoa da formalidade de um julgamento, 

procedimento no qual prevalecem informações diretas e pontuais. Constrangido, 

José Roberto diz: “não sei se o que vou dizer significa a minha defesa ou a minha 
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acusação, advogado nenhum saberá explicar. Talvez nem eu próprio” (MACHADO, 

1997, p. 14), “Não sei, senhor Juiz, se o senhor quer ouvir-me até o fim.” (p. 17).  

A própria personagem considera que o fórum não é lugar de divagações, onde se 

possa dar asas à imaginação; contudo, ele acredita que somente suas palavras 

poderão livrá-lo da cadeia, a tal ponto de dispensar a defesa de um advogado. 

Em relação ao espaço externo, podemos afirmar que, em “O iniciado do 

vento”, trata-se da natureza, mais especificamente, da montanha onde ocorriam os 

encontros das duas personagens. Não descreveremos esse espaço, como fizemos 

no subitem anterior a respeito do espaço narrativo no romance Las ratas, senão 

para destacar o fenômeno atmosférico do vento, elemento caracterizador da cidade 

e vital para Zeca da Curva. O protagonista transita entre o real e a fantasia no seu 

privilegiado convívio com o vento, diferente das demais pessoas que habitavam sua 

pequena cidade, “insensíveis que eram, de tão habituadas, àquele vento famoso” 

(MACHADO, 1997, p. 4). Não se trata apenas de um olhar contemplativo da 

personagem em contato com a natureza, observando a passagem e o 

comportamento do vento, e sim de uma relação de unicidade entre homem e 

natureza que permite ao menino uma experiência sensorial incomum e incompatível 

com explicações racionais. Capaz de prever a chegada do vento, até mesmo 

quando o ar está parado, o menino sabe, intuitivamente, se o fenômeno climático 

ocorrerá ou não: 

 

“– Acho que ele já vem vindo. 
“– Ele quem? 
“– O vento. 
“– Como sabe que vem? 
“– No corpo, uai... 
“– Mas o ar está parado. Que é que você sente no corpo? 
“– Uma coisa... (MACHADO, 1997, p. 18). 

 

A presença do vento também é o fator que determina o humor do protagonista: 

Zeca da Curva declara-se aborrecido com a sua ausência. Destacamos, por exemplo, 

o episódio em que ele se encontra entristecido e justifica sua tristeza dizendo que sem 

o vento “o mundo fica sem graça” (MACHADO, 1997, p. 24). Diante dessas 

informações, concluímos que Zeca da Curva é movido pelo vento, gerador da energia 

que produz sua felicidade ou, ainda, como comenta José Roberto: “É preciso ventar 

para que ele comece a viver.” (p. 24). Segundo o engenheiro, a indissolúvel união 
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entre os dois se revela na própria constituição física de Zeca da Curva: “um menino de 

cabelos lisos, olhos espantados, pele bronzeada, e uma mobilidade extrema na 

fisionomia – eu via um filho do vento.” (p. 16). Essa harmonia, aliás, é corroborada 

pela ancestralidade da avó indígena do protagonista, pormenor que ajuda a validar 

sua essencial integração com o vento. José Roberto passa a considerar Zeca da 

Curva, definitivamente, um “enfeitiçado do vento” (p. 27) ao se surpreender com a 

imagem do menino, visto através de um binóculo, na montanha, em plena comunhão 

com o espaço, nu, correndo e pulando em meio ao vento, de “braços abertos e olhos 

fechados, gozando, aspirando o espaço” (p. 26-27) e, em seguida, urinando como se 

procurasse se sentir mais ligado aos elementos da natureza. Constatamos 

semelhante atitude, também, na obra de Miguel Delibes que foi objeto de nosso 

estudo, no episódio em que Nini e Fa, sua cadela, correm na neve atrás de uma lebre, 

apenas por diversão, brincando, rindo e caindo, até perdê-la de vista: “Jadeante aún, 

el Nini experimentó una súbita reacción y se puso a orinar y la tierra oscura asomó en 

un pequeño corro bajo la nieve fundida.”(DELIBES, 2009c, p. 81). Essa brincadeira 

permitiu, ao menino, experimentar uma grata sensação de plenitude e sintonia com a 

natureza. 

Recorrente na literatura universal, o vento é um importante elemento presente 

em diferentes gêneros literários. Em forma de um tufão, por exemplo, ele levará a 

menina Dorothy e o seu cãozinho Totó, de O mágico de Oz (2010), para uma terra 

desconhecida e mágica criada pelo escritor norte-americano Lyman Frank Baum.  

“El viento-hombrón”, que nunca dorme, perseguirá a pequena cigana em “Preciosa y 

el aire”, do poeta espanhol Federico García Lorca (1996, p. 227). Já na obra do 

colombiano Gabriel Garcia Márquez (1972, p. 92), o vento será, para Cándida 

Eréndira, “o vento da sua desgraça” e, em Cien años de soledad, transformará 

Macondo em um “pavoroso rodamoinho de poeira e escombros, centrifugado pela 

cólera do furacão bíblico” (1967, p. 286). Para Fernando Pessoa (1993), em  

“A espantosa realidade das cousas”, vale a pena ter nascido só para ouvir o vento 

passar. No folclore brasileiro, Saci-Pererê se desloca pela floresta dentro de um 

redemoinho de vento a procura de novas travessuras. Destacamos, também, a 

presença do elemento “vento” na literatura brasileira, acompanhando a personagem 

Ana Terra, bem como as demais personagens femininas da mesma história, em 

momentos importantes de sua vida, na trilogia O tempo e o vento, de Érico 



116 

 

Veríssimo (2001). O vento do poeta Manoel de Barros (2007) “não dói nada” e “não 

tem tripa” e está sempre presente também na vida de Tieta do Agreste, personagem 

de Jorge Amado (2009), levando e trazendo palavras, sons, sensações e 

transformando constantemente a paisagem de Santana do Agreste e as dunas de 

Mangue Seco. E, assim, retornamos à própria obra de Aníbal Machado, onde o 

vento aparecerá outras vezes, embora com um aspecto negativo, nos contos “Tati, a 

garota” (1997) e “O ascensorista” (1997). 

Queremos salientar que, ao longo do conto “O iniciado do vento”, o vento, 

matéria inanimada, sofre um processo anímico e adquire uma nova dimensão, como 

se tivesse ganhado vida própria e características humanas. Se, em determinado 

momento, é um vento como outro qualquer, “retórico e banal, o que corre em toda 

parte” (MACHADO, 1997, p. 10), em outro, pode ser, por exemplo, “todo malícia, 

mocidade, fecundação” (p. 10). Através da prosopopeia, o autor individualiza ações 

do vento como calar, cantar, correr, desanimar, e expressa até mesmo sua 

capacidade de transfigurar a paisagem: “Subitamente se animou a paisagem. Todas 

as árvores se manifestaram.” (p. 19). 

O que mais nos chama a atenção, porém, é o fato de que o vento atue, 

eventualmente, como um ser humano e que sua “língua fininha” (MACHADO, 1997,  

p. 21) espie pelo buraco da fechadura e entre no olho do protagonista; que, como uma 

criança, se esconda na grota; ou que seja definido como “um vento que ainda não 

cresceu” (p. 24). Além disso, dentro desse processo de personificação, embora tenha 

características que sugiram ingenuidade, o vento chega a ser citado pelo engenheiro 

como possível culpado pelo desaparecimento de Zeca da Curva: “Se algum culpado 

houve, Sr. Juiz, no caso, foi mesmo o vento.” (p. 30). Considerando-se um processo 

inverso de antropomorfismo, não haveria nenhum questionamento a respeito da 

possibilidade de que Zeca da Curva tenha voado com o vento ou nele se 

transformado, conforme presencia o próprio José Roberto que, enquanto 

representante do mundo racional, relata: “Senhor Juiz, o menino achava-se realmente 

comigo, no momento em que desapareceu” (MACHADO, 1997, p. 14), concebendo, 

assim, o engenheiro, o fato contado como real, recusando a hipótese de que o menino 

tivesse morrido. 
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Convém destacar semelhante processo de personificação ocorrido em  

Las ratas (DELIBES, 2009c), quando o vento salva a plantação de uma forte geada e 

o narrador dá uma demão de subjetividade à descrição do ambiente, conferindo-lhe 

uma interpretação que transcende o realismo do fenômeno atmosférico: 

 
Todo aconteció de repente. Primero fue un soplo tenue, sutil, que acarició 
las espigas; después, el viento tomó voz y empezó a descender de los 
cerros ásperamente, desmelenado, combando las cañas, haciendo ondular 
como un mar las parcelas de cereales. A poco, fue un bramido racheado el 
que sacudió los campos con furia y las espigas empezaron a pendulear, 
aligerándose de escarcha, irguiéndose progresivamente a la dorada luz del 
amanecer. Los hombres, cara al viento, sonreían imperceptiblemente, como 
hipnotizados, sin atreverse a mover un solo músculo por temor a 
contrarrestar los elementos favorables. Fue el Rosalino, el Encargado, quien 
primero recuperó la voz y volviéndose a ellos dijo:  
– ¡El viento! ¿Es que no lo oís? ¡Es el viento! 
Y el viento tomó sus palabras y las arrastró hasta el pueblo, y entonces, 
como si fuera un eco, la campana de la parroquia empezó a repicar 
alegremente y, a sus tañidos, el grupo entero pareció despertar. (DELIBES, 
2009c, p. 159). 

 

Voltando ao conto de Aníbal Machado, verificamos que o elo entre o adulto e 

a criança se estabelece, como declara o próprio acusado, “unicamente na base do 

vento” (MACHADO, 1997, p. 30), através do interesse mútuo por esse elemento que 

os aproximou na troca de informações e experiências. Sobre onde começariam as 

correntes de ar, por exemplo, são feitas as seguintes especulações entre os dois: a 

mãe de Zeca da Curva recorre à explicação religiosa e dela obtém a informação de 

que o vento é soprado por Deus; José Roberto fala ao menino sobre seus 

conhecimentos científicos e de aparelhos que medem a velocidade do vento,  

dando-lhe noções elementares sobre deslocamento de massas quentes e frias da 

atmosfera. No entanto, Zeca da Curva junta todos esses dados e apresenta, 

posteriormente, sua própria teoria de que o vento seria soprado por “gigantes 

enormes escondidos atrás da cordilheira” (p. 23). Dia a dia, José Roberto e Zeca da 

Curva vão estimulando sua criatividade com uma rica mistura de informações reais e 

irreais, algumas inventadas pelo menino, outras criadas pelo engenheiro que 

introduz, nas conversas, elementos mitológicos guardados em sua memória desde 

os tempos de estudante. 

Ambas as personagens são responsáveis pelo ambiente de fantasia que 

insufla seus espíritos curiosos e por especulações como as de que a brisa viria da 

boca dos filhotes dos gigantes que sopram o vento ou como a do furacão com suas 

lanternas apagadas, conforme vislumbra Zeca da Curva, enquanto o engenheiro 
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completa que a brisa é um vento que não cresceu (MACHADO, 1997, p. 23-24). 

Mais adiante, José Roberto inventa, ainda, que, no vento, há meninos invisíveis, 

mensageiros alados, assim como no furacão há guerreiros terríveis (p. 25) e até 

mesmo que os ventos haviam ajudado a descobrir o Brasil (p. 26). Dentro desse 

clima pueril, surge, inclusive, uma classificação eólica: “ventos maliciosos e ventos 

desordeiros, ventos calados e ventos que cantavam, ventos compridos, de grande 

velocidade, e ventos miudinhos, desses que começam a correr sobre a grama e logo 

desanimam aos pés do primeiro arbusto” (p. 23); uma variante, a “brisa, filhote do 

grande, que movimenta as nuvens” (p. 23); e, ainda, “uma viração que não dá nem 

para suspender as saias das moças mas serve para levantar os gravetos do 

caminho e os papeizinhos da calçada.” (p. 23). 

Dessa maneira, através do exercício lúdico, criança e adulto compartilham 

esse universo imaginário. O protagonista se sente atraído pela companhia do 

engenheiro por perceber nele uma fonte de novas informações acerca do vento. 

Observamos, então, o adulto transmitindo seu conhecimento de mundo, alimentando 

a imaginação da criança e estimulando sua fantasia, mas, também, 

simultaneamente, a criança intervindo na visão de mundo do adulto, dando leveza à 

sua existência, ao deslocá-lo de seu eixo racional e pragmático, fazendo-o desfrutar 

das situações construídas pelos dois, afinal, o fantasiar era recíproco. 

Sempre que descreve Zeca da Curva, durante seu julgamento, José Roberto 

aporta elementos que contribuem para fortalecer a imagem do menino associada ao 

vento: “Toda vez que começava a soprar mais forte, Zeca da Curva aparecia. De tal 

maneira, que a figura maltrapilha do desaparecido se tornara para mim como uma 

promessa de vento.” (MACHADO, 1997, p. 20). A aparição do menino e do vento  

é, muitas vezes ambígua, pois, embora existam separadamente, há momentos em 

que a presença de ambos coincide, deixando em dúvida as pessoas que escutam o 

discurso de defesa do engenheiro. A respeito da força da integração entre homem e 

vento, no livro O ar e os sonhos, Gaston Bachelard afirma que: 

 
Aliás, a alma que ama o vento se anima aos quatros ventos do céu. Para 
muitos sonhadores, os quatro pontos cardeais são sobretudo as quatro 
pátrias dos grandes ventos. Os quatro grandes ventos nos parecem, sob 
muitos aspectos, fundar o Quatro cósmico. Proporcionam a dupla dialética 
do quente e do frio, do seco e do úmido. Os poetas reencontram por instinto 
essa orientação dinâmica, essa orientação primitiva. (BACHELARD, 2001, 
p. 241). 



119 

 

 

Nesse sentido, o ar e o menino, no conto de Aníbal Machado, são elementos 

dinâmicos cuja simbiose faz com que Zeca da Curva tenha, em seu corpo, a 

faculdade de identificar o vento. A informação de que o menino sentia os ventos à 

distância e a de que “suas narinas farejavam os longes” (MACHADO, 1997, p. 18) 

nos remete a um instinto primitivo, uma predisposição inata ou a um sexto sentido 

aguçado que proporciona ao protagonista a capacidade de conhecer as variadas 

nuances do vento e falar com propriedade a seu respeito nas conversas com o 

engenheiro. 

O núcleo da questão consiste no fato de que, embora o engenheiro tenha 

discernimento para distinguir entre o real e o irreal, o menino, ao contrário, aceita 

como verdadeiras, em sua inocência, as teorias e as histórias criadas pelo adulto.  

As contribuições de José Roberto a respeito da constituição do vento são, portanto, 

decisivas para analisarmos o desfecho do conto: “Inventei que nele correm também 

meninos invisíveis, os mensageiros. Sabia que essa ideia ia excitá-lo.” (MACHADO, 

1997, p. 25). Ao afirmar que existem meninos vivendo no vento, o engenheiro 

desperta possibilidades em sua fantasia, tornando possível a interpretação de que 

Zeca da Curva tenha assimilado as suas informações e, considerando-se um 

mensageiro do vento, tenha concretizado a aventura de voar, como um passageiro 

do vento, como um morador do vento ou, talvez, transformando-se no próprio vento. 

A propósito da questão da imaginação, Bachelard considera que: 

 

[...] é preciso recensear todos os desejos de abandonar o que se vê e o que 
se diz em favor do que se imagina. Assim, teremos a oportunidade de 
devolver à imaginação seu papel de sedução. Pela imaginação 
abandonamos o curso ordinário das coisas. Perceber e imaginar são tão 
antitéticos quanto presença e ausência. Imaginar é ausentar-se, é lançar-se 
a uma vida nova. (BACHELARD, 2001, p. 3). 

