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RESUMO 

 

 

PINTO, Ana Carolina da Silva. A sociedade espanhola do franquismo pela ótica de Carmen 

Martín Gaite. 2015. 97f. Dissertação (Mestrado em Literaturas Hispânicas) - Universidade 

Federal Fluminense, Niterói, 2015. 

 

Esta dissertação tem como objetivo analisar como a escritora Camen Martín Gaite (1925 - 

2000) resgata a memória coletiva da Espanha por meio do resgate da sua própria memória, 

pelas obras El cuarto de atrás (1978) e Usos amorosos de la postguerra española (1987). 

Tendo sempre como objetivo compreender a sociedade espanhola do franquismo, veremos 

como a autora, a partir de suas reminiscências, retrata o período da história espanhola que 

ficou marcado pelas palavras restrição e racionamento.  Analisaremos, portanto, o contexto 

político no qual cada obra foi produzida e a importância de cada uma delas para a literatura 

espanhola por terem rompido paradigmas. Este estudo mostrará como a autora se reinventa a 

cada obra publicada, pois, apesar da temática abordada ser sempre a mesma, os asfixiantes 

anos da pós-guerra espanhola, ela não se repete em nenhum momento. El cuarto de atrás 

trata-se de um romance híbrido que mescla autobiografia e ficção permeados pelo discurso 

ensaístico, já Usos amorosos de la postguerra española trata-se de um ensaio, sendo assim, 

analisaremos também as características dos gêneros que os definem. 

 

 

Palavras-chave: Carmen Martín Gaite. El cuarto de atrás. Usos amorosos de la postguerra 

española. Guerra Civil Espanhola. Sociedade espanhola do franquismo. Memória individual. 

Memória coletiva.     
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RESUMEN 

 

 

PINTO, Ana Carolina da Silva. La sociedad española del franquismo bajo la mirada de  

Carmen Martín Gaite. 2015. 97f. Dissertação (Mestrado em Literaturas Hispânicas) - 

Universidade Federal Fluminense, Niterói, 2015. 

 

Esta tesis tiene como objetivo analizar como la escritora Carmen Martín Gaite (1925 - 2000) 

rescata la memoria colectiva de España por medio del rescate de su propia memoria, a través 

de las obras El cuarto de atrás (1978) y Usos amorosos de la postguerra española (1987). 

Teniendo siempre como objetivo comprender la sociedad española franquista, vamos a ver 

como la autora, a partir de sus reminiscencias, retrata el periodo de la historia española el cual 

se quedó conocido por las palabras restricción y racionamiento. Analizaremos, por lo tanto, el 

contexto político en el que cada obra fue producida y la importancia que cada una tuvo para la 

literatura española, por el hecho de que rompieron con paradigmas. Este estudio mostrará 

como la autora se reinventa a cada obra publicada, pues, a pesar de la temática abordada ser 

siempre la misma, los asfixiantes años de la postguerra española, no se repite en ningún 

momento. El cuarto de atrás es una novela híbrida que mezcla autobiografía y ficción 

permeados por el discurso ensayístico, ya Usos amorosos de la postguerra española es un 

ensayo, por lo tanto, analizaremos también los rasgos de los géneros que les definen. 

 

 

Palabras-clave: Carmen Martín Gaite. El cuarto de atrás. Usos amorosos de la postguerra 

española. Guerra Civil Española. Sociedad española franquista. Memoria individual. Memoria 

colectiva. 
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INTRODUÇÃO 

 

 

 No mesmo ano em que vários eventos acontecem no Brasil com objetivo de resgatar a 

memória da ditadura brasileira que, em 2014, completou cinquenta anos, começamos a 

produzir um estudo que resgata a memória da sociedade franquista. Assim, esta pesquisa 

pretende abordar o período histórico da ditadura espanhola que, no mesmo 2014, completou 

setenta e cinco anos. Se o Brasil vivenciou horrores e episódios desastrosos durante vinte e 

um anos de ditadura por meio dos inúmeros líderes militares - Castelo Branco (1897 - 1967), 

Costa e Silva (1899 - 1969), Médici (1905 - 1985), Geisel (1907 - 1996) e João Figueiredo 

(1918 - 1999) -, na Espanha não foi diferente: o país passou por trinta e seis anos de penúria e 

estagnação, sob o poder de apenas um militar, o General Francisco Franco Bahamonde (1892 

- 1975) e o que agravou o caso espanhol foi a instauração de uma ditadura depois de três anos 

de uma Guerra Civil (1936 - 1939) que devastou todo o país. 