 

Nesse sentido, Aníbal Machado parece seguir o conceito bachelariano sobre 

a imaginação. Verificamos que a confirmação de que Zeca da Curva possa ter 

tomado as ideias do engenheiro como algo factível vem adiante quando, ao convidar 

José Roberto para admirar o vento, o protagonista afirma que os “meninos do vento 

já estão passando” (p. 28), fazendo as folhas das árvores balançarem. Através 

desse exercício da imaginação, José Roberto e Zeca da Curva se libertam da 

realidade e criam um novo mundo imaginário entre eles. 
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Seguindo essa linha de raciocínio, é de fundamental importância 

comentarmos o estado de ânimo de José Roberto durante a audiência. Notamos, 

repetidas vezes, ao longo do interrogatório, que falta ao engenheiro o controle pleno 

de seus sentidos. Logo no início do depoimento, por exemplo, ele sente que “uma 

nuvem escura envolveu-lhe o espírito” e, com a visão ofuscada, tem a impressão de 

que “quase toda a sala desapareceu” (MACHADO, 1997, p. 14). Alternando 

momentos de lucidez e outros em que parece incursionar em seu inconsciente, à 

procura de elementos que possam ser apresentados como comprovação de que o 

menino havia ido embora com o vento, José Roberto sente que “Sua consciência 

ia-se turvando outra vez” (p. 14), quando é chamado de volta à realidade, pela voz 

do juiz, para prosseguir a sessão. O engenheiro, porém, parece não estar 

completamente desperto e sim “como alguém que se achasse sob estado de 

hipnose” (p. 15) ou num “estado sonambúlico” (p. 17), não só durante o depoimento, 

mas desde o seu primeiro contato com Zeca da Curva.  

Nesses dois momentos que acabamos de mencionar, a personagem oscila 

entre o despertar e o sono, como se estivesse num estado de pré-sono. Com base 

na teoria de André Breton (1985, p. 58) e em seu livro, Manifestos do surrealismo, 

essa é a condição propícia para que se revele o automatismo psíquico no qual se 

fundamenta o Surrealismo, ou seja, “na ausência de todo controle exercido pela 

razão”, na onipotência do sonho. Esse é o momento em que se deixa aflorar a 

imaginação e fluir o funcionamento real do pensamento, sem qualquer preocupação 

de ordem moral que possa reprimir ou impedir o inconsciente de vir à tona. Nesse 

sentido, tanto José Roberto como Zeca da Curva oscilariam entre o real e o onírico. 

Aquele, buscando em seu inconsciente um caminho oposto ao mundo regrado e 

previsível de um engenheiro; e este, o menino, seria surrealista em decorrência da 

idade, pois, segundo Manuel Cavalcanti Proença (1997), em seu texto “Os balões 

cativos”, por ser criança, Zeca da Curva não tem amarras sociais que o impeçam de 

criar e viver constantemente em um mundo imaginário. 

Proença (1997, p. xvi) situa, ainda, a obra do escritor mineiro entre a fantasia 

e a realidade ao nos explicar que: “A narrativa de Aníbal Machado se desenvolve em 

terreno fronteiriço, ora pisando chão de realidade, ora pairando nas nuvens do 
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imaginário, entre sonho e vigília, entre espírito e matéria, verdade e mentira, relatório 

e ficção.” O próprio Aníbal Machado demonstra sua afinidade com o Surrealismo ao 

afirmar que: 

 

O mal dos poetas foi ter consentido no distanciamento entre o sonho e a 
realidade. A meu ver, só os surrealistas e seus precursores lutaram 
contra essa ruptura. Se passou a idade de ouro do surrealismo, os seus 
reflexos perduram, pois não se trata apenas de literatura, mas de uma 
doutrina que busca a libertação total do homem. A renovação de valores 
trazida pelo surrealismo transcende do campo estético e organiza uma 
nova concepção do universo. [...] A importância do surrealismo, como 
doutrina e como ação, se caracteriza por essa procura sistemática de um 
mundo maravilhoso, que parece zombar de nossa mediocridade, 
mediante os seus contínuos e constantes afloramentos no campo da vida 
prática. (MACHADO, 1994b, p. 60). 

 

Dentro do imaginário brasileiro, a história contada em “O iniciado do vento” 

poderia ser mais um dos tantos “causos” que chegam aos nossos ouvidos e 

ocorrem, principalmente, no interior, onde as superstições parecem ter mais força do 

que nos centros urbanos. O caso do ET de Varginha e o mito do chupa-cabras nos 

servem de exemplos divulgados recentemente pela mídia, em que fatos estranhos 

desestruturam a pacata rotina de populações mais crédulas. No conto de Aníbal 

Machado, o desaparecimento do menino ganha tamanha proporção porque gera, na 

cidade, o apelo sensacionalista de que o garoto teria sido vítima de pedofilia e 

posterior assassinato. Com a chegada do acusado à cidade, porém, nota-se mais 

uma preocupação especulativa sobre a vida alheia do que, propriamente, um real 

interesse em se elucidar o caso. O julgamento não é mais que um grande evento 

social que movimenta a cidade. 

A ponte, construída pela equipe de José Roberto e que liga a capital do vento 

ao resto do mundo, é a mesma ponte que se constrói metaforicamente entre o 

sonho e a realidade. Embora a personagem chegue à cidade de trem, devemos 

supor a ponte como elemento simbólico no conto. Em um primeiro momento, 

consideramos apenas a análise lógica de que foram os fatos ocorridos durante a sua 

construção que desencadearam a crise existencial do engenheiro ou, em outro, que 

a ponte é o meio que interliga o interior e o mundo, o provinciano e o moderno, 

enfim, a ligação entre a “terra do vento”, que tem vida própria, e a terra em que se 

mede o vento por aparelhos. 



122 

 

Podemos, também, ir além dessas análises elementares e considerar a ponte 

como o elemento que representa o caminho que levará o adulto racional ao mundo 

infantil e mágico de Zeca da Curva. Ou, ainda, que essa ponte permitirá ao 

engenheiro transitar dentro de si mesmo, numa viagem introspectiva de 

autoconhecimento, retornando às lembranças de sua infância, já que a “capital do 

vento”, se não é um espaço de sua infância, é um espaço ao qual ele associa o seu 

passado, como declara em seu primeiro contato com o vento, “Parecia soprar da 

minha infância, trazendo o que havia de melhor e de mais antigo no espaço.” 

(MACHADO, 1997, p.19). A ponte representaria, nesse sentido, o reencontro 

consigo mesmo e a possibilidade de voltar a transitar pelo terreno onírico, espaço 

que seus pais sempre o orientaram a não frequentar. 

Segundo Bachelard (1988, p. 95), em A poética do devaneio, “uma infância 

potencial habita em nós”, um núcleo da infância permanece, na alma humana, oculto 

para os outros: “Essa infância, aliás, permanece como uma simpatia de abertura 

para a vida, permite-nos compreender e amar as crianças como se fôssemos os 

seus iguais, numa vida primeira.” (p. 96). Por ter a infância em suas lembranças, 

José Roberto teria se sentido atraído pelos devaneios de Zeca da Curva porque o 

menino conhecia “a ventura de sonhar” (p. 94), tão oposta à dura realidade que 

havia enfrentado. Ainda segundo o filósofo, “O mundo começa para o homem, por 

uma revolução de alma que muitas vezes remonta a uma infância.” (p. 97). E será 

justamente no contato com a criança e na troca de suas experiências de adulto pela 

sensação de liberdade transmitida pelo menino que terá início a transformação do 

engenheiro, talvez o recomeço de sua vida. 

Em A poética do espaço (1978), o filósofo francês acrescenta que há uma 

valorização do espaço da infância como espaço de felicidade associado à imagem 

de uma casa, de um ninho, de um local que, por remeter à ideia de conforto e 

segurança, é frequentemente utilizado como refúgio ao qual o ser humano tende a 

querer retornar em busca de equilíbrio físico, mas principalmente mental e espiritual. 

Daí a necessária distinção entre essa imagem e a simples lembrança dela. A cidade 

do conto de Aníbal Machado e os ventos dessa cidade não fizeram parte da infância 

de José Roberto, mas ele os havia idealizado ao longo de sua vida desde que ouvira 

falar a seu respeito quando criança. Seguindo esse raciocínio, o nome Zeca, do 

protagonista, seria significativo por ser diminutivo de José e por representar, para o 

engenheiro, um retorno a uma imagem que guardara da época em que era apenas 
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um menino. Ainda sob a perspectiva de Bachelard (1978, p. 258), “Descobrir um 

ninho nos devolve à nossa infância, a uma infância. Às infâncias que deveríamos ter 

tido.” Por isso, é comum o desejo de se querer voltar ao lugar em que se morou na 

infância como se, dessa forma, fosse possível reviver sua plenitude. O retorno de 

José Roberto, no entanto, não corresponde, exatamente, à lembrança do espaço da 

infância, pois ele não viveu na “cidade do vento”, o que não nos permite considerar, 

então, sua viagem como um retorno ao ninho, como sugere a teoria bachelariana. O 

que o leva àquele lugar é a idealização que ele havia criado, ao longo de sua vida, a 

respeito daquela cidade sobre a qual ele ouvira falar e a respeito da qual havia 

fantasiado desde criança. 

Embora não negue o desaparecimento de Zeca da Curva e esteja convicto de 

sua inocência, José Roberto tem consciência de que sua história transcende a 

realidade e, portanto, a todo instante, tenta dar credibilidade às suas palavras, 

valendo-se de sua profissão e dos conselhos que, tantas vezes, ouvira de seus pais:  

 

“Senhor Juiz, sou engenheiro construtor de pontes. Procuro viver de coisas 
positivas e, tanto quanto possível, explicáveis. Não cultivo a atração do 
abismo. E o absurdo me aborrece. Se de meus pais herdei certa tendência 
para o sonho, eles próprios me preveniam contra as ciladas da imaginação. 
Também não sou amador de fatos estranhos da vida, posto que sempre 
aconteçam. Já disse que sou engenheiro e construtor de pontes. 
(MACHADO, 1997, p. 15). 

 

Assim, ainda que procure evidenciar, em seu discurso, o sentido pragmático 

que rege sua vida, paradoxalmente, deixa escapar o dilema de ter herdado de seus 

pais a tendência ao sonho, remetendo-nos, novamente, ao Surrealismo. Não 

obstante tamanha segurança declarada e ratificada em outros momentos, é 

justamente através dessa “tendência ao sonho” que se deixa envolver pela fantasia 

do menino, permitindo, até determinado ponto, que o vento atue em sua vida. A 

partir do momento em que José Roberto troca sua maturidade pelas invenções do 

menino, Zeca da Curva passa a ser o seu “mestre de vento, o verdadeiro iniciado” 

(MACHADO, 1997, p. 27) e ele, o discípulo do menino: “Daí por diante, só o 

compreendia dentro mesmo do vento.” (p. 27). 

O próprio José Roberto nos adverte que “Trazia a imaginação livre e os 

nervos um pouco desgovernados pelo cansaço.” (MACHADO, 1997, p. 16). O 

interesse pelo vento o leva até o menino, mas é a sua predisposição ao ócio, ao 

relaxamento de se libertar das amarras sociais e profissionais e, por que não dizer, 
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de sua máscara de engenheiro, que lhe permitem vivenciar a aventura com o 

“iniciado do vento”. O convívio com o vento transcende o sensitivo, pois provoca 

alterações em seu corpo, alcançando sua interioridade, e sendo capaz de promover 

um bem estar físico e mental. Entre o adulto e o vento, portanto, também se 

estabelece uma comunhão. Ele deixa de conceber o vento como um simples 

deslocamento de ar e começa a senti-lo e a individualizá-lo também com 

características fantasiosas, um vento que, segundo a própria personagem: 

“Ganhasse um pouco mais de espessura e o agarraríamos com a mão. Era como 

um animal invisível, mas perto. Ficamos mudos, a sentir o perpassar de sua cauda 

interminável” (p. 28). Ou, ainda, como um outro que 

 

Devia vir da floresta, sua matriz longínqua. Com certeza recebera no trajeto 
afluentes que a enriqueceram, virações de campina, brisas de lagoa. Para 
mim, era naquele céu, por cima das montanhas, que se operava a 
combinação de sopros múltiplos, emanação da terra, extrato de paisagens 
percorridas. (MACHADO, 1997, p. 29). 

 

Contudo, essa entrega é controlada também pela razão e, portanto, José 

Roberto não se permite acompanhar Zeca da Curva no dia em que este decide 

pegar carona com o vento e, literalmente, desaparece no ar, gritando: “Com este eu 

vou!” (MACHADO, 1997, p. 29), deixando desolado o engenheiro, mais por não ter 

podido ir junto do que, propriamente, por seu desaparecimento: “Pudesse eu fazer 

aquilo! Faltava-me a força e a pureza do menino. Fui tomado de um sentimento 

estranho: senti-me rebaixado perante mim mesmo.” (p. 29). E, em seguida, como 

que tentando se convencer, mas empurrado pelas rajadas, enfatiza: “Não. Eu não! 

Sou engenheiro, não sou criança! Construo pontes, tenho os pés fincados na terra.” 

(p. 29). Em outro trecho do conto, ao tentar descrever o instante em que ele e o 

menino são pegos pelo vento, o engenheiro conta que se agarra ao tronco de uma 

árvore para não ser levado. Relata, ainda, que Zeca da Curva, como se estivesse 

embriagado, arranca a camisa e estende os braços à espera do momento exato em 

que se deixaria levar. No entanto, tal qual Ulisses se amarra ao mastro do navio 

para não ser levado pelas sereias, José Roberto se prende à árvore como quem se 

prende à razão. No momento em que José Roberto declara que Zeca da Curva voou 

com o vento, instaura-se, então, a possibilidade de uma análise do conto a partir dos 

alicerces da narrativa fantástica de Tzvetan Todorov (2006), conforme expostos em 

sua obra As estruturas narrativas. O depoimento vacilante e a fala titubeante de 
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José Roberto – “... O que vou narrar a Vossa Excelência, Sr. Juiz, não poderia 

constar no processo.” (MACHADO, 1997, p. 14), “Não sei se o que vou dizer 

significa a minha defesa ou a minha acusação, advogado nenhum saberá explicar. 

Talvez nem eu próprio” (p. 14), “Não sei, senhor Juiz, se o senhor quer ouvir-me até 

o fim.” (p.17) – e o próprio fato relatado criam uma expectativa entre o real e o 

imaginário. A hesitação do engenheiro provoca a curiosidade da assistência e o 

interesse do juizado, estendendo-se ao leitor que também desconfia da veracidade 

do que ele conta. Já ao final da narrativa, José Roberto ainda ressalta sua 

insegurança: “É possível, Seu Juiz, que o que estou contando não tenha relação real 

com o processo. Mas tem com a verdade. Muitas vezes se chega à verdade pelos 

caminhos mais absurdos.” (p. 27). O clima de ambiguidade permanece até o final do 

depoimento e todos nós, leitores, acabaremos por questionar se o caso teria 

ocorrido realmente ou se estaríamos, simplesmente, diante de um momento de 

delírio. 

No estranhamento, segundo Todorov (2006), ou seja, a partir da hesitação de 

uma personagem sobre a interpretação de um fato, se estabelece o fantástico na 

ficção. No caso do conto, todos hesitam, inclusive o engenheiro hesita a todo 

instante enquanto tenta provar a sua inocência. Ele acredita que o menino tenha 

voado com o vento, mas sabe que, em princípio, sua história não tem coerência, não 

é verossímil, porque não se podem explicar fatos “simples demais para serem 

acreditados” (MACHADO, 1997, p. 30), extraordinários que são ao senso comum. 

Apesar disso, ele insiste em sua versão dos fatos, embora sem muita esperança de 

que a sua “verdade tivesse mais poder do que a mentira armada com os aparelhos e 

o cerimonial da justiça” (p. 13). 

Nessa perspectiva, para entender o que aconteceu entre o engenheiro e o 

menino, o leitor deve aceitar o universo do imaginário. Segundo o filósofo búlgaro, o 

fantástico exige que “o texto obrigue o leitor a considerar o mundo das personagens 

como um mundo de pessoas vivas e a hesitar entre uma explicação natural e uma 

explicação sobrenatural dos acontecimentos evocados” (TODOROV, 2006, p. 151). 

O fantástico, portanto, apanha, no cotidiano, o insólito, embora mantenha a 

presença de ambos. No conto de Aníbal Machado, o vento faz parte da realidade, 

mas sua atuação transforma a rotina da cidade quando esse elemento ganha uma 

representação simbólica. 
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Através desse estado de incerteza a que estamos submetidos na ficção, diz 

Todorov, 

 

Somos [...] conduzidos ao âmago do fantástico. Num mundo que é bem o 
nosso, tal qual o conhecemos, sem diabos, sílfides nem vampiros, produz-
se um acontecimento que não pode ser explicado pelas leis deste mundo 
familiar. (TODOROV, 2006, p. 148). 

 

Para que o fantástico se mantenha, é necessária uma integração do leitor ao 

mundo das personagens e uma percepção ambígua em relação aos acontecimentos 

narrados. Em outras palavras, o fantástico requer a existência de um acontecimento 

estranho que implique uma dúvida, provocando hesitação no leitor e no herói.  

A respeito desse fato incomum, contrário à ordem, pondera José Roberto com o juiz: 

 

[...] além dos fatos habituais de nossa vida cotidiana, outros há, íntimos que 
ocupam a parte maior de nosso ser; mas que temos vergonha de confessar 
para não parecermos infantis ou loucos. São justamente os mais secretos, e 
o senso comum se recusa a considerá-los. (MACHADO, 1997, p. 30). 

 

O elemento fantástico não se limita, no entanto, ao discurso do engenheiro. 

Ele ganha força, no desfecho desse depoimento, quando uma ventania toma conta 

da cidade. No exato momento em que o engenheiro conclui sua explicação, o vento 

parece vir em seu socorro, invadindo a sala de audiências, como se fosse o próprio 

Zeca da Curva chegando para defendê-lo, provando que está vivo, porém 

transfigurado em vento. A sentença, então, fica em suspenso. São essas as últimas 

palavras que o engenheiro profere antes de se retirar enquanto todos olham em 

direção à escada, sentindo a presença do vento: “E quem pode afirmar com 

segurança, Sr. Juiz, que Zeca da Curva esteja morto? Por que não admitir que ele 

tenha vindo com este vento e já esteja subindo pela escada?” (MACHADO, 1997,  

p. 31). A passagem do vento gera uma total transformação no ânimo dos presentes, 

provocando “um começo de alucinação que contaminava a assistência” (p. 31) e 

uma reviravolta na cidade, onde nada mais se manteria no lugar. Tudo voava, 

impedindo que as pessoas conversassem ou sequer trocassem impressões sobre o 

que estavam vivenciando. Jornais, chapéus, revistas, saias, tudo rodava no 

redemoinho gerado pela ventania. Surpreendentemente, a cidade, antes “um 
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amontoado triste de casas” (p. 10), indiferente ao vento, tinha, naquele momento, 

um ar festivo na praça. Na verdade, a cidade, as pessoas e o vento eram os 

mesmos, porém o olhar de cada um dos moradores, ou seja, sua percepção sobre o 

fenômeno atmosférico, havia mudado. 

O vento, antes vislumbrado com indiferença, agora é o elemento 

desencadeador de um novo olhar sobre a vida. É, ainda, Todorov quem assevera: 

 

Uma lei fixa, uma regra estabelecida: eis o que imobiliza a narrativa. Mas, 
para que a transgressão da lei provoque uma modificação rápida, é preciso 
que forças sobrenaturais intervenham; senão a narrativa corre o risco de se 
arrastar, esperando que um justiceiro humano perceba a ruptura do 
equilíbrio inicial. O elemento maravilhoso é a matéria que melhor preenche 
essa função precisa: trazer uma modificação da situação precedente, 
romper o equilíbrio (ou o desequilíbrio). (TODOROV, 2006, p. 163). 

 

Se, no início do julgamento de José Roberto, os ouvintes estavam tomados 

por uma curiosidade especulativa motivada pelo sensacionalismo dos jornais e 

fofocas locais, ao final da audiência, sentem-se envolvidos pela verdade e emoção 

do engenheiro e vão, aos poucos, perdendo a certeza de que realmente tenha 

havido um crime e de que ele seja o autor, deixando-se contagiar por aquela 

atmosfera mágica suscitada nas recordações do engenheiro. A humildade de suas 

colocações leva a plateia a certo nível de convencimento e empatia a ponto de 

praticamente implorar que prossiga com seu discurso quando realiza alguma pausa, 

demonstrando, assim, o fascínio exercido por José Roberto. “Há de parecer tolice o 

que contei; mas sei que não é crime. Não pode ser crime dividir com quem quer que 

seja um entusiasmo maior pela chuva, pelo fogo ou pelas plantas...” (MACHADO, 

1997, p. 30). Suas palavras parecem transportar a plateia a uma viagem interior, a 

um mergulho em si mesma, em seu inconsciente. 

O sonho e o vento vencem, parcialmente, o senso prático das personagens, 

conduzindo-as a um desfecho de fruição onírica. Até mesmo o juiz, distinguido entre 

os demais funcionários públicos da região por ser “bom demais para aquele burgo”, 

por “seu vulto, seu saber e dignidade moral, suas nobres maneiras” (MACHADO, 

1997, p. 5) ou, ainda, por ter os olhos “sempre voltados para o mais alto e mais 

longe” (p. 6), símbolo máximo da lei, razão, equilíbrio e imparcialidade, não 
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consegue resistir à veemência dos fatos narrados e também se entrega à força do 

misterioso vento, conforme relata o narrador da história: 

 

A última vez que fora visto, vagava pela colina de onde Zeca da Curva 
partira para sempre. Notaram que sobraçava o calhamaço de um processo. 
E que falava sozinho. Qual fosse esse processo ninguém sabia. Sabia-se 
apenas que o vento soprava no calhamaço com força desconhecida e, uma 
a uma, arrancava-lhe todas as folhas... (MACHADO, 1997, p. 34). 

 

O juiz é a personagem em quem mais se nota a transformação onírica, pois 

não se trata nem da criança envolvida no encantamento da natureza nem do jovem 

engenheiro que busca ali a sua paz interior, mas de uma autoridade que assimila o 

sobrenatural através das palavras de um réu e se deixa levar, espiritual e 

fisicamente, ao encontro dessa experiência única. 

Se as palavras o vento leva, como costumamos dizer, lá se foram pelos ares 

também as folhas do processo e as certezas cartesianas daqueles que 

presenciaram o interrogatório. Ao final do conto, portanto, poderíamos considerar 

que houve o término também do fantástico, pois já não há estranhamento quanto 

aos acontecimentos. Entretanto, não podemos fazer essa afirmação, já que a razão 

e o pragmatismo do escrivão resistiram ao poder do vento. Para ele, “vento é vento 

e nada mais...” (MACHADO, 1997, p. 33). Sente-se inconformado com o desfecho 

do julgamento, além de derrotado e confuso com o que havia presenciado: afinal, o 

juiz se retirara sem dar uma definição ao inquérito. Representando o senso comum, 

podemos entender a personagem do escrivão a partir do que Bachelard (2001, p. 7, 

grifo do autor) define: “um ser privado da função do irreal é um neurótico, tanto como 

o ser privado da função do real” . O ideal, portanto, é que haja um tráfego contínuo 

do imaginário para o real e do real para o imaginário. Opostamente, contudo, o 

escrivão se mantém inabalado e seu estado de espírito não sofrerá nenhuma 

alteração para além do pragmatismo em que está centrado, embora todo o resto da 

cidade tenha sido conduzido, a partir da assimilação do universo onírico, a uma nova 

experiência e a uma profunda modificação. 
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3 OS RECURSOS ESTILÍSTICOS 

 

Se o que escrevo tem valor, não sou eu que o tenho: 
O valor está ali, nos meus versos. 

(Alberto Caeiro) 

 

Neste capítulo, nosso objetivo é analisar os recursos estilísticos empregados 

por Miguel Delibes e Aníbal Machado em Las ratas e “O iniciado do vento”, 

respectivamente. Entendemos por recursos estilísticos os elementos da linguagem 

literária usada por esses autores ou, como pontua Edgar Pauk (1975, p. 237), “no 

sólo el uso estrictamente lingüístico de la palabra, sino también la posición del 

escritor con respecto a sus criaturas (los personajes) y su presencia o ausencia en el 

texto de la obra.” 

Examinaremos, portanto, primeiramente, a posição dos narradores, a maneira 

como nos apresentam o relato, sua relação com as personagens e em que medida 

eles estão presentes ou ausentes no texto. Em seguida, abordaremos a linguagem, 

considerando os valores expressivos das estruturas sintáticas, a seleção lexical, as 

figuras semânticas e os elementos gráficos que nos pareçam relevantes no discurso 

narrativo de cada obra. 

 

 

3.1 A ESTRUTURA NARRATIVA: O NARRADOR 

 

No discurso narrativo, é o narrador que assume o papel de sujeito da 

enunciação e, portanto, tem, como função primordial, a de contar uma história.  

A história, por sua vez, é sempre relatada por um sujeito através de uma pessoa 

gramatical, em geral 1ª ou 3ª, e essa escolha, bem como o ponto de vista de quem a 

conta, são de extrema importância, pois repercutem no desenvolvimento do relato. 

Por isso, o leitor deve estar sempre atento no sentido de identificar quem fala, quem 

transmite a história, ou seja, o enfoque que o autor dá à narração, levando-se em 

consideração que apenas uma voz pode predominar como, também, várias vozes 

podem se alternar ao longo do relato. 
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Oscar Tacca (1985), em Las voces de la novela, considera que há uma 

complexa relação entre autor e narrador e que o autor ideal é aquele que não 

aparece ou que não se deixa perceber, importando, então, as vozes e as visões de 

mundo presentes nesse jogo polifônico: a do narrador, a dos personagens e, até 

mesmo, a do próprio autor que, por descuido, tenha se deixado revelar ao leitor. 

Segundo Tacca, 

 

[...] el autor ideal de la novela se resuelve en la categoría del narrador. [...] 
Por estar aquél siempre presente, resulta arduo tenerlo callado. Si la voz del 
narrador aparece como legítima, la del autor parece ‘intrusa’. Y si el 
narrador siempre acierta, cuando habla y cuando calla, el autor sólo acierta 
cuando calla. (TACCA, 1985, p. 37, grifo do autor). 

 

Essa capacidade do autor de introduzir o leitor na narrativa, como uma 

câmera que determina o foco de sua atenção, traz, em si, uma intencionalidade, 

pressupõe o “silenciamento” ou o predomínio de vozes, a ocultação de fatos, o 

preenchimento de lacunas que surgem nos diálogos entre as personagens, 

revelando, desse modo, a visão de mundo proposta pelo escritor, seja através de um 

ângulo de enfoque onisciente, que vê e controla tudo, seja através do foco narrativo 

centrado em uma ou várias personagens. Trata-se das diferentes possibilidades que 

o autor tem de orientar o olhar do leitor e do efeito que isso produz na compreensão 

da história que está sendo contada. Sobre essa questão, Alfonso Rey diz que o 

ponto de vista é um dos modos com que se dá corpo à informação narrativa, pois 

 

La historia nos proporciona una serie de datos que hay que seleccionar para 
convertirlos en relato, y es precisamente el punto de vista el que se ocupa 
de mostrarnos la forma en que se lleva a cabo esa labor de selección y 
elección de la información narrativa y, por consiguiente, el grado de 
restricción a que se somete tal información. Dicho de forma un poco más 
técnica, sería la modulación cualitativa de la información narrativa. (REY, 
1991, p. 184). 

 

Reforça esse aspecto o posicionamento de Georg Lukács, em seu livro 

Ensaios sobre literatura, quando aponta que: 

 

O leitor é guiado pelo autor através da variedade e multiplicidade de 
aspectos do entrecho, e o autor, na sua onisciência, conhece o significado 
especial de cada particularidade, por menor que seja, sua ligação à solução 
definitiva, sua conexão com o desenvolvimento conclusivo dos caracteres, e 
só lhe interessam as particularidades que podem servir para a realização da 
trama e para o desdobramento da ação no sentido de suas conclusões 
finais. (LUKÁCS, 1968, p. 68). 
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Definido, ainda, como o dono do discurso ou a principal voz do relato, por 

María del Carmen Bobes Naves (1992), o narrador, contudo, não é o único 

responsável pelo desdobramento do texto. Embora seja sua a função de introduzir e 

guiar o leitor ao longo da narrativa, descrevendo a cena, as circunstâncias e até as 

personagens, ao narrar a ação, é fundamental observar como sua palavra se vincula 

com as palavras das personagens. 

Ao contrário do que acontece em obras escritas para teatro, por exemplo, em 

que o autor sai de cena e dá voz às personagens, no romance e no conto, apesar 

das personagens também terem voz, ela são intermediadas pelo narrador. Nesse 

sentido, veremos como Miguel Delibes e Aníbal Machado delegam ao narrador o ato 

de contar a história e a maneira como a enunciação do narrador e a das 

personagens se entrecruzam, evidenciando o nível de sua interferência no relato, 

isto é, o grau de implicação do narrador nos discursos que introduz. 

 

 

3.1.1 O olhar das personagens em Las ratas 

 

A instância do autor se resolve no saber e no dizer, mas a arte do narrador 
está no saber dizer aquilo que ele sabe e quer dizer.  

(Magnólia B. B. do Nascimento) 

 

Como se estivesse seguindo os passos de Nini durante suas andanças pelo 

povoado, o narrador, em Las ratas, vai acompanhando o movimento do protagonista 

para oferecer ao leitor a visão de uma região vulnerável às intempéries da natureza, 

além de apresentar as personagens que encontra pelo caminho. Notamos a 

condução do relato em terceira pessoa, por um narrador onisciente, mas cuja voz 

aparece sutilmente, em alguns momentos, confundindo-se com a de um dos 

moradores do povoado ou como se fizesse parte da coletividade. Alfonso Rey (1975, 

p. 179-180) assinalou, acertadamente, a existência de um complexo perspectivismo 

no relato delibeano: “El narrador se multiplica para ajustar su punto de vista al de las 

criaturas de la novela, consideradas unas veces en su conjunto, otras en limitados 

grupos, y otras individualmente.” 
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Tomemos como exemplo o início do terceiro capítulo de Las ratas, quando 

Antoliano, a señora Clo e doña Resu discutem a origem da sabedoria de Nini – para 

para aquela ciência infusa, para esta, origem diabólica. Em seguida, intervém o 

narrador: 

 

Fuera como fuese, el saber lo que sabía se lo debía el Nini únicamente a su 
espíritu observador. Sin ir más lejos, si los niños y los mozos se arrimaban 
al tío Rufo, el Centenario, sólo por el capricho de verle temblar la mano y 
luego reír, el Nini lo hacía empujado por la curiosidad. El tío Rufo, el 
Centenario, sabía mucho de todas las cosas. (DELIBES, 2009c, p. 27-28). 

 

Evidentemente, essas palavras são do narrador, mas, por serem introduzidas 

logo depois da opinião dos vizinhos do povoado, dão a impressão de serem palavras 

de algum vizinho que também tem sua própria explicação sobre o fenômeno, ou de 

refletirem uma opinião concernente ao senso comum. 

Além disso, há passagens da obra em que notamos a voz do narrador 

misturada com a das personagens em uma mesma frase: 

 

Bien mirado, no pasaba año sin que don Antero, el Poderoso, armara en el 
pueblo dos o tres trifulcas, y no por mala fe, al decir del señor Rosalino, el 
Encargado, sino porque los inviernos en la ciudad eran largos y aburridos y 
en algo había de entretenerse el amo. (DELIBES, 2009c, p. 45). 

 

O narrador opta pelo estilo indireto para expor a opinião da personagem, 

informando-nos, antes, porém, sobre as confusões provocadas por don Antero no 

povoado, confundindo, de certa maneira, sua opinião de narrador com a de qualquer 

outra pessoa que ali vivesse, inclusive, a do próprio Rosalino. 

Observamos, nesses dois exemplos selecionados, que, para se “disfarçar” 

entre as personagens, o narrador se expressa como o homem do campo, 

empregando termos próprios do meio rural, conforme elucida a estudiosa Amparo 

Medina-Bocos (1996, p. xliii-xliv). Ele adota locuções coloquiais e muitos termos 

agrícolas que buscam reproduzir a linguagem e os modos dos personagens. A 

autora destaca, especificamente a respeito dos dois exemplos citados, o uso da 

palavra “mozos” em vez de “jóvenes”, “arrimar” por “acercar”, assim como as 

expressões “bien mirado” e “trifulcas”. Não nos aprofundaremos nesse tema por 

enquanto, pois o aspecto lexical faz parte dos recursos estilísticos da linguagem 

literária que serão analisados mais adiante. 
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É comum encontrarmos, no discurso do narrador, o ponto de vista das 

personagens, porém não só em suas narrações propriamente, mas, também, nas 

descrições que, em geral, adotam a perspectiva de alguma personagem. Assim, em 

Las ratas, uma ampla visão do povoado nos é oferecida através dos olhos do 

Rabino Grande e da perspectiva de tío Ratero, respectivamente: 

 

Durante el otoño y el invierno, los primeros seres que el Rabino Grande 
divisaba abajo en la cuenca, entre los hoscos terrones, arrimados a la tira 
plateada del arroyo eran el tío Ratero y el Nini. Los distinguía, claramente 
aunque diminutos, y por sus actitudes adivinaba cuándo escapaba la rata o 
cuándo la atrapaban. (DELIBES, 2009c, p. 98). 