 A presente dissertação tem como objetivo refletir sobre a sociedade espanhola 

franquista por meio da produção literária de Carmen Martín Gaite (1925 - 2000), escritora 

salmantina que recorreu a inúmeros recursos estilísticos para se expressar. Sempre pautada na 

incansável busca pelo interlocutor ideal com o qual pudesse falar abertamente sobre os 

dilemas pelos quais passou e passava a sociedade espanhola de então, Carmen Martín Gaite 

produziu poesias, contos, romances, artigos e ensaios, na tentativa de compreender a 

sociedade em que vivia, refletindo sobre os últimos acontecimentos da história de seu país. 

Nesta dissertação, vamos nos deter especificamente, em duas de suas obras: El Cuarto de 

Atrás (1978) e Usos Amorosos de la Postguerra Española (1987). 

 O motivo que nos levou a escolher estas duas obras é que, por intermédio de suas 

leituras, nos é permitido traçar um panorama da sociedade espanhola desde o período da 

Guerra Civil até o pós-guerra. A primeira obra, El Cuarto de Atrás, é um romance híbrido, 

pois mescla autobiografia e ficção com toques de ensaio. Como começa a ser escrito no 

mesmo ano da morte do General Franco, Martín Gaite reflete sobre sua vida, fazendo uma 

retrospectiva do passado desde o dia de seu nascimento (08/12/1925) até o fim da ditadura 

franquista, ou até a morte de Franco, em 1975. Já Usos amorosos de la postguerra española é 

um ensaio no qual a autora analisa como se relacionavam e se vestiam, quais eram os padrões 

de amor, em suma, como se portavam as pessoas no período da pós-guerra espanhola. Além 

disso, com El cuarto de atrás, Carmen Martín Gaite se torna a primeira mulher a ganhar o 

Premio Nacional de Literatura no mesmo ano de sua publicação, em 1978, e, em 1987, ganha 
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o Premio Anagrama de Ensayo por Usos amorosos de la postguerra española e o Libro de 

Oro de los Libreros Españoles, por ter sido o livro mais vendido do ano. 

 Pareceu-nos importante recorrer a duas obras de gêneros distintos para comprovar a 

recorrência da temática gaitiniana: a incansável tentativa de compreender seu passado 

histórico e, ao mesmo tempo, o passado histórico espanhol. Outro motivo para a escolha 

dessas obras é o fato de terem marcado fases na carreira da escritora: con El Cuarto de Atrás, 

ganha o reconhecimento da crítica literária espanhola, registrando seu nome de vez na 

literatura de seu país; com seu ensaio mais famoso, Usos Amorosos de la Postguerra 

Española, produz a primeira fonte completa de pesquisa para quem pretende estudar a 

sociedade espanhola da guerra e da pós-guerra. 

 Diante disso, o capítulo 1 da presente dissertação se destinará a analisar a estrutura de 

El cuarto de atrás e empreenderá uma discussão na tentativa de definir a que gênero pertence. 

Já o capítulo 2 analisará a obra Usos amorosos de la postguerra española, primeiramente 

procurando evidenciar a importante pesquisa feita pela escritora e, em segundo lugar, 

assinalando as características que a definem como um ensaio. Por fim, no terceiro capítulo, 

tentaremos demonstrar de que forma Martín Gaite revisita o passado nas duas obras, tratando 

das mesmas questões referentes à sociedade espanhola do franquismo sem se tornar repetitiva.    

 As duas obras contempladas nesta dissertação foram escritas em momentos distintos 

da História da Espanha: El cuarto de atrás, no início da transição para o regime 

constitucional, e Usos amorosos de la postguerra española, quando o novo regime já estava 

consolidado. Sendo assim, para a compreensão do contexto histórico e das personalidades 

históricas citadas, teremos apoio nas obras dos historiadores Antony Beevor (1946), Hugh 

Thomas (1931) e Raymond Carr (1919). São elas, respectivamente: A Batalha pela Espanha 

(1946), A Guerra Civil Espanhola (1961) e España 1808 - 1975 (1969). Também nos pareceu 

imprescindível recorrer à obra de Juan Eslava Galán (1948), Una historia de la guerra civil 

que no va a gustar a nadie (2007), pois, por meio dela, nos é possível perceber o verdadeiro 

clima de tensão e instabilidade pelo qual passou a Espanha durante a ditadura franquista. 