 
Los ojos del Ratero se fueron elevando poco a poco hasta los grises tesos 
lejanos, como barcos con las desnudas quillas al sol y, finalmente, 
resbalaron por las peladas laderas hasta detenerse en el puentecillo de 
tablas que enlazaba la cueva con el pueblo (p. 128-129). 

 

Além do que a personagem vê – imagens concretas –, captam-se também as 

sensações suscitadas a partir do contato estabelecido com objetos, lugares e 

pessoas, bem como as impressões e as lembranças que estes elementos evocam. 

Alfonso Rey (1991, p. 205) afirma que, através desse procedimento, “se pretende, 

en definitiva, que el lector ‘visualice’ la escena asumiendo concretamente la 

percepción de ese personaje, llegando a meterse en su piel [...]”. 

Ao descrever ou narrar uma cena concreta, o narrador nem sempre apresenta 

sua percepção, pois uma coisa é a voz narrativa, isto é, quem conta, e outra é o modo 

de contar, ou seja, quem percebe. Uma mesma pessoa narrativa pode ajustar-se a 

diferentes perspectivas sem, contudo, assumir a voz da personagem. O narrador 

pode, portanto, ceder a voz a uma personagem ou apenas coincidir com sua ótica. 

Essa atitude significa, para Oscar Tacca (1985, p. 78), um “sacrificio del 

conocimiento”, pois o narrador renuncia, aparentemente, aos seus conhecimentos 

para trazer à tona os da personagem. Essa dupla função da perspectiva narrativa tem 

por finalidade mostrar situações que, embora sejam insignificantes isoladamente, no 

todo formam uma sequência reveladora dos sentimentos de cada indivíduo. 

Comprovadamente, conforme explicamos no Capítulo 2, o autor espanhol 

estava determinado a fazer uma denúncia social quando escreveu o romance  

Las ratas. Ainda assim, embora o narrador descreva contextos quase miseráveis e 

narre situações extremamente dramáticas, procura fazê-lo marcando as diferenças 

sociais sem carregar sua narrativa de pressupostos ideológicos que condicionem o 



134 

 

leitor a tomar partido ou fazer prejulgamentos antes de conhecer a visão das 

personagens. E, conforme varia a apreciação dessa realidade da história, o campo 

castelhano pode ser retratado como um deserto inabitável, como o é para Columba, 

por exemplo, que vê apenas os aspectos negativos da região, ou como um mundo 

de riquezas e novas descobertas, segundo a visão de Nini, que conhece 

minuciosamente o local. Ressalta-se, portanto, por um lado, o caráter crítico da 

trama, as mazelas locais, e, por outro, uma pluralidade de apreciações subjetivas. 

Para falar da personagem Columba e de sua rejeição ao lugar em que vive, o 

narrador de Las ratas diz que essa mulher “echaba en falta su infancia en un arrabal 

de la ciudad y no transigía con el silencio del pueblo, ni con el polvo del pueblo, ni 

con la suciedad del pueblo, ni con el primitivismo del pueblo.” (DELIBES, 2009c,  

p. 117). Em seguida, corroborando o que havia afirmado, o narrador dá voz à 

personagem: “– Justo, así que me levanto de la cama, sólo de ver el mundo vacío 

me dan ganas de devolver.” (p. 118). Uma prova de que se trata da opinião de uma 

personagem, e não de descuido do autor, é o fato de o narrador nos mostrar 

diferentes percepções e sentimentos a respeito de um mesmo tema. Para Columba, 

que odeia o campo, o concerto dos grilos é “monótono e penetrante” (p. 118), 

enquanto, para Ratero, incapaz de imaginar que exista outra possibilidade de vida 

que não seja a do campo, esse reiterativo canto “tiene un ritmo tonificante, como una 

energía por primera vez desplegada” (p. 128). Columba maldiz aquela “tierra 

miserable” (p. 118), já Nini apenas observa “el desolado panorama” (p. 64). Um caso 

parecido se dá, também, em relação ao canto das corujas. Columba, que não vê 

qualquer atrativo na vida do campo, pensa que o barulho da coruja é, simplesmente, 

“seco” (p. 118), enquanto Sime, que delira ao sofrer um surto por questões espirituais, 

o define como um “alarido agudo y quejumbroso” (p. 169), considerando-o como sinal 

da chegada do diabo, que vem por sua alma pecadora. 

Dentro desse processo criativo que consiste em interpretar a realidade segundo 

o ponto de vista dos que estão imersos nela, o narrador do romance de Delibes também 

recorre às formas de apreensão do mundo da coletividade, com o propósito de trazer à 

tona os sentimentos de um grupo em relação a uma personagem ou a um determinado 

acontecimento. Vejamos a explicação do narrador para o apelido da personagem 

Balbino: “Malvino fue Balbino en tiempos, pero sus convecinos le decían Malvino 

porque con dos copas en el cuerpo se ponía imposible.” (DELIBES, 2009c, p. 11). 

Nesse caso, o sintagma “se ponía imposible” parece bastante coloquial e pertencente 
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ao grupo de personagens às quais o narrador se refere. Igualmente, nas expressões 

“siniestro crotorar de las cigüeñas” e “melancólico balido de los corderos” (p. 110), os 

adjetivos nos dão indícios da abrangência da fala, já que os lavradores veem apenas 

maus presságios ao seu redor quando sentem ameaçadas suas plantações pela 

chegada de “las parásitas” (p. 110), por exemplo. Acreditamos, porém, que o 

comentário mais contundente em Las ratas a respeito do sentimento coletivo do 

povoado se refere às mudanças climáticas a que estavam sujeitos os moradores da 

região. O narrador faz esse comentário, referindo-se à instabilidade da primavera, logo 

após a fala do tío Rufo: “‘Si no fuera por abril no habría año vil’. Y en el fondo de sus 

almas los hombres del pueblo alimentaban un odio concentrado hacia este mes 

versátil y caprichoso.” (p. 110). 

Finalmente, muito significativo, também, é o relato da iminência de uma seca 

devastadora: os homens maldizem e blasfemam cada madrugada ao contemplar “el 

azul infinito” (DELIBES, 2009c, p. 103), sem nenhum sinal de chuva. Resolvem, 

então, suplicar a benevolência dos seus santos de devoção, mas não acreditam que 

o padre da igreja local, don Ciro, seja o intermediário apropriado e que sua influência 

junto aos céus seja eficaz por se tratar de um homem sereno, de “excesiva juventud” 

e “indecisa timidez” (p. 111), figura, portanto, que lhes parece muito frágil para 

intervir junto a Deus em um momento tão importante como o que estão enfrentando. 

Na opinião desses homens, don Ciro deveria ser como o padre anterior, don Zósimo, 

el Curón, porque “aquel hombre gigantesco, enfundado de negro, con aquel 

vozarrón de trueno” (p. 111) exigia, mais que implorava, durante as preces, o que 

produzia, entre eles, uma confortadora confiança. 

Segundo Alfonso Rey (1975, p. 259), a originalidade novelística de Delibes 

consiste, justamente, na adaptação do narrador ao ponto de vista das personagens: 

“[...] lo característico de Delibes, lo que mejor revela su poética, es la novelización 

del punto de vista, la recreación, desde dentro, del sistema de valores y creencias de 

los personajes.” Assim, ao mostrar a perspectiva de cada personagem, o autor não 

impõe sua opinião, permitindo-nos a crítica pessoal a posteriori. Esta é uma grande 

virtude de Delibes: conseguir que o leitor, por si mesmo, após a leitura da obra, 

chegue a uma conclusão sobre as intenções do autor e sobre o que este quer nos 

revelar como escritor. 
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3.1.2 A personagem narradora em “O iniciado do vento” 

 

A “estirpe de contadores de histórias” inclui os escritores que obrigam o 
leitor a sair de seu deleite, do mero prazer da linguagem, para conduzi-lo a 
um mundo para ele criado e a mergulhá-lo nos acontecimentos. 

(Gonzalo Sobejano) 

 

“Quem poderá dizer que amanhã mesmo aquele passageiro não esteja na 

manchete principal dos jornais como herói dos acontecimentos que o levam agora à 

cidadezinha de... no alto da serra.” (MACHADO, 1997, p. 3). Com essa pergunta 

indireta, o narrador onisciente, em terceira pessoa, inicia o conto “O iniciado do 

vento” e, como se estivesse puxando assunto com o leitor, instiga-o a saber mais 

detalhes sobre a história que está começando a contar. 

As orações interrogativas são um recurso estilístico ao qual Aníbal Machado 

recorre, reiteradas vezes, para estruturar a narrativa do conto. Sob esse viés, há o 

predomínio de perguntas diretas seguidas, imediatamente, de suas respectivas 

respostas, o que corresponde a diferentes intenções do narrador. Quando o narrador 

pergunta, por exemplo, “A que ficará reduzido depois da provação da publicidade, 

depois do temporal? No momento – pior que a revolta conta a injustiça – era o 

sentimento de pudor ferido, de invasão do seu silêncio.” (MACHADO, 1997, p. 3), 

seu propósito é o de introduzir o leitor no processo discursivo do pensamento da 

personagem, expressando o constrangimento do engenheiro diante da vergonhosa 

situação em que se encontra, além da angústia sobre seu futuro incerto. Nesse 

trecho que antecede a audiência e que consideramos a primeira parte do conto, o 

narrador continua, através do estilo indireto livre, a usar perguntas para passar, 

automaticamente, da sua narração ao interior da personagem: 

 

Seria mesmo crime o que praticara? Os homens inventam leis, modificam à 
vontade os códigos. Como saber o momento preciso em que os nossos atos 
passam da inocência ao crime, se a gente não distingue bem a linha 
divisória. (MACHADO, 1997, p. 4). 

 

Assim, o narrador emite sua opinião sobre o tema, incluindo-se no discurso, e 

revela, em sua resposta, uma identificação com a situação vivida pela personagem 

através do uso do possessivo na primeira pessoa do plural. Essa estratégia confere 

dinamismo à narração, pois, ao fazer certas indagações, o narrador expressa seu 
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propósito de levar o leitor a uma reflexão sobre a acusação feita ao engenheiro, 

como podemos verificar na seguinte passagem: 

 

Como fazer com que a sua verdade tivesse mais poder do que a mentira 
armada com os aparelhos e o cerimonial da justiça? O que aconteceu e 
precisava contar era, de sua natureza, tão inverossímil que não seria 
compreendido pelo tribunal popular, caso o juiz o mandasse a júri. 
(MACHADO, 1997, p. 13). 

 

Em outro dos questionamentos feitos pelo narrador, há uma espécie de 

monólogo interior: “Acabara de ouvir a leitura da denúncia. Homicida!... Será 

possível? E, além de homicida, pervertido sexual! Assim dizia a denúncia do 

promotor.” (MACHADO, 1997, p. 13). O narrador, nesse caso, traz à tona a revolta 

do engenheiro que alega inocência dos crimes pelos quais está sendo acusado: 

abuso sexual e assassinato de Zeca da Curva. 

No que diz respeito a toda essa parte inicial do conto, podemos afirmar que a 

enunciação, em algumas passagens, é feita por um narrador onisciente, como no 

caso do trecho em que é anunciada a chegada do engenheiro à cidade do vento 

para o seu próprio julgamento: 

 

A locomotiva ofegava entre margens de bananeiras. O passageiro 
abandonou o jornal, deixou cair as folhas. Lera os crimes de outros, 
passaria em breve a ler o seu... crime. Baixou os olhos: na folha 
esvoaçante, as fotografias de um punguista e de um cáften expulso. 
Amanhã seria a sua fotografia... (MACHADO, 1997, p. 3). 

 

Já em outras passagens, o narrador denota uma onisciência seletiva, a 

consciência do engenheiro, através do discurso indireto livre. O recurso narrativo 

adotado por Aníbal Machado, no qual o narrador parece absorver a voz da 

personagem em seu discurso, possibilita que o conflito interior da personagem se 

revele com mais intensidade, aspecto que é reforçado pela explicação de Oscar 

Tacca (1985, p. 24) de que “una narración puede asumir la forma de cabal relato en 

tercera persona, correspondiendo, no obstante, a la más estricta conciencia de la 

primera.” Entretanto, embora esse seja um meio de permitir ao leitor conhecer 

melhor a forma de pensar, os sentimentos e as emoções da personagem, cria 

também uma ambiguidade, deixando-o em dúvida se a consideração feita advém do 

conhecimento absoluto do narrador ou se seria um monólogo mental da 

personagem. 
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Na segunda parte do conto, quando José Roberto começa o seu depoimento, 

a voz do narrador onisciente praticamente desaparece e é substituída pela fala 

direta do engenheiro que narra a história em 1ª pessoa e conta o que acontecera a 

ele e a Zeca da Curva quando esteve naquela cidade pela primeira vez. Dá início, 

então, ao seu depoimento com a notícia bombástica: “‘– Senhor Juiz, o menino 

achava-se realmente comigo, no momento em que desapareceu.’” (MACHADO, 

1997, p. 14), causando um frêmito geral na plateia. A partir desse trecho, a 

personagem toma para si a onisciência da narração e, conforme suas lembranças 

vão aflorando, recria as conversas que teve com o menino desde o momento em 

que o conheceu: 

 

“– Você é daqui mesmo? perguntei. 
“– Sou, sim senhor, respondeu o garoto. 
“– Você é descendente de índio? 
“A estação já se tinha esvaziado. 
“– Mas cadê o vento? perguntei. 
“– Daqui a pouco ele começa. É pro Bela Vista que o senhor vai? 
“– Sim. (MACHADO, 1997, p. 16). 

 

Até o epílogo, a presença do narrador onisciente se restringirá a brevíssimos 

comentários sobre o comportamento e as reações das personagens que presenciam 

a audiência à versão do réu sobre os acontecimentos: 

 

– Não sei, senhor Juiz, se o senhor quer ouvir-me até o fim. 
– Sim, sim, continue – disse o magistrado. 
– Onde mesmo que eu estava? 
Toda a sala se preparava para escutar o resto da história. 
– Eu estava... eu estava... 
Ficou suspenso, tentando reatar o fio do relato. (MACHADO, 1997, p. 17). 

 

Sendo José Roberto a voz do discurso, todas as informações dessas 

passagens estão limitadas ao seu ponto de vista e, assim, ao contar sua história, ele 

revive os mágicos momentos de liberdade que passou ao lado do menino e durante 

os quais os dois puderam vivenciar as experiências propiciadas pelo vento. 

O fim do depoimento do acusado coincidirá com a chegada de um forte vento 

que força as janelas da sala de audiências ou, como diz o narrador onisciente que, 

nesse momento, reassume seu discurso, um vento impaciente que: “Dava a 

impressão de que queria participar do final do interrogatório.” (MACHADO, 1997,  

p. 31). Finalmente, o narrador anuncia o destino de alguns moradores, dentre eles, o 



139 

 

escrivão, a dona do hotel e o juiz que, após dar por terminada a audiência, 

aparentemente absolve o acusado, e 

 

Transferido ou aposentado, desapareceu da comarca dias depois, sem 
nada dizer, sem se despedir de ninguém. A última vez que fora visto, 
vagava pela colina de onde Zeca da Curva partira para sempre. Notaram 
que sobraçava o calhamaço de um processo. E que falava sozinho. 
(MACHADO, 1997, p. 34). 

 

A respeito da construção das personagens, notamos que, com exceção dos 

moleques da cidade e do juiz, que são retratados, exclusivamente, através da 

descrição do narrador, as demais personagens com alguma relevância no conto têm 

seu perfil criado também pela descrição do narrador, porém acrescida dos diálogos 

entre si. Apresentamos, a seguir, a título de exemplificação, apenas algumas das 

contribuições do narrador. A primeira, sobre os meninos: “Maltrapilhos e 

abandonados, brigavam sempre entre si, mas o fato de ter sido um deles a vítima, 

[sic] unia-os agora no ódio comum ao engenheiro.” (MACHADO, 1997, p. 5). Esta 

outra, em relação ao juiz: “se dizia que era bom demais para aquele burgo. Seu 

vulto, seu saber e dignidade moral, suas nobres maneiras estavam a indicar-lhe o 

aproveitamento nalgum Tribunal superior.” (p. 5). 

Mesmo no caso daquelas personagens cujo perfil se estabelece através do 

discurso direto, há também a contribuição do narrador no sentido de ajudar o leitor a 

conhecer o caráter de cada uma delas. A respeito do escrivão e do promotor, por 

exemplo, o narrador nos informa que: 

 

Mediante manobras mesquinhas que escapavam aos olhos do juiz sempre 
voltados para o mais alto e o mais longe, o seu esperto escrivão conseguira 
prestígio e se fazia temido na cidade. Conduzia os processos, influía nas 
testemunhas. A vida e a liberdade de muita gente estavam em suas mãos – 
sobretudo agora, com um promotor sentimental, sempre no sítio do 
fazendeiro, por cuja filha se apaixonara. (MACHADO, 1997, p. 6). 

 

O advogado, por sua vez, é descrito como um homem de caráter duvidoso 

que tenta convencer o engenheiro a aceitar seus serviços, alterando sua postura 

quando lhe convém: “[...] mexeu-se na cadeira, reacendeu o charuto. Com esse 

gesto, despedia-se do ar subserviente com que entrara. Entre baforadas ressurgiu o 

profissional desembaraçado e loquaz.” (MACHADO, 1997, p. 9). Finalmente, em 

relação à dona do hotel, é o próprio advogado que descreve suas primeiras 

características (negativas, a propósito), pois, embora alheia aos acontecimentos, ela 
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deporia como testemunha de acusação a pedido do escrivão. Mais adiante, é o 

narrador que, durante um diálogo entre a dona do hotel e o engenheiro, levanta 

suspeitas sobre a mesma personagem: 

 
O homem encarou a mulher. Estaria diante de uma criatura diabólica? Ou 
de alguma incompreendida, disposta a queimar naquele hotel e lugarejo os 
anos maduros de sua vida, como se a renovação dos hóspedes lhe 
diminuísse a solidão e tornasse possível o encontro com alguém que de 
repente viesse mudar-lhe o destino? (MACHADO, 1997, p.11). 

 
Finalizando nossa análise sobre o narrador do conto “O iniciado do vento”, 

entendemos que tanto a aproximação entre narrador e personagem como a 

narração em primeira pessoa interferem na participação do leitor. A partir do 

momento em que não há intermediação nem interpretação de um narrador a 

respeito dos atos de José Roberto e este passa a dar conta do seu discurso, 

deixamos de ser meros contempladores da ação e começamos a fazer suposições, 

chegando, inclusive, a defendê-lo em nossas reflexões. Inevitavelmente, criamos 

uma profunda empatia por ele e sua inusitada história, admitindo, conscientemente, 

a possibilidade de viajarmos pelo mundo de fantasia suscitado no conto. Expondo os 

fatos como os vivenciou, o engenheiro, narrador-personagem, constrói a ponte entre 

o passado e o presente até o momento em que o vento vem do passado relatado e 

entra na cena no presente. Nesse instante, fantasia e realidade ficcional se unem e 

voltamos ao discurso do narrador em terceira pessoa para o desfecho do conto. 

 
 
3.2 OS ELEMENTOS EXPRESSIVOS 

 
La riqueza del lenguaje puede ser medida por el número de las palabras, 
pero no su poderío. Hay escritores que se arreglan con su vocabulario 
restringido, que sacan matices y partido del que tienen por la maestría de su 
colocación. Como en el ajedrez, una palabra no vale por sí sola sino por su 
posición relativa, por la estructura total de que forma parte. Sólo un escritor 
mediocre puede desdeñar ciertas palabras, como un mal jugador de ajedrez 
desdeña un peón: no sabe que a veces sostiene una posición. 

(Ernesto Sábato) 

 
Neste subitem, trataremos dos recursos estilísticos e das diferentes 

possibilidades expressivas suscitadas pela seleção lexical, por determinadas 

estruturas sintáticas e figuras semânticas, por determinados elementos gráficos, 

enfim, por estruturas linguísticas cuidadosamente selecionadas por Miguel Delibes e 

Aníbal Machado, na construção do romance e do conto, respectivamente, a fim de 

obterem uma narrativa dinâmica e única. 
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Não pretendemos fazer uma análise da recriação literária da língua falada nas 

narrativas em questão, mas destacar alguns aspectos estilísticos da linguagem 

literária de ambos os autores, dentre os quais também figuram traços da fala 

coloquial na voz do narrador e das personagens. Em outras palavras, analisaremos 

a relação entre conteúdo e forma por meio dos recursos que tanto a língua 

espanhola quanto a língua portuguesa oferecem e que foram usados, por esses 

escritores, para adequar a linguagem literária à realidade descrita. 

 

 

3.2.1 Las ratas e a precisão da linguagem 

 

O conjunto de recursos estilísticos a que Miguel Delibes recorre para 

caracterizar os seres que cria em sua ficção se traduz no singular cuidado com que 

denomina suas personagens. Os nomes das personagens incluem alguma 

importante informação que o autor quer antecipar a qualquer outro comentário, ação 

ou fala que possa revelar sua essência. Seja pelo primeiro nome apenas, pelo 

apelido, pelos dois elementos simultaneamente ou pelo nome completo, Delibes é 

sempre preciso em sua escolha. 

É uma constante, na obra delibeana, que o nome da personagem seja 

seguido de um elemento, na forma de aposto, cuja função é a de indicar um aspecto 

que, além de individualizá-la entre as demais, qualifica-a positiva ou 

pejorativamente, ressalta algum problema físico ou pontua sua maneira de ser e seu 

caráter. Dessa maneira, o autor identifica, logo de início, a personagem, sem se 

alongar em descrições, de uma forma simples e direta. 

Notemos que, ao longo do romance Las ratas, o narrador repete tanto o nome 

como o apelido da personagem quando faz menção a ela, inclusive em uma mesma 

oração, em vez de substituí-los por um pronome pessoal ou por apenas uma das 

partes, como vemos no seguinte fragmento: “[...] José Luis, el Aguacil, no era más 

que un mandado de Justito, el Alcalde, y que Justito, el Alcalde, había prometido al 

Jefe terminar la vergüenza de las cuevas.” (DELIBES, 2009c, p. 65). Essa técnica 

contribui para uma maior aproximação entre o leitor e as personagens e enfatiza um 

traço específico do meio rural: o de se rotular uma pessoa com um apelido (ALCALÁ 

ARÉVALO, p. 1991, p. 64). 
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Em Las ratas, conhecemos, primeiramente, pelo apelido, as personagens de el 

Pruden e el Malvino. Posteriormente, o narrador esclarece o significado de cada 

apelido: “Malvino fue Balbino en tiempos, pero sus convecinos le decían Malvino 

porque con dos copas en el cuerpo se ponía imposible.” (DELIBES, 2009c, p. 11);  

“El Pruden, en puridad, era Acisclo por bautismo, pero se quedó con Pruden, o 

Prudencio, por lo juicioso y previsor.” (p. 12). Igualmente, pela composição do nome 

com um apelido, Delibes confere prestígio social a don Antero, el Poderoso. No caso 

de doña Resu, el Undécimo Mandamiento, o autor se vale de refinada ironia para 

expressar o autoritarismo da personagem, cuja palavra é “lei”, não sendo questionada 

no povoado. Além dos apelidos, Delibes utiliza outros recursos. Pela profissão, nos 

apresenta Frutos, el Pregonero, José Luis, el Alguacil, señor Rosalino, el Encargado, 

señora Clo, la del Estanco, Eustasio de la Piedra, el Profesor, Justo Fadrique, el 

Alcalde, e Guadalupe, el Capataz. Para indicar que a personagem tem um alto nível 

social, o escritor se utiliza de nome, sobrenome e função, como no caso de Fito 

Solórzano, el Gobernador. Delibes recorre, também, à relação de parentesco com 

outras personagens, el Mamertito, el chico del Pruden, la Columba, la mujer del 

Justito, el abuelo Román, el abuelo Abundio, la abuela Iluminada. Há, ainda, casos em 

que o nome evidencia o aspecto físico, el Mamés, el Mudo; a idade, el tío Rufo, el 

Centenario, el Rabino Chico e el Rabino Grande; a origem, Luis, el de Torrecillórigo; e, 

até mesmo, o caráter da personagem, como é o caso de Matías Celemín, el Furtivo. 

Curiosamente, os protagonistas Nini e tío Ratero são designados apenas pelo 

apelido, isto é, como são conhecidos no povoado. Na opinião de Agnes Gullón, a 

falta de um nome próprio, nesse caso, é bastante significativa, e serve para 

distinguir essas personagens, pelo modo diferente e lastimável como vivem, dos 

demais habitantes da região: 

 
Al hombre de la cueva, como ser primitivo, se le identifica ante todo por su 
actividad, su relación con la naturaleza y los animales. Vive fuera de la 
colectividad, donde los nombres sí son necesarios y los apodos una forma 
de aclarar quién es, cómo es o qué hace cada cual. (GULLÓN, 1981, p. 36). 

 

Própria da fala coloquial, a anteposição do artigo definido aos nomes próprios é 

uma constante em Delibes, tanto quando uma personagem se refere à outra como na 

voz do narrador, o que evidencia sua adesão, ao longo da narrativa, ao registro rural 

castelhano. De acordo com Manuel Seco (1993), não é comum o uso de artigo antes de 

nomes próprios de pessoas, embora esse uso seja frequente na linguagem popular. 



143 

 

Assim como as personagens e as situações narradas configuram o mundo 

rural em Las ratas, a linguagem do romance também conforma a realidade 

representada. Por meio do narrador e da fala das personagens, Delibes recorre a 

um vocabulário primorosamente selecionado e comum ao homem do campo. 

Entretanto, acreditamos que até mesmo um falante nativo da língua espanhola que 

viva no meio urbano e não esteja acostumado à riqueza lexical relativa à fauna e à 

flora, às colheitas, ao trabalho agrícola, aos fenômenos meteorológicos, etc. tenha 

dificuldade em compreender, integralmente, esse vocabulário, dada a sua 

especificidade. 

A propósito dessa questão, o pesquisador Jorge Urdiales Yuste (2006) reuniu, 

no Diccionario del castellano rural en la narrativa de Miguel Delibes, 329 termos do 

vocabulário rural empregado pelo autor espanhol em sua produção literária. Além de 

ser de grande valia para que tenhamos uma apreensão mais ampla da rica seleção 

lexical dos romances de Delibes, o estudo do matiz linguístico popular rural da obra 

delibeana contribui para preservar as particularidades da língua falada no campo, 

pois, conforme nos alerta Urdiales Yuste, 

 

Los usos y costumbres de las gentes del campo han cambiado radicalmente 
en los últimos cincuenta años y, con ellos, su modo de hablar. El léxico rural 
que era popular, se va perdiendo a favor de otro tipo de lenguaje más 
global, menos apegado a la tierra y claramente influido por los medios de 
comunicación. (URDIALES YUSTE, 2006, p. 13). 

 

Para Medina-Bocos (1996), a precisão lexical é justamente o que caracteriza 

a língua em Las ratas. A autora chama a atenção para a marcada distinção feita por 

Delibes, por exemplo, entre as diferentes unidades de medida usadas no campo 

como “celemines, arrobas, obradas y fanegas” (p. LI); e, também, entre as 

ferramentas agrícolas como “horcas, cribas, azuelas, seras y serillos” (p. LI). Medina-

Bocos destaca, ainda, a variedade de pássaros – “abubillas, golondrinas, vencejos, 

codornices, rabilargos, abejarucos, torcaces, chotacabras, búhos” (p. LI) –;  

a diversidade de espécies vegetais como as “mimbreras, berreras, menta, 

corregüela, carrizos, espadañas, junqueras, hierbabuena” (p. LI); além das 

descrições topográficas em que se diferenciam “tesos, cuetos, cotarras, vaguadas, 

laderas, cerros, cerrales, cárcavas, trochas, senderos, páramos, cuestas” (p. LI-LII). 

Como mais um exemplo dessa mesma precisão lexical, a autora inclui, igualmente, 
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as muitas variantes de chuva e neve registradas em “cellisca, aguanieve, granizo, 

pedrizco, friura, escarcha, matacabras, aguarradillas” (p. LII).12 

Nesse sentido, Alfonso Rey (1975, p. 174-175) também se aprofunda na 

análise de algumas peculiaridades relacionadas a termos específicos do trabalho 

agrícola. O que um leigo diria tratar-se apenas da atividade de semear a terra, entre 

os agricultores ganha diferentes significados em “hacer la sementera, obrada de 

sembrado, sembrar a voleo, aricar los sembrados, binar los barbechos, sembrar 

aricados y escardados”.13 Desse modo, Delibes particulariza cada ação e mostra a 

pluralidade semântica das atividades no campo. 

Nas conversas que mantém com César Alonso de los Ríos (1971), Delibes 

arremata as opiniões dos estudiosos que acabamos de citar e esclarece essa 

questão linguística: 

 

En mis novelas y relatos sobre Castilla, lo único que pretendo es llamar a 
las cosas por su nombre y saber el nombre de las cosas. Los que suelen 
acusarme de que hay un exceso de literatura en mis novelas se equivocan, 
y es que rara vez se han acercado a los pueblos. [...] Cuando yo escribo en 
mis libros aquel cabezo o aquel cotarro no significan la misma cosa. Esto es 
lo que saben los hombres del pueblo, pero no lo suelen saber los hombre de 
la ciudad. El cotarro, el teso, el cueto, no son el cabezo. El cabezo es 
sencillamente el cueto; el cotarro, la colina que tiene una cresta de monte y 
monte de encina. Esto puede parecer preciosismo, pero es exactitud. 
(ALONSO DE LOS RÍOS, 1971, p. 183-185, grifo do autor). 

 

No que se refere aos recursos gráficos, encontramos a divisão silábica, usada 

pelo autor espanhol, como recurso para representar um registro coloquial em que 

pretende enfatizar o que está sendo dito. Marca-se, por exemplo, a firmeza e as 

pausas da fala de Luis, el de Torrecillórigo, quando praticamente está suplicando a 

                                                           
12

 Para facilitar a compreensão da variedade lexical rural, apresentamos a tradução das palavras citadas: 
celemines – celamins (medida equivalente à décima sexta parte do alqueire [2,27 litros]); arrobas – arrobas; 
obradas - medida agrária usada nas províncias de Palencia, Segovia e Valladolid, em equivalência, 
respectivamente, de 53,832 áreas, de 39,303 áreas e de 46,582 áreas; fanegas - medida de capacidade para 
a terra que, em Castela, tem 12 celamins e equivale a 55,5 l, mas varia muito de acordo com a região da 
Espanha; horcas – forcado; cribas – crivos; azuela – enxó (ferramenta cortante); seras – cestos grandes; 
serillos – cestos pequenos; abubillas – popas, golondrinas – andorinhas; vencejos – gaviões; codornices – 
codornas; rabilargos – rabilongos; abejarucos – abelheiros; torcaces – pombos silvestres; chotacabras – 
bacuraus; búhos – corujas; mimbreras – vimeiros; berreras – planta da família das umbelíferas que crescem 
na beira do rio; menta – menta; corregüela – campainha; carrizos – juncos; espadañas – espadana; junqueras 
– juncos; hierbabuena – hortelã; tesos – colinas baixas e planas em cima; cuetos – cerros; cotarras – ladeira 
de um barranco; vaguadas – talvegues; laderas – encosta; cerros – cerros, colinas; cárcavas – cárcava, fosso; 
trochas – atalhos; senderos – veredas, caminhos; páramos – páramos; cuestas – ladeiras; cellisca – chuva e 
neve; aguanieve – água que cai com a neve; granizo – granizo; pedrizco – granizo grosso e abundante; friura 
– temperatura fria; escarcha – geada; matacabras – vento norte forte; aguarradillas – aguaceiro. 

13
 Dando continuidade às traduções: “hacer la sementera” e “obrada de sembrado” –  ação e resultado de 
semear; sembrar a voleo – jogar as sementes em punhados, espalhando-as no ar; aricar los sembrados – arar 
superficialmente; binar los barbechos – dar a segunda relha (parte do arado que abre o sulco na terra) na área 
trabalhada; sembrar aricados y escardados – arar superficialmente e arrancar as ervas daninhas. 
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tío Ratero que pare de atacá-lo, “Da-te-a-ra-zo-nes-co-ño” (DELIBES, 2009c,  

p. 184), como se estivesse falando entre dentes. 