 Para a compreensão de sua vida e obra, buscaremos base nas considerações de José 

Teruel (1944) e José-Carlos Mainer (1944) feitas quando da publicação do primeiro tomo das 

obras completas de Martín Gaite, editado por Teruel. Os textos consultados são, 

respectivamente: Nombres y tramos para una vida en "obras" (2007) e Las primeras novelas 

de Carmen Martín Gaite (2008).      

 Nos apoiaremos na obra História e Memória (1924), de Jacques Le Goff (1924 - 

2014), para analisar o objetivo principal deste estudo, que é entender o processo estabelecido 
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por Martín Gaite para resgatar a história da Espanha a partir da rememoração da sua própria 

história. Para melhor compreendermos os conceitos de memória individual e memória 

coletiva, recorreremos a Maurice Halbwachs (1877 - 1945) e à sua obra A memória coletiva 

(2006) e, para entendermos os usos da memória, analisaremos Memória do mal, tentação do 

bem (2002), de Tzvetan Todorov (1939). 

 Para a análise estrutural do romance El cuarto de atrás, recorreremos às duas edições 

da obra As estruturas narrativas (1970 e 2006), de Todorov, e à obra El texto de la novela 

(1982), de Julia Kristeva (1941). Já para a compreensão da produção literária do período que 

analisaremos (meados dos anos cinquenta a início dos anos oitenta), buscaremos apoio em 

Última hora de la novela en España (1996), de María Dolores de Asís Garrote. 

 Por fim, para a análise dos gêneros a que El cuarto de atrás e Usos amorosos de la 

postguerra española pertencem, recorreremos às considerações de Linda Hutcheon (1947) 

sobre o conceito de metaficção historiográfica em Poética do pós-modemismo: história, 

teoria, ficção (1991); à definição de autobiografia de Philippe Lejeune (1938), em El pacto 

autobiográfico (2008); e, sobre as características que definem o ensaio, utilizaremos O ensaio 

como forma (2003), de Theodor W. Adorno (1903 - 1969), e La situación del ensayo (2006), 

de Liliana Weinberg. 

 A opção por Carmen Martín Gaite se fez por sua obra nos parecer um rico testemunho 

de quem presenciou bem de perto a Guerra Civil Espanhola e as duras marcas por ela 

deixadas (passou sua juventude e amadureceu sob o regime de Franco) e pelo fato de ainda 

ser pouco estudada no Brasil.  Escritora com talento para se expressar em diversos gêneros 

literários, sua irmã, Ana María Martín Gaite (1923) (encarregada pela própria escritora por 

manter viva sua memória), afirma que foi difícil pôr em ordem toda sua produção: “Han sido 

10 años de poner en orden todo, un legado impresionante, porque hizo de todo: narrativa, 

historia, ensayo, teatro, cine, traducción”
1
. 

 Estudada desde os anos setenta nos Estados Unidos (Joan L. Brown, catedrática da 

Universidad de Delaware, foi quem escreveu a primeira tese sobre Carmen Martín Gaite nos 

EUA), sua obra é reconhecida naquele país como um grande clássico da literatura espanhola 

contemporânea. Porém, em seu próprio país, somente às luzes do século XXI que se começou 

a refletir sobre a produção da chamada generación de los niños de la guerra ou generación 

                                                             
1
MARTÍN GAITE, Ana Maria. Chozas de la Sierra. 9 jan. 2014. Entrevista concedida a José B. Luna. 

Disponível em:<http://chozasdelasierra.org/la-gaceta-de-chozas-entrevista-a-ana-maria-martin-gaite/>. Acesso 

em: 12 abr. 2014. 
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del medio del siglo, para que fosse possível compreender a lacuna deixada pela ditadura 

franquista na história da Espanha. Com relação à preservação de sua memória, Ana María 

Martín Gaite tem um projeto de transformar a residência de El Boalo num espaço cultural 

para promover o estudo não só de Carmen Martín Gaite, mas de todos os escritores que 

pertenceram à geração de sua irmã. Pretendemos com este trabalho contribuir para o estudo da 

autora no Brasil, além de oferecer elementos que sirvam de fonte sobre os estudos referentes à 

literatura de pós-guerra. 