Atentemos, também, para o capítulo 14 do romance, em que há uma 

mudança de tipografia de minúscula para maiúscula quando o narrador transcreve o 

texto do livro de sermões de Centenario: 

 
En la primera página decía: <SERMONES PARA LOS MISTERIOS MÁS 
CLÁSICOS DE LAS FESTIVIDADES DE JESUCRISTO Y DE MARÍA 
SANTÍSIMA. EL AUTOR ES EL LICENCIADO EN SAGRADOS CÁNONES 
DON JOAQUÍN ANTONIO DE EGUILETA, PRESBÍTERO Y CAPELLÁN 
MAYOR DE LA IGLESIA DE SAN IGNACIO DE LOYOLA DE ESTA 
CORTE. Tomo III. Madrid MDCCXCVI. CON LAS LICENCIAS 
NECESARIAS.> (DELIBES, 2009c, p. 145). 

 
Ainda nesse mesmo capítulo, a señora Clo entrega o livro do Centenario à 

filha dele, Simeona que, ao abri-lo, além de encontrar várias notas de 5 pesetas, se 

depara com um papel todo amassadinho com o seguinte dizer: “Reserbas para 

conparme la dentadura.” (DELIBES, 2009c, p. 145), com todos os erros ortográficos 

e gramaticais visíveis e com a letra em itálico. Entendemos que os recursos gráficos 

tenham sido usados aqui justamente com a finalidade de marcar as falhas 

decorrentes do baixo nível escolar da personagem. 

No concernente às estruturas sintáticas, destacamos o emprego da anáfora, 

ou seja, a repetição de uma mesma palavra, principalmente, no começo de várias 

frases, como nos fragmentos que reproduzimos a seguir:  

 
- ¿Cuando los hombres no están contentos con lo que tienen arman un 

trepe, ¿eh, Ratero? 
- Eso. 
- Y si están contentos con lo que tienen nunca falta un tunante que se 

empeña en darles más y arma el trepe por ellos. Total, que siempre hay 
función, ¿eh, Ratero? 

- Eso. 
- Mira tú que andas a gusto en tu cueva y no te metes con nadie. Bueno, 

pues el Justito dale con que te vayas a esa casa cuando más de seis y 
más de siete se matarían por ella. 

- Eso. (DELIBES, 2009c, p. 11-12). 
 
 
- Podar no es cortar sarmientos, ¿oyes? 
- Sí, abuelo. 
- Cada cepa tiene su poda, ¿oyes? 
- Sí, abuelo. 
- Un majuelo de verdejo de treinta años llevará dos varas de empalmes, dos 

nuevas, dos o tres calzadas y dos o tres pulgares, ¿oyes? 
- Sí, abuelo. 

- Con el jerez o el tinto no lo harías así. Con el jerez o el tinto dejarías dos 
varas pulgares, dos yemas y un sacavinos, ¿oyes? 

- Sí, abuelo. (p. 30). 
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No primeiro exemplo, a anáfora é um elemento caracterizador da personagem 

de tío Ratero e atua reforçando o perfil de um homem primitivo, cujo intelecto é 

limitado e que, portanto, dispõe de um vocabulário muito restrito, limitando-se, 

muitas vezes, a expressar a sua opinião através de uma fala monossilábica, 

conforme se verifica, também, em outros diálogos, ao longo do romance.  

No segundo fragmento, a repetição demonstra a atenção fixa de Nini às explicações 

de seu avô Abundio e a sua maneira afável de tratar a todas as pessoas. 

Além disso, constatamos, em ambos os diálogos, a presença de expressões 

chamadas por Ana Maria Vigara Tauste (1990, p. 60-63) de “estimulantes 

conversacionales”, através das interrogações “¿eh, Ratero?” e “¿oyes?”. Usadas ao 

final das orações, funcionam como uma interrogação retórica, ou seja, são 

perguntas para as quais, em princípio, não se espera uma resposta. A intenção do 

falante é verificar se o interlocutor está atento ao que ele está pronunciando e 

prender sua atenção. 

Quanto à estrutura das frases, a enumeração é um aspecto estilístico muito 

empregado por Delibes em Las ratas. Além de enumerar animais, plantas, 

fenômenos meteorológicos e tarefas do campo, chamou-nos a atenção como o 

narrador enuncia, sucessivamente, as personagens envolvidas em determinada 

situação. Na cena em que alguns homens do povoado estão no bar do Malvino, 

conversando sobre o tempo, encontramos a seguinte enumeração: 

 

El Pruden, desde San Juan Clímaco, decía cada tarde en la taberna de 
Malvino: <Si no llueve para San Quinciano a morir por Dios>. El Rosalino y 
el Vigilio, y el José Luis y el Justito y el Guadalupe y todos los hombres del 
pueblo no decían nada (DELIBES, 2009c, p. 102-103). 

 

Parece-nos que o propósito de se citar, uma a uma, as personagens 

presentes na ação é o de conferir uma particular importância a cada um dos homens 

presentes, igualando seu valor individualmente. Encontramos um outro exemplo 

desse recurso neste fragmento em que os moradores do povoado, após a trágica 

tempestade, conversam e lamentam suas perdas: “El Justito, y el José Luis, y el 

Matías Celemín, y el Rabino Chico, y el Antoliano, y el Agapito, y el Rosalino, y el 

Virgilio se encontraban allí, los ojos patéticamente abiertos, las espaldas vencidas 

como bajo el peso de un enorme fardo.” (DELIBES, 2009c, p. 180). Diante da 

enumeração das personagens que compõem a cena, temos a impressão de 
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estarmos mais próximos de cada uma delas e nos sentimos mais sensibilizados ao 

tomarmos conhecimento, como se o caso fosse real, de que não foi um povoado 

qualquer que sofreu os danos causados pela força da natureza, mas que aquelas 

pessoas que, supostamente, conhecemos e com as quais, hipoteticamente, temos 

um vínculo emocional foram duramente afetadas. 

Finalmente, quanto às figuras semânticas, notamos a presença de umas 

pinceladas de humor no romance de Delibes. No entanto, não estamos nos referindo 

ao humor que simplesmente provoca riso espontâneo. No episódio do enterro do 

Centenario, cujo caixão, por uma questão de economia, havia ficado menor que o 

defunto, encontramos um exemplo de humor negro: 

 

Media hora más tarde se presentó el Antoliano con el cajón de pino oliendo 
todavía a resina, y la Sime pidió que la echasen una mano, pero todos 
ronceaban, hasta que entre ella, el Nini y el Antoliano lograron encerrarle, y 
como el Antoliano, por ahorrar material, había tomado las medidas justas, el 
tío Rufo quedó con la cabeza empotrada entre los hombros como si fuese 
jorobado o estuviera diciendo que a él ninguna cosa de este mundo le 
importaba nada. (DELIBES, 2009c, p. 144). 

 

Há, no romance, ainda, exemplos de humor irônico, que pode ganhar um tom 

agressivo, quase sarcástico, forma de que Delibes, frequentemente, se vale para 

denunciar alguma situação crítica, como a que transcrevemos a seguir:  

 

– Campesinos: habéis sido objeto de una broma cruel. No hay petróleo 
aquí. Pero no os desaniméis por ello. Tenéis el petróleo en los cascos de 
vuestras huebras y en las rejas de vuestros arados. Seguir trabajando y con 
vuestro esfuerzo aumentaréis vuestro nivel de vida y cooperaréis a la 
grandeza de España; ¡Arriba el campo! (DELIBES, 2009c, p. 126). 

 

Na voz do governador, esse discurso grandiloquente soava vazio de sentido 

para aqueles trabalhadores do campo cuja realidade miserável estava muito distante 

da riqueza anunciada por aquele que os representava oficialmente. Segundo o 

político, embora a história do petróleo não tenha passado de uma brincadeira de 

mau gosto, com seu trabalho e seu suor, aqueles trabalhadores rurais conseguiriam 

mudar suas vidas e, assim, contribuiriam para o crescimento de seu país. Sabemos, 

contudo, que as diferenças sociais são gritantes e que não bastaria que esses 

homens se dedicassem exclusivamente ao trabalho, de sol a sol, para que tivessem 

uma oportunidade de mudar de vida. 
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3.2.2 “O iniciado do vento” e a arte de sugerir 

 

Opostamente a Las ratas, em que todas as personagens são nomeadas, em 

“O iniciado do vento” apenas José Roberto, Zeca da Curva e Espiga de Milho, 

namorada do menino, têm nome ou apelido. Alude-se às demais personagens por 

sua profissão, função que exercem na cidade ou pelo grau de parentesco com o 

protagonista, o que nos leva a entender que, nessa trama, não importa o nome ou o 

sobrenome de cada indivíduo, mas a posição social de cada um. Assim, integram o 

conto, além do protagonista e de José Roberto, a mãe de Zeca da Curva, a dona do 

hotel, o advogado, o escrivão, o promotor e o juiz. O próprio José Roberto é 

identificado, primeiramente, apenas como “o passageiro”. A partir de então, a 

denominação da personagem obedece à seguinte sequência: de “o viajante” para  

“o engenheiro José Roberto”, depois “o engenheiro” e, durante seu julgamento,  

“o denunciado” e “o acusado”. Esse recurso coloca as personagens adultas, com 

exceção de José Roberto, numa posição secundária, e dá relevância às infantis, 

nomeadas pelo narrador por seus apelidos, ou seja, como são conhecidas em seu 

ambiente e pelo aspecto que as caracteriza – no caso de Zeca da Curva, o lugar 

onde mora e, quanto à Espiga de Milho, a aparência física, já que se trata de uma 

menina ruiva. 

No que se refere às figuras semânticas, identificamos o uso de ironia na voz 

do narrador quando o tema é a justiça. Após o julgamento, quando toda a cidade 

mostrava os primeiros sinais da mudança provocada pela arrebatadora passagem 

do vento, e o juiz, com algumas poucas folhas do processo que não haviam voado 

embaixo do braço, vagava pela mesma montanha onde Zeca da Curva havia sido 

visto pela última vez, surge o narrador com o seguinte comentário: 

 

Eis agora o vento nas pernas do Meritíssimo!... Oh, vento, respeita o varão 
austero. Por que empurrá-lo assim, por que atirar-lhe ao chão o chapéu? 
Um juiz-juiz não pode, não deve correr... Nem olhar para trás, nem apanhar 
o que caiu... Um juiz de verdade só caminha de cabeça erguida, a passos 
firmes como quem vai de braços com a Justiça. (MACHADO, 1997, p. 33). 

 

O tom sarcástico do narrador sobre a postura ideal de um magistrado explicita 

a opinião do autor ao igualar o juiz a qualquer outro ser humano, vulnerável a 

influências externas tanto positivas como negativas, ao passo que, no início do relato, 

na descrição do juiz, destacaram-se o seu caráter inquestionável e a sua conduta 



149 

 

irrepreensível. Encontramos outra crítica direta ao sistema judiciário, em que se 

salienta a sua face nem sempre tão imparcial como deveria ser, logo no princípio da 

história: “Amanhã mesmo se acharia perante a Justiça, de seus olhos vendados, de 

sua cara falsa e fria.” (MACHADO, 1997, p. 6). Devemos registrar, também, que 

justamente a personagem do juiz, que simboliza a razão e a equidade, é aquela na 

qual se verificam os sintomas mais fortes causados pelo onirismo gerado na 

experiência com o vento. A apreciação sobre a justiça adquire, ainda, um significado 

mais categórico ao lançarmos mão de um dado biográfico de Aníbal Machado: o fato 

de ter sido promotor público em Minas Gerais e no Rio de Janeiro, cargo que 

certamente lhe conferiu conhecimentos profundos sobre os meandros da justiça. 

O autor mineiro também demonstra, na sua narrativa, a preocupação com a 

recriação da linguagem coloquial e o propósito de adequá-la à realidade das 

personagens. Na reconstrução dos diálogos entre José Roberto e Zeca da Curva, 

por exemplo, fica patente a limitação lexical do menino e sua ignorância em relação 

a algumas palavras empregadas pelo engenheiro: 

 

“– Ontem eu vi quando ele se escondeu na grota, disse-me o menino 
enquanto subíamos.  
“– Com certeza pernoitou lá. 
“– Com certeza o quê? perguntou fazendo uma careta. 
“– Pernoitou lá, repeti. 
“– O que é que é isso, pernoitou lá, pernoitou... pernoitou? 
“– Passou a noite, expliquei.  
“– Ah, que palavra gozada! (MACHADO, 1997, p. 21). 

 
 

Inventei que nele correm também meninos invisíveis, os mensageiros. 
Sabia que essa ideia ia excitá-lo. 
“– Os quê? inquiriu logo. 
“– Mensageiros, repeti. 
“– Ah! mensageiros, mens... 
“– São alados, completei. 
“– Que negócio é esse, alados? 
“– Que tem asas. (p. 25). 

 

Dessa maneira, confere-se verossimilhança à rica e curiosa troca de 

informações entre um adulto e um menino de 12 anos. Devido à sua idade, o seu 

conhecimento formal também é limitado e restrito à sua vivência, conforme atestamos 

nas passagens que se seguem em que o engenheiro e o menino conversam sobre a 

direção e a velocidade do vento. Reparemos na informação sobre a incredulidade de 

Zeca da Curva contida nesta primeira passagem: “‘– A gente pode tomar a velocidade, 
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há aparelhos para isso.14 “‘– Pois, sim, vou acreditar! – respondeu em tom de 

zombaria. A gente toma a velocidade do vento é nas árvores e na roupa dos varais.” 

(MACHADO, 1997, p. 22). Nesta segunda passagem, observemos os dados sobre o 

aprendizado escolar do menino: 

 

“– Olha lá... as nuvens, eu disse. Todas na mesma direção e frisadinhas. 
Quer dizer que o vento está correndo muito alto, você está vendo? 
“– Estou, mas eu gosto é quando ele passa baixinho e vem brincar no 
capim. 
“– Com certeza está indo para o mar. 
“– Pro mar! Como é que sabe? 
“– Porque a costa atlântica é para aqueles lados... 
“– Costa o quê? 
“– A costa que dá para o oceano chamado Atlântico, nunca ouviu falar? 
“– Ah, agora tô me lembrando, a professora falava nesse nome... 
(MACHADO, 1997, p. 21-22). 

 

Quanto ao aspecto lexical, importa, também, mencionar, ainda que 

brevemente, uma particularidade da fala de Zeca da Curva, na qual se verifica o uso 

de um regionalismo tipicamente mineiro, a interjeição “uai”: “‘– Como sabe que vem? 

‘– No corpo, uai...” (MACHADO, 1997, p. 18), ‘– Aqui também nós temos ventania, 

uai! (p. 22) e ‘– Uai! a gente sabe sem querer... O corpo avisa.” (p. 28). 

Além disso, registramos, na fala do menino, a presença de duas figuras de 

linguagem que fazem parte do registro coloquial: síncope e aférese. Conhecidas 

como figuras de dicção, elas dizem respeito à forma como as palavras são 

pronunciadas. Em “É pro Bela Vista que o senhor vai?” (MACHADO, 1997, p. 16, 

grifo nosso), por exemplo, o autor usou a síncope na omissão de letras no meio das 

palavras, na forma contraída. Já em “‘– Ah, agora tô me lembrando, a professora 

falava nesse nome...” (p. 22, grifo nosso), a aférese aparece suprimindo letras no 

início e no final da palavra. 

Em relação à fala do engenheiro, vale apontar o cuidado do autor em 

esclarecer suas intenções no que diz respeito à construção da linguagem infantil:  

“‘– Estou-me esforçando, Sr. Juiz, por conservar o jeito especial de o garoto falar, 

mas vejo que não é possível, perco o que havia de mais saboroso na sua 

linguagem.” (MACHADO, 1997, p. 21). Desse modo, temos a impressão de que, 

através da fala da personagem, o autor tenta se justificar com o leitor por tentar, mas 

                                                           
14

 Como Aníbal Machado faz uso de aspas para introduzir a fala de José Roberto e os diálogos entre ele e Zeca 
da Curva, usamos aspas simples, no caso de citações curtas, para indicar as aspas do original do autor. A fim 
de respeitar o texto original, em muitos casos, as aspas simples não são fechadas nas citações. 
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talvez não conseguir, ser tão realista e reconstruir tão vivamente o linguajar de Zeca 

da Curva, empregando expressões tal como são usadas oralmente. 

Dentro ainda do aspecto linguístico, pareceu-nos curiosa a indecisão de José 

Roberto sobre como deveria se dirigir ao juiz, durante a audiência: “Eis a razão por 

que o dispensei, embora Vossa Senhoria... Vossa Excelência tivesse nomeado um 

para me assistir no processo.” (MACHADO, 1997, p. 14-15). “– ‘É possível, Seu Juiz, 

que o que estou contando não tenha relação real com o processo.” (p. 27). 

Ao se confundir quanto ao pronome de tratamento adequado para nomear a 

autoridade, o engenheiro vai de encontro ao inflexível escrivão que, incomodado 

com a maneira como o réu está se defendendo e com o seu reiterado erro, insiste 

em corrigi-lo: “Mas porque ‘o que vou narrar a Vossa Senhoria, Sr. Juiz... – A Vossa 

Excelência, emendou o escrivão.” (MACHADO, 1997, p. 14). O mesmo ocorre neste 

exemplo: 

 

– Não sei, Sr. Juiz – continuou como que voltando a si de um estado 
sonambúlico – se estou contando coisas inúteis. Se posso dizer tudo, se o 
senhor quer me ouvir até... 
– Se Vossa Excelência quer me ouvir – corrigiu o escrivão.  
(MACHADO, 1997, p. 17). 

 

A hesitação do engenheiro seria um reflexo da paradoxal circunstância em 

que se encontra. Mais do que inadequação do seu linguajar ao contexto, por ser 

muito jovem, como aponta posteriormente o narrador, o caráter decisivo da ocasião 

destoa da subjetividade do seu discurso. São suas as seguintes palavras: “Eu não 

podia responder em dois minutos o que vou tentar explicar ao Senhor... a Vossa 

Excelência, sem saber se conseguirei.” (MACHADO, 1997, p. 20). Como descrever 

uma experiência tão extraordinária de maneira racional, sucinta e direta? O 

engenheiro diz, inclusive, se sentir envergonhado por contar, em um ambiente 

impróprio, coisas que parecem inverossímeis. Há divergência, portanto, entre o que 

se espera que ele conte e os fatos que está relatando e, consequentemente, a 

confusão ao se expressar demonstra o seu esforço de se adaptar àquela situação 

extremamente formal que lhe exige objetividade na exposição de sua defesa. 

Finalmente, concluímos este subitem com a análise de dois recursos gráficos 

que se destacam no conto de Aníbal Machado: o uso de aspas e reticências. As 

aspas são empregadas para marcar a fala de José Roberto ao relembrar os 

momentos que teve com Zeca da Curva, bem como para reproduzir, ao longo de seu 
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depoimento, as conversas que teve com o menino. As aspas são fechadas apenas 

para introduzir a voz do narrador. A seguir, transcrevemos um fragmento que, 

embora longo, é bastante elucidativo, pois registra exatamente o que acabamos de 

expor: 

 

“Logo na primeira vez, aproximando-se com seu cavalo, fez-me uma 
pergunta: 
“– Onde é que ele começa, heim? 
“– Não sei, respondi. 
“– Mamãe disse que é Deus que faz soprar o vento no mundo. 
“Respondi que também não sabia. O garoto ficou decepcionado; insistiu em 
que eu sabia, mas não queria dizer. 
“– O senhor não reparou esta noite? Teve um vento danado... Corria de um 
lado para outro, empurrava tudo que era porta e janela. Acho que ele não 
sabia o que queria... O senhor não sabe aquela bananeira que nós vimos lá 
em cima, perto da caixa d´água? pois parecia que estava pegando fogo. 
Acho que ela sofreu um bocado.” 
O interrogado fez aqui uma pausa. (MACHADO, 1997, p. 21, grifo nosso) 

 

Ao marcar a fala de José Roberto, as aspas frisam os pensamentos da 

personagem e distanciam a voz do narrador. São empregadas, também, para 

destacar as conversas entre Zeca da Curva e o engenheiro, reproduzidas pelo 

próprio réu, além de servirem para se passar do estilo indireto ao direto dentro da 

narração, sem anúncio prévio, substituindo o travessão. 

No que se refere às reticências, o seu emprego pode corresponder a variados 

valores expressivos, os quais se subentendem pelo contexto em que estão 

inseridas. Entretanto, independentemente de seu valor específico na enunciação, 

em geral, o silêncio implicado por elas estimula a imaginação do leitor e sua atuação 

na história. Em “O iniciado do vento”, as reticências estão presentes, reiteradas 

vezes, no discurso do narrador e em muitas das conversas entre o engenheiro e o 

menino. Tanto no início como no final do conto, o narrador recorre ao uso de 

reticências. Na página 34, encontramos este exemplo: “Qual fosse esse processo 

ninguém sabia. Sabia-se apenas que o vento soprava no calhamaço com força 

desconhecida e, uma a uma, arrancava-lhe todas as folhas...” (MACHADO, 1997,  

p. 34, grifo nosso). E, no início do conto, mais um exemplo: 

 

O passageiro abandonou o jornal, deixou cair as folhas. Lera os crimes de 
outros, passaria em breve a ler o seu... crime. Baixou os olhos: na folha 
esvoaçante, as fotografias de um punguista e de um cáften expulso. 
Amanhã seria a sua fotografia... Lançada que fosse a notícia aos quatro 
ventos, não adiantava mais restabelecer a verdade, gritar sua inocência. 
(MACHADO, 1997, p. 3, grifo nosso). 
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Alcalá Arévalo (1991) afirma que as reticências deixam livre a mente do leitor, 

isto é, sugerem e não fecham o sentido da enunciação. Observemos, portanto, sua 

presença nas falas de José Roberto e Zeca da Curva: “– Foi pena ter acontecido 

aquilo...” (MACHADO, 1997, p. 7); “– Está no processo. Se não me engano, no 

depoimento de madama...” (p. 9); “– A porta de meu quarto está sempre aberta...”  

(p. 11); “– Acho que o que eu gosto mesmo... é do vento...” (p. 16); “‘E começamos a 

correr... O que era uma delícia!’” (p.19); “‘– Olha lá... as nuvens, eu disse.” (p. 21);  

“‘– Ele hoje não veio...” (p. 25); “... ‘eu queria com isso, Sr. Juiz, explicar a influência 

exagerada que ele exerceu em mim e no menino. [...]’” (p. 31).15 

Em outras palavras, as reticências requerem a nossa inferência a respeito do 

que é aludido, ou pelo narrador ou pelas personagens. No caso de “O iniciado do 

vento”, os vazios deixados pelos seus silêncios são preenchidos, paulatinamente, 

pela participação das personagens na trama e por nossa imaginação que, ao final do 

conto, assim como ocorre com algumas das personagens, também se deixa 

envolver pelo clima fantástico e surreal proposto por Aníbal Machado. 

 

                                                           
15

 Em todas as citações do parágrafo, o grifo é nosso. 
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CONCLUSÃO 

 

A vasta produção literária de Miguel Delibes, a tradução de seus livros a 

vários idiomas e as indicações de seu nome ao Prêmio Nobel de Literatura 

confirmam a atualidade e universalidade da obra do escritor espanhol. A pronta 

identificação do mundo ficcional criado em seus romances com aspectos da nossa 

realidade e a semelhança de suas personagens com pessoas de “carne y hueso” 

(DELIBES, 2004, p. 126) do nosso cotidiano são alguns dos aspectos que 

entusiasmam de imediato o leitor brasileiro a aprofundar os estudos sobre o fazer 

literário do autor espanhol. Questionada pelo próprio Delibes, quando o visitou em 

Valladolid, sobre o porquê do interesse de uma professora de um país tão distante 

por sua obra, a Prof.ª Dr.ª Magnólia B. B. do Nascimento esclareceu: 

 
Recuerdo haberle respondido inicialmente que, en su obra, al contar 
España, él deslizaba hábil y sutilmente en la narrativa las cuestiones de un 
momento histórico español que me remitían a un tiempo, al Brasil dictatorial 
de Vargas y al de los militares, de las décadas 60 y 70. Le comenté, 
además, que algunos de sus personajes, como el señor Cayo, por ejemplo, 
vivían en Brasil, con otro nombre, integrados en la realidad brasileña. Me 
atreví a contarle una o dos anécdotas para que Don Miguel percibiera cómo 
aquellos tipos, nacidos en Castilla y tan auténticos en la intensa humanidad 
que trasudaban, me provocaban y a muchos de mis alumnos, una 
sensación de familiaridad que nos llevaba a identificarlos con gentes de 
nuestro hemisferio, de nuestra cultura e idéntica manera de relacionarse 
con la naturaleza y la vida. (NASCIMENTO, 2011, p.15). 

 
A figura de Miguel Delibes reúne não só um grande autor, um jornalista, um 

ecologista, mas, sobretudo, um ser humano em cuja obra está impressa uma 

mensagem repleta de realismo e carregada de valor ético, transmitida, como afirma 

a diretora da Cátedra Miguel Delibes, María Pilar Celma, de maneira subliminar, com 

sutileza e beleza expressiva, sem panfletagem ou qualquer recurso que nos passe a 

sensação de termos lido um texto programático: 

 
Delibes – y los castellanos con él – representa el valor del individuo en sí 
mismo, el ideal de vida del hombre en harmonía con la naturaleza y con los 
otros hombres, el amor por el pueblo y por la cultura tradicional, la tolerancia y 
la libertad de conciencia, el amor a la familia... (CELMA VALERO, 2011, p. 6). 

 
Por sua vez, o escritor brasileiro, Aníbal Machado, foi um homem de muitas 

ideias e poucos livros e optou por incentivar e estimular a carreira de outros 

escritores, abdicando da produção e divulgação de sua própria obra. É sabido que 

sua casa, à Rua Visconde de Pirajá, 487, em Ipanema, foi considerada o último 
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salão literário do Rio de Janeiro. Frequentada, durante décadas, por monstros 

sagrados da literatura brasileira, a casa foi palco das famosas domingueiras e era o 

local onde Aníbal Machado recebia também amigos, conhecidos, desconhecidos, 

escritores e aspirantes. Publicou pouco no que diz respeito à ficção, dedicando-se 

mais a ensaios e críticas que encontramos em jornais e revistas da época. Sua 

reputação literária advém, principalmente, de seus contos. Segundo Fausto Cunha 

(1974a), embora “Viagem aos seios de Duília” e “O iniciado do vento” sejam as 

histórias mais lidas de Aníbal Machado, “A morte da porta-estandarte” foi 

considerado, numa pesquisa entre escritores, um dos dez melhores contos da 

literatura brasileira. Verificamos, também, a presença do escritor em diversas 

antologias do Brasil e do exterior que reúnem os melhores contistas do mundo. 

Muitos críticos e amigos não se conformam com o fato de Aníbal Machado 

não ter alcançado a celebridade que merecia e atribuem a escassa produção 

literária do autor ao excesso de severidade e crítica em relação a si mesmo. Na 

ocasião de seu falecimento, em 1964, o acadêmico Aurélio Buarque de Holanda 

declarou que, embora Aníbal Machado não tenha sido laureado com uma vaga na 

Academia Brasileira de Letras, sua presença se projeta no tempo assim como a de 

sua personagem João Ternura que não terminou de ser construída e cujo livro 

homônimo levou décadas sendo escrito por Aníbal Machado e só foi publicado, 

ainda incompleto, em 1965, após a morte do autor. Seguindo essa analogia, João 

Ternura (1965) não precisaria mesmo ser concluído porque Aníbal Machado 

também “’não terminou” (HOLANDA, 1964, p. 99), isto é, ele ganhou o direito à 

posteridade. Para o acadêmico, 

 
É esta a sua imortalidade. É a sua natureza de homem, o seu 
temperamento, a sua personalidade é essa que transcende o tempo, é a 
que transcende esta cidade, é a que transcende os limites da sua Pátria, 
porque se conservou por toda a parte, insinuou-se por várias almas e cada 
um de nós sente Aníbal, pensa Aníbal, sonha Aníbal e, como no título do 
livro de Álvaro Moreyra, parodiando-o, Aníbal Machado, continua. 
(HOLANDA, 1964, p. 99). 

 
Autodeclarado surrealista, Aníbal Machado, de certa forma, hesitou em por 

em prática as ideias de André Breton e Paul Éluard, consciente de que, se aderisse 

completamente a seus princípios, estaria se afastando das raízes culturais 

brasileiras e dos pressupostos do movimento modernista que lhe eram tão caros, 

pois muito havia contribuído com os fundamentos dessa estética. Parafraseando o 
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próprio contista mineiro, esse conflito não o impediu de enriquecer o conteúdo e a 

mensagem de sua obra com elementos que sintetizam o real e o imaginário, o 

visível e o invisível (CUNHA, 1974a, p. 133). Para Aníbal Machado, o Brasil é um 

terreno propício às experiências surrealistas e, em suas declarações, o autor toma 

como exemplos da proximidade de nosso povo das forças inconscientes que 

precisam ser exploradas o carnaval e, também, as populações supersticiosas do 

interior do Brasil, onde ocorrem fatos estranhos que são um campo rico para o 

estudo do Surrealismo. 

Com as nossas reflexões, esperamos ter contribuído para o enriquecimento do 

acervo crítico sobre as obras de Miguel Delibes e Aníbal Machado. Ao aproximá-las, 

percebemos que a personagem infantil tem destaque na galeria de protagonistas de 

ambos, embora aquele tenha uma afeição especial pela representação de meninos 

enquanto este não demonstra predileção, tendo criado, também, meninas como 

figuras principais. Como vimos em nosso estudo, as crianças, o meio do qual fazem 

parte e as situações retratadas em Las ratas e “O iniciado do vento” são as peças 

usadas pelos dois autores para reconstruir o mundo infantil de Nini e Zeca da Curva, 

perfeitamente verossímil e em consonância com suas especificidades e, tal qual o 

mundo real, nem sempre repleto de alegrias e boas experiências, mas 

extremamente rico aos olhos dos protagonistas que lidam sempre positivamente 

com as adversidades da vida. 

O elemento que perpassa as relações de Nini e Zeca da Curva com o meio 

em que vivem e as demais personagens de Las ratas e de “O iniciado do vento”, 

como vimos ao longo de nosso trabalho, é sempre a natureza. A partir dessa 

constatação, foi possível comprovar a tese de que a natureza não é, simplesmente, 

o espaço narrativo, o lugar onde se encenam as relações humanas no romance e no 

conto que compõem o corpus deste estudo. A natureza é o elemento que, mais do 

que influenciar, determina com exatidão a própria existência das personagens 

infantis e define o comportamento, o caráter, o jeito de ser, enfim, a essência desses 

protagonistas. Só podemos decifrar ambas as personagens na medida em que elas 

interagem com a natureza: Nini, com sua atitude pragmática e contemplativa da 

riqueza e dos sinais que o campo e o céu castelhanos lhe proporcionam, e Zeca da 

Curva, sob a perspectiva do fantástico, na sua imanente relação e suposta fusão 

com os ventos que sopram nas montanhas, onde ele se deleita ao trocar informações 

e experiências com José Roberto. 
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O ambiente social no qual Nini e Zeca da Curva estão inseridos, os valores 

internalizados pelo contexto familiar específico de cada um, além do aprendizado 

inicial estimulado na prática pelos avós de Nini e dos conhecimentos formais 

adquiridos por Zeca da Curva na escola são fundamentais para o desenvolvimento 

dos protagonistas e contribuem para o entendimento de outras questões concernentes 

a seu amadurecimento. No entanto, a educação escolar e os conhecimentos formais 

se configuram em segundo plano, na formação de ambos, se comparados ao valor 

dos elementos da natureza intrínsecos às suas vidas. Guardadas as devidas 

particularidades, é essencialmente na experiência direta e diária com a fauna e a 

flora da região e na percepção da força do vento pelos seus sentidos que Nini e 

Zeca da Curva, respectivamente, alcançam a transcendência que é inerente às suas 

personagens. 