 

 

Carmen Martín Gaite - vida, obra e influências 

 

 

María del Carmen de la Concepción ou Carmiña (como era familiarmente conhecida), 

nasceu em 08 de dezembro de 1925 em Salamanca. Pertencente à chamada generación del 

medio del siglo ou generación de los niños de la guerra, uma vez que os escritores que 

produziram por volta dos anos 1950 foram crianças na época da Guerra Civil Espanhola e, se 

não sentiram o efetivo impacto que toda guerra engendra, pelo menos presenciaram seus 

efeitos, Carmen Martín Gaite é uma das vozes femininas que soube expressar a corrente 

neorrealista. Os escritores integrantes desse movimento literário pretendiam, segundo María 

Dolores de Asís Garrote (1996), analisar a realidade social da vida contemporânea espanhola 

para denunciar as falhas e as injustiças existentes em uma sociedade que ainda sofria com os 

males deixados pela Guerra Civil.   

 Segunda filha da união entre José Martín López e María Gaite Veloso, Martín Gaite e 

sua irmã, Ana María Martín Gaite, foram criadas na Plaza de los Bandos, onde viviam, no 

início de século XX, as pessoas mais instruídas da cidade. Nascidas no seio de uma família 

liberal, não frequentaram o colégio até completarem dez anos, uma vez que seu pai não 

apreciava a educação religiosa e era difícil encontrar um colégio não religioso e de qualidade 

em Salamanca. Assim, além de professores particulares, seu próprio pai lhe ensinou Arte, 

História e Literatura. 

José Martín López (1885 - 1978), natural de Valladolid, teve uma boa formação 

educacional: quando jovem seu pai o mandou para Paris junto com seu irmão para 

completarem os estudos. Sendo assim, César Martín López, tio de Carmen Martín Gaite, 

chegou a ser chefe das minas de Cartes e um dos responsáveis pelo projeto da estação de 

Atocha.  
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Já seu pai foi aprovado num concurso de notário para a província de Salamanca logo 

da primeira vez que tentou. Fruto de uma família liberal, que se preocupava com a qualidade 

da educação de seus filhos, José Martín López não podia ser diferente - podemos constatar 

seu caráter liberal ao apoiar incondicionalmente Martín Gaite quando decide, aos vinte e dois 

anos, ir sozinha para Madri a fim de concluir seus estudos. Como nos informa José Teruel, 

José Martín López 

ayudó a que sus hijas creciesen en los momentos decisivos, sin ponerles ningún 

obstáculo. Su reacción en septiembre de 1948, cuando Carmiña decidió, con 

veintidós años y tras su viaje a Cannes, dejar Salamanca para trabajar y preparar su 

doctorado en Madrid, fue de apoyo y entusiasmo, pensando que su hija se había 
salvado del pacato ambiente de la ciudad de provincias. No se interpuso nunca en la 

pérdida de profesionalidad de su hija y consideró que tan profesión era ser escritora 

como ser catedrática. (TERUEL apud MARTÍN GAITE, 2007, p. 20). 

Seu feminismo e peculiar senso de humor o diferenciava dos demais senhores de sua 

idade numa Espanha de pós-guerra. Adepto aos ideais dos intelectuais da chamada generación 

del 14 (que pregava a modernização da Espanha - por uma Espanha europeizada ou uma 

Europa espanholizada -, uma reforma política e um avanço na ciência e na educação, 

incluindo a educação feminina), em 1918, José Martín López já dava conferências 

denunciando a lamentável educação feminina na Espanha.  Numa conferência intitulada La 

condición jurídica y social de la mujer, Martín López assim dividia os direitos e deveres da 

mulher: “deberes que conocéis, deberes que convendría olvidaseis y deberes que no praticais” 

(TERUEL apud MARTÍN GAITE, 2007, p. 21). Nos anos cinquenta, quando já era notário 

em Madri, faz uma conferência na Academia de Jurisprudencia, sob o título Lo mío, lo tuyo y 

lo nuestro, na qual defendia o direito das mulheres ao trabalho, à propriedade dentro do 

matrimônio e à independência econômica. Segundo Teruel, tal conferência repercutiu na 

imprensa da época e, segundo lhe afirma Ana María Martín Gaite, seu pai “estaba harto [...] 

de ver a muchas mujeres en la calle, por el simples hecho de que sus maridos habían dispuesto 

de sus bienes” (TERUEL apud MARTÍN GAITE, 2007, p. 21). Isso porque a ditadura 

franquista representou um retrocesso no que diz respeito aos direitos conquistados pela 

mulher com a Segunda República Espanhola. 

Com o fim da monarquia de Alfonso XIII e a instauração da república em 1931, 

começa-se a pensar nos direitos da mulher, e tal discussão inicia a ter espaço no cenário 

político, pois a incipiente industrialização do país permitiu um novo papel à mulher que 

transgredia sua mera situação de administradora do lar. As mulheres começavam, então, a 

participar do espaço público de produção, da política e, por conseguinte, da transformação 

social. 
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Desde então, inicia-se, na Espanha, um movimento feminista organizado, que tinha 

como objetivos reformar a educação escolar feminina, promover facilidades para o ingresso 

da mulher no mercado de trabalho, terminar com a diferença salarial entre homens e 

mulheres, anular leis consideradas discriminatórias e, por último, o fato mais importante, que 

era o direito ao voto feminino. Com o fim da monarquia, nota-se uma modernização do país, 

como o desenvolvimento da democracia política, a regulamentação do ensino público 

incluindo as mulheres, a concessão do direito ao voto às mulheres e o direito ao matrimônio 

civil e ao divórcio. 

No entanto, as poucas conquistas femininas conseguidas no período republicano foram 

deixadas de lado com a explosão da Guerra Civil Espanhola, período em que a conduta 

feminina deveria ser como o modelo de mulher proposto pela Sección Femenina de Falange
2
. 

O citado modelo de mulher não era outra coisa senão um espelho da concepção postulada pela 

Igreja Católica: ela deveria ser um exemplo de pureza, castidade e a principal mantenedora do 

bem-estar familiar.  

Sobre esse retrocesso, o fragmento a seguir nos tem muito a dizer: 

La posición de la mujer española está hoy como en la Edad Media. Franco le 

arrebató los derechos civiles y la mujer española no puede poseer propiedades ni 

incluso, cuando muere el marido, heredarle, ya que la herencia pasa a los hijos 

varones o al pariente varón más próximo. (CASTRO VILLACAÑAS apud 

MARTÍN GAITE, 1987, p. 30).  

Essa passagem trata-se de um artigo jornalístico publicado no New York Post, em 

Madri, no qual o correspondente do jornal mostra sua visão com relação à situação da mulher 

espanhola. Nela, podemos observar um dos fatores que mais aborrecia José Martín López com 

relação aos direitos da mulher, que era a perda dos direitos dos bens com o fim do 

matrimônio, como observamos no comentário de Ana María Martín Gaite.  

Já com relação a sua mãe, María Gaite Veloso (1894 - 1978), é importante ressaltar a 

relação de cumplicidade, ainda que silenciosa, que uma tinha com a outra, sendo, inclusive, a 

figura de sua mãe uma fonte de inspiração para a escritora. Em primeiro lugar, porque foi ela 

quem lhe ensinou a costurar, e, para Martín Gaite, o ato de coser era comparável à ação da 

escritura. Segundo Teruel: “no es difícil leer entre líneas una importante advertencia para esa 

otra labor paciente de enhebrar palabras y tramas, sin perder el hilo de la memoria, que fue 

para Martín Gaite la tarea de la escritura” (TERUEL apud MARTÍN GAITE, 2007, p. 14). 

Essa “otra labor paciente” a que se refere Teruel é o ato de coser, pois, como lhe ensinava sua 

                                                             
2
 Sobre esta instituição criada no período da ditadura franquista destinada a dar formação às mulheres, trataremos 

mais a fundo nos capítulos 2 e 3, quando formos analisar as obras presentes neste estudo. 
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mãe, o segredo para uma boa costura era não ter pressa, coser era questão de colocar-se à 

disposição, era preciso ter muita paciência. Martin Gaite concebia de igual forma o ato de 

escrever. Em Desde la ventana (1987), a escritora relembra os ensinamentos de costura de sua 

mãe, ao ensinar-lhe que, para que se tenha uma boa costura, deve-se “atender a cada puntada 

como si esa que das fuera la cosa más importante de tu vida” (MARTÍN GAITE apud 

TERUEL, 2007, p. 14). 