Em outras palavras, para Nini e Zeca da Curva, a natureza é sinônimo de 

liberdade e é através dela que podem viver essa etapa da vida. Apesar das restrições 

e circunstâncias às quais estão limitados, cada um encontra a sua maneira de viver 

plenamente a infância. Para Nini, diversão e o prazer consistem em passar os dias no 

campo, descobrindo uma gama infinita de possibilidades de animais e plantas para 

apreciar, analisar e cuidar e, assim, aprofundar os seus conhecimentos sobre a 

natureza. Zeca da Curva, por sua vez, vive plenamente a infância analisando os 

vários tipos de vento que cortam a cidade e as montanhas daquela região, sentindo-

os fisicamente e fantasiando suas propriedades até pegar carona nas asas da 

imaginação e voar com um deles, segundo nos informa José Roberto. 

Em relação ao aspecto temporal, o estudo do tempo do discurso e da 

narrativa nas tramas em questão mostrou-nos que no romance de Delibes o tempo é 

tratado em sua multiplicidade de facetas diferentemente do conto de Aníbal 

Machado. Não se trata simplesmente da extensão de cada história ou de uma 

característica particular dos gêneros envolvidos, mas da própria estrutura interna de 

Las ratas e de “O iniciado do vento”. 

Primeiramente, verificamos que, no romance de Delibes, o narrador emprega 

a descrição do espaço narrativo para mostrar a passagem do tempo através da 

mudança da paisagem. O tempo da história no romance é de exatamente 1 ano, 

iniciado no outono, porém o narrador recorre a recortes anacrônicos para remeter o 

leitor a episódios passados e futuros, enlaçando-os sempre ao relato principal, ao 

qual ele sempre retorna. 
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Além disso, para recriar fielmente o ambiente rural, Delibes lança mão de 

provérbios que relacionam os dias dos santos com o trabalho de plantio e colheita 

no campo, costume muito comum à época, principalmente entre as pessoas do 

interior da Espanha que, muito apegadas à religião, associam os dias do ano às 

datas comemorativas dos santos da igreja católica. O chamado “santoral”, em 

espanhol, corresponde em português ao calendário litúrgico de santos ou calendário 

hagiológico, também usado como referência, ainda hoje, no interior do Brasil. Esse 

referencial exige uma maior atenção do leitor para acompanhar a continuidade do 

discurso do narrador que, em algumas passagens, avança ou retrocede no tempo. 

Se for o objetivo do leitor identificar com precisão os dias e os meses indiretamente 

mencionados, terá que consultar, por exemplo, os estudos minuciosos das 

pesquisadoras Pilar Palomo (1983) e Amparo Medina-Bocos (1996) que, 

cuidadosamente, listaram todas as alusões ao “santoral” que são feitas no romance. 

Ainda dentro do estudo do aspecto temporal, é interessante observar, 

também, no romance de Delibes, a forma integrada com que as personagens e o 

narrador se referem ao tempo, o que dá ao leitor a impressão de que o narrador é, 

igualmente, um membro daquela comunidade. 

Las ratas conta, ainda, com dois marcos cronológicos fundamentais.  

O primeiro deles diz respeito ao referencial histórico da Guerra Civil Espanhola, 

ocorrida entre 1936 e 1939, que serve para contextualizar, na trama, episódios que 

envolvem determinadas personagens e justificar as atitudes de outras como 

consequência de traumas sofridos devido ao conflito. O outro marco consiste em um 

cartaz, que contém a informação sobre o ano de 1956.  No início do romance, as 

letras e os números escritos no cartaz aparecem nitidamente. No final da história, 

porém, quando o cartaz reaparece, já está gasto pelo efeito da passagem do tempo.  

Passando à análise do fator temporal no conto “O iniciado do vento”, de 

Aníbal Machado, percebemos que o autor restringe o tempo da história a apenas 

uma noite e um dia, porém amplia o tempo do discurso, voltando alguns meses, 

através das palavras pronunciadas pelo engenheiro José Roberto quando, durante a 

audiência, conta sobre os dias passados ao lado de Zeca da Curva e as 

experiências vividas entre eles. Entretanto, deixamos claro que não há anacronismo 

no conto, ou seja, o tempo da ação é no presente e nele permanece ao longo da 

narrativa, numa sequência linear. 
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O que, nessa história, de certa forma, poderia vir a confundir o leitor, 

sugerindo um corte temporal e, portanto, um flashback, seria o depoimento de José 

Roberto. Sua narração corresponde a um longo fragmento do texto e recria, 

detalhadamente, as situações e os diálogos entre ele e Zeca da Curva, dando-nos a 

impressão de que o tempo do discurso teria se deslocado ao passado. O propósito 

da personagem de transmitir, fielmente, as suas experiências é assinalado quando o 

engenheiro chama a atenção do juiz sobre sua preocupação de repetir a fala do 

“iniciado do vento” e reproduzir as características de seu jeito de se expressar. 

Porém, essa impressão de regressão no tempo que o leitor possa ter é desfeita pelo 

narrador que acompanha o discurso de José Roberto e pontua as reações da 

assistência, introduzindo, também, as falas das demais personagens, especialmente 

a do juiz e a do escrivão quando interrompem o seu depoimento. O próprio discurso 

do réu, conforme exemplificamos no Capítulo 2 desta tese, é pautado por uma 

sequência cronológica direta. 

Por último, a respeito do aspecto temporal, concluímos que, guardadas as 

devidas proporções em relação ao romance de Delibes, há, também, no conto de 

Aníbal Machado, descrição espacial com função temporal, o que, em outras 

palavras, significa que a descrição do ambiente não aparece por si só, como 

cenário, mas para marcar a passagem no tempo ao longo do desenvolvimento da 

ação. 

Quando analisamos os recursos estilísticos empregados por Miguel Delibes e 

Aníbal Machado, destacamos o valor de suas obras no que diz respeito à estrutura 

narrativa e aos elementos expressivos que as constituem. Detivemo-nos no estudo 

da estrutura narrativa do romance e do conto e nos deparamos com narradores que, 

sutilmente, alternam sua visão onisciente com uma narração focada, ou seja, que 

apresenta, ao leitor, o mundo ficcional através do olhar de determinadas 

personagens. No caso de “O iniciado do vento”, especificamente, além de privilegiar 

a percepção de determinada personagem, o narrador também declina de sua 

importante função no discurso narrativo e deixa que um dos protagonistas, em 

primeira pessoa, assuma grande parte da história, intervindo apenas quando sua 

participação é estritamente necessária. As perguntas retóricas também fazem parte 

das ferramentas usadas pelo narrador do conto a fim de estabelecer uma 

aproximação entre seu discurso e o leitor. 
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Com a mesma finalidade estética e funcional, Miguel Delibes e Aníbal 

Machado utilizam outros tantos elementos expressivos: a seleção lexical, por 

exemplo, serve para individualizar as personagens de maneira muito mais eficaz do 

que a própria descrição física, revelando seu modo de pensar e o seu caráter. A 

recriação da linguagem falada, por exemplo, está presente nas duas obras e 

contribui para compor a realidade representada. Os autores demonstram cuidado 

especial para que a fala de cada personagem caracterize o seu modo de ser e a 

distinga geográfica, social e culturalmente. As falas ganham expressividade na 

medida em que são introduzidos regionalismos, vícios de linguagem e até erros 

gramaticais que proporcionam verossimilhança aos seres criados. Assim, as 

personagens são construídas efetivamente muito mais pelo seu próprio discurso e 

pelos diálogos que se estabelecem entre elas do que pelas informações propiciadas 

pelo narrador. 

Encontramos relevância, também, no conjunto de nomes próprios e apelidos 

das personagens das narrativas em questão, pois são elementos fundamentais para 

sua caracterização: vimos que o nome antecipa importantes informações ao leitor 

sobre a personalidade, o físico, as virtudes, os defeitos, a profissão, ou sobre o local 

em que elas vivem. Portanto, além da funcionalidade primeira de identificar a 

personagem, a escolha dos nomes revela, também, um aspecto estilístico do autor. 

Restringindo-nos, por um momento, apenas aos protagonistas das narrativas 

de Las ratas, Nini e tío Ratero são identificados tão somente pelos apelidos e nem 

sequer têm nome próprio. Como vimos, Nini poderia ser o apelido de Eugenio, nome 

que deriva do grego “eu-genos” e que nos remete à acepção de pessoa bem 

nascida, de boa origem, e amplia o seu sentido àquele em que primam a razão e a 

inteligência, caso consultemos qualquer material sobre o significado de nomes 

próprios. A partir do nome “tío Ratero”, temos a informação sobre o parentesco entre 

Nini e essa personagem, além de sua ocupação. Efetivamente, apesar dessas e de 

outras possíveis interpretações, entendemos a escolha em restringir a identificação 

dos protagonistas do romance por apelidos como a intenção de Delibes de reforçar a 

classe humilde à qual pertencem, em contraste com outras personagens que têm 

nome, sobrenome ou cujos nomes são antecedidos por formas de tratamento, 

devido à importância social que têm naquele meio. 
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Analisando esse mesmo aspecto no conto de Aníbal Machado, verificamos 

que, no nome “Zeca da Curva”, temos o diminutivo de José (em referência a José 

Roberto) e a determinação do local onde a personagem reside. A respeito de José 

Roberto, o narrador se refere a ele poucas vezes pelo nome, optando por designá-lo 

pelo que representa no conto: engenheiro, viajante, acusado, etc. Apontamos, 

também, que é possível estabelecer uma relação entre os nomes José e Zeca no 

sentido de que a personagem infantil guardaria a inocência, leveza e felicidade que, 

em algum momento, devido às circunstâncias da vida, transformou a criança “Zeca” 

no adulto “José Roberto”. 

O humor, o humor negro, a ironia e o sarcasmo também são usados por 

Miguel Delibes e Aníbal Machado, tanto na voz das personagens como na do 

narrador, para revelar pensamentos, sentimentos e opiniões. Em geral, é um recurso 

utilizado para contrastar as diferenças sociais, desmascarar a hipocrisia e explicitar a 

verborragia dos políticos e do sistema judiciário, destacando, portanto, as 

incongruências das instâncias que representam o povo e daqueles que, pelo poder 

econômico, exercem alguma autoridade sobre os menos favorecidos. 

No aspecto semântico, as frequentes comparações contribuem para dar 

precisão às imagens descritas e, além de sugerir amplos campos conotativos, 

enriquecem a prosa com metáforas. Em Las ratas, as comparações são sempre 

muito realistas e as associações variam de acordo com a necessidade e a intenção 

do autor de passar ideias desagradáveis ou positivas do mundo descrito. Devemos 

ressaltar que, nessa obra, a primorosa seleção lexical de Miguel Delibes relativa ao 

campo é objeto de estudo de pesquisadores da área de literatura, linguística e, 

curiosamente, também da área de biologia, além de compor o corpus de pesquisa 

que contribuiu para a publicação de um dicionário do castelhano rural. No que diz 

respeito ao conto “O iniciado do vento”, o campo semântico do vento possibilita a 

criação de metáforas dentro do plano real e, também, de figuras insólitas dentro do 

plano do imaginário. As imagens, perfeitamente ajustadas ao contexto em que 

aparecem, suscitam o universo onírico e fantástico. 

Consideramos que, dentre as várias habilidades que conferem maestria ao 

escritor espanhol, Miguel Delibes, e ao contista brasileiro, Aníbal Machado, a 

capacidade de nos induzir a transpor as fronteiras da ficção é uma delas. 

Inevitavelmente, ao concluir o estudo sobre Las ratas e “O iniciado do vento”, não 

somos mais aquelas leitoras ávidas apenas de encontrar elementos que comprovem 
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a hipótese de nossa tese. Em relação ao romance, embora a objetividade predomine 

na descrição dos fatos e do espaço narrativo e a vida no povoado tenha uma 

aparente tranquilidade, transcorrendo dentro de um monótono cotidiano, as 

situações humanas são tensas. A insegurança constante originada pelo medo de 

que fenômenos atmosféricos venham a destruir as plantações paira iminentemente 

no ar. Por outro lado, embora os aspectos sociais, políticos e econômicos 

determinem a vida das personagens, muitas vezes nos surpreendemos, 

completamente absortas na leitura, apreciando a amplidão e os matizes do campo 

castelhano ou atentas à descrição bem próxima de um animal ou de uma planta. 

Enfim, terminamos a leitura do romance com o coração apertado, preocupadas com 

o destino de Nini, tío Ratero e o questionável progresso de seu povoado. 

Paradoxalmente, ao concluirmos o conto, sentimo-nos leves e curiosas em 

relação ao paradeiro do “iniciado do vento”. Simplesmente rejeitamos, ou mais 

exatamente, ignoramos a suspeita que recai sobre os ombros do engenheiro e 

voltamos toda a nossa atenção para a história contada pelo réu, como fez a 

assistência durante o seu depoimento, encantadas pelo clima fantástico criado por 

Zeca da Curva, José Roberto e o vento, crédulas de que realmente o menino tenha 

sido levado por uma forte corrente de ar, e instintivamente passamos a esboçar um 

sorriso quando somos tocadas por uma brisa passageira em nossa pele. 

Não sabemos ao certo se existe um povoado próximo à Torrecillórigo, em 

Castela, região que também acreditamos ser fictícia. Do mesmo modo, não temos 

convicção de que haja uma cidadezinha no interior de Minas Gerais conhecida por 

seus constantes ventos. No entanto, cremos na verossimilhança dos protagonistas 

Nini e Zeca da Curva e, mais do que simplesmente aceitar, compactuamos com o 

realismo dos conhecimentos empíricos da personagem espanhola e com a 

transcendência da relação da personagem brasileira com o vento. São justamente 

essas particularidades que as tornam seres especiais e nos instigam a continuar 

pesquisando, nas obras de Miguel Delibes e Aníbal Machado, outras personagens 

infantis que voltem a nos surpreender. 
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ANEXO A 

 

Capa da 1ª edição do romance Las ratas, publicado em 1962, pela editora Destino, 

em Barcelona (Coleção Áncora y Delfín, 218 p.). 
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1ª página do manuscrito de Las ratas.  

(15/02/12) 
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Visita à casa de Elisa Delibes de Castro, 

filha de Delibes e presidente da 

Fundación Miguel Delibes, à Calle 2 de 

Mayo, em Valladolid, onde viveu o autor. 

(15/02/12) 

 

 

 

 

 

 

Sala de estar da casa de Elisa 

Delibes de Castro.  

Ao fundo, imagem de Miguel 

Delibes. (15/02/12) 

 

 

 

 

 

 

Da esquerda para a direita:  

Mª Pilar Celma, catedrática de 

Literatura Espanhola, da 

Universidad de Valladolid, e 

presidente da Cátedra Miguel 

Delibes, na Espanha; Elisa 

Delibes de Castro; Isabela 

Abreu – antessala do 

apartamento onde viveu 

Delibes. (15/02/12) 
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ANEXO B 

 

Homenagem do humorista Forges a Miguel Delibes, no dia de seu  

falecimento, em 12/03/10. Publicado no jornal espanhol El país. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Disponível em: 

<http://cultura.elpais.com/cultura/2010/03/12/actualidad/1268348417_740215.html>. 

Acesso em: 14 de março de 2010. 
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Cartaz de divulgação da homenagem pelos 50 anos de publicação  

do romance Las ratas, realizada durante a “Feria del libro de Valladolid”, 

 ocorrida de 27/04 a 06/06 de 2012. 
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Fragmento da matéria “Dos años sin Delibes”, 

publicada no jornal espanhol El mundo, em 

12/03/12, p. 13. Menção à pesquisa realizada 

por Isabela Abreu, em Valladolid. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Convite para a mesa-redonda de 22/03/12 na qual Isabela Abreu apresentou 

comunicação sobre a pesquisa desenvolvida no doutorado. 
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Matéria sobre a mesa-redonda "Miguel Delibes: miradas transatlánticas”,  

publicada no jornal El norte de Castilla, em 23/03/12, p. 48. 
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ANEXO C 

 

Capas da 1ª edição de Las ratas publicadas no exterior. 
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França 

 

 

 



187 

 

 

 

 

          Inglaterra e EUA 

 

 

 

 

 

 

 

              Polônia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                      Suécia 
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ANEXO D 

 

 

 

 

Cartaz do evento "Conversa literária em torno da 

obra de Miguel Delibes". 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Programação do evento 

"Conversa literária em torno 

da obra de Miguel Delibes". 

 

 

 

 

Isabela Abreu, ao lado do Prof. Xoán Lagares, 

apresentando comunicação em mesa redonda 

do evento "Conversa literária em torno da obra 

de Miguel Delibes", na UFF, em 2011. 

 

 