A segunda razão pela qual María Gaite Veloso serviu de inspiração para sua filha era o 

costume que tinha de fazer tudo o que lhe parecia importante perto da janela, como ler, coser 

e escrever. Desde criança, muitas vezes, no mesmo momento em que fazia suas tarefas 

escolares, Martín Gaite observava o momento em que sua mãe parava de fazer o que estivesse 

fazendo e, ao olhar pela janela, contemplava o horizonte e começava a se transportar para o 

mundo dos sonhos, perdida em seus pensamentos. “Y en aquel silencio que caía con la tarde 

sobre su labor y mis cuadernos, de tanto envidiarla y de tanto mirarla, aprendí no sé cómo a 

fugarme yo también” (MARTÍN GAITE apud TERUEL, 2007, p. 15). José Teruel aponta que 

não podemos esquecer que a base da literatura feminina, para Martín Gaite, consistia em olhar 

o interior para se expressar. A partir desse ponto de vista, as literatas são, fundamentalmente, 

“mujeres ventaneras” (TERUEL apud MARTÍN GAITE, 2007, p. 15), para Martín Gaite. 

Ainda sobre sua mãe, não podemos deixar de citar o fato de que María Gaite Veloso 

foi uma ávida leitora de romances de aventura e dos romances conhecidos em português como 

romances “água com açúcar” ou Coleção rosa; em espanhol, por novelas rosa. Com relação 

aos romances de aventura, seus preferidos eram os do italiano Emilio Salgari (1862 - 1911) 

em geral e Os Três Mosqueteiros (1844), de Alexandre Dumas (1802 - 1870), sendo, a 

propósito, o primeiro romance lido pelas irmãs Martín Gaite; com relação a las novelas rosa, 

Gaite Veloso possuía uma enorme coleção na biblioteca da família na casa da Plaza de los 

Bandos. Incentivada por seus pais pelo universo da leitura, os livros de María Gaite Veloso 

serviram de fonte, não só para suas filhas, como também para as amigas de Carmen Martín 

Gaite do instituto feminino, para as quais Martín Gaite emprestava os livros de sua mãe.                    

 Pouco antes de estourar a Guerra Civil Espanhola, seus pais enviaram sua irmã, Ana 

Maria Gaite, para estudar no Instituto Escola de Madri, com o intuito de, tempos depois, 

enviá-la também. No entanto, a Guerra fez com que os planos da família fossem mudados, e 

Carmem Martín Gaite passou mais um tempo em Salamanca com medo de alguma represália 

às ideias liberais de seu pai e dos amigos dele, dentre os quais se destaca Miguel de Unamuno 

(1864 - 1936), poeta e filósofo espanhol que era reitor da Universidade de Salamanca no 

início da Guerra Civil. Totalmente contrário aos ideais nacionalistas, tem uma discussão com 
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o general Millán Astray durante um ato feito na Universidade para celebrar a Festa da Raça. 

Ao ouvir os gritos do general de “¡Muera la inteligencia!” (ESLAVA GALÁN, 2005, p. 59), 

Unamuno responde:  

- ¡Este es el templo de la inteligencia y yo soy su sumo sacerdote! Vosotros estáis 

profanando su sagrado recinto (...) ¡Venceréis, pero no convenceréis! Venceréis 

porque tenéis sobrada fuerza bruta; pero no convenceréis porque vencer significa 

persuadir. Y para persuadir necesitáis algo que os falta: razón y derecho en la lucha. 

Me parece inútil pediros que penséis en España. (ESLAVA GALÁN, 2005, p. 59).     

 Martín Gaite fez sua formação secundária no Instituto Feminino de Salamanca, cujo 

ambiente é reproduzido em seu romance Entre Visillos (1957), que lhe rendeu o Premio 

Nadal no mesmo ano de sua publicação. Pertencente ao período literário espanhol conhecido 

como neorrealista, Entre Visillos narra a vida de um grupo de jovens da mesma geração de 

uma cidade provinciana espanhola que não é revelada no decorrer do romance. Leva-se a crer 

que é Salamanca, pela semelhança do Instituto de Ensino presente na narrativa e aquele em 

que Martín Gaite estudou em sua cidade natal, o Instituto Femenino Lucía de Medrano, porém 

não podemos afirmar que se trata dessa cidade, pois, em nenhum momento, o corpus literário 

nos permite inferir tal informação.  

 Somos, então, apresentados a Natalia e a suas irmãs Julia e Mercedes, órfãs de mãe, 

que vivem com seu pai e sua tia. Por meio da relação entre elas, observamos o 

comportamento dos jovens de classe média dos anos cinquenta. Seguindo a linha dos 

romances sociais, Entre Visillos tem como tema principal denunciar a situação das mulheres 

nos anos cinquenta, com todos os tabus e privações que tinham que enfrentar. Trata também 

da diferença entre classes sociais (ricos desprezando pobres e vice-versa), a questão da 

hipocrisia e do conservadorismo típicos de uma cidade provinciana que ainda se encontrava 

fechada em razão dos anos de guerra vividos. 

  Em outubro de 1943, começa a Faculdade de Letras na Universidade de Salamanca, 

onde terminará especialista em Filologia Românica, em 1948. Foi na Universidade onde 

começou a ter contato com Augustín García Calvo, Federico Latorre, Mariores Ruiz Olivera, 

Natalia Guilarte e, principalmente, José Ignacio Aldecoa Isasi, que, segundo a própria 

escritora, foi “el primer joven moderno” (MARTÍN GAITE apud TERUEL, 2008, p. 28) que 

havia conhecido. Teruel nos aponta que o conhecimento de Martín Gaite acerca de autores 

estrangeiros se deve a sua biblioteca familiar e a Ignácio Aldecoa, pois, nos cursos de Letras 

de então, só se chegava até o século XVII, como veremos em Usos amorosos de la postguerra 

española. 
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 Durante o período universitário, faz teatro, incentivada por um professor, e ganha duas 

bolsas de estudo: a primeira, em 1946, para Coimbra e a segunda, em 1948, para Cannes. Foi 

sua estadia no Collège Internatonal de Cannes que lhe permitiu entrar em contato com muitos 

autores franceses que não conhecia, e é quando experimenta, pela primeira vez, aos vinte e 

dois anos, o sabor da liberdade. Ao retornar, decide ir morar sozinha em Madri para começar 

seu doutorado, porque não podia mais viver no clima asfixiante de sua cidade natal.  

 Uma vez em Madri, reencontra Ignácio Aldecoa, que a coloca em contato com os 

intelectuais de então, como Jesús Fernández Santos (1926 - 1988), autor do conto Cabeza 

Rapada (1958), com o qual ganhou o Premio de la Crítica no mesmo ano de sua publicação; 

Rafael Sánchez Ferlosio (1927), responsável por introduzi-la na literatura italiana: através 

dele conhece a obra de Cesare Pavese (1908 - 1950) e Ítalo Svevo (1861 - 1928), sendo a obra 

deste último responsável por influenciar seu romance Ritmo Lento (1963). Com ele esteve 

casada de 1953 até 1970, tiveram uma filha, chamada Marta, que morre ainda jovem, aos 

vinte e nove anos. Sánchez Ferlosio, filho do escritor falangista Rafael Sánchez Mazas (1894 

- 1966), é o autor de El Jarama (1955), um dos romances mais representativos do realismo 

social.  

 Esse romance narra um domingo de verão de um grupo de jovens madrilenhos que 

decide passar o dia no campo, às margens do rio Jarama. No fim do dia, eles são 

surpreendidos por um acontecimento inesperado: o afogamento de uma das adolescentes. 

Fazem, então, um triste retorno para Madri, porém a trivialidade com que é narrada a história, 

como se nada de extraordinário tivesse acontecido, é o que se destaca nesse romance. Como é 

comum nos romances sociais, o narrador onisciente, em terceira pessoa, adota um ponto de 

vista neutro e limita-se a narrar apenas o que vê, levantando, assim, a questão da diferença de 

classes sociais, a diferença da vida urbana e rural e a fugacidade da vida humana.  

 Outro intelectual com o qual passa a ter contato é Luis Martín Santos (1924 - 1964), 

autor de Tiempo de silencio (1961), romance este que, segundo seu autor, se assemelha a 

Ritmo Lento, publicado dois anos depois por Martín Gaite. Na nota da terceira edição de 

Ritmo Lento, Martín Gaite nos relata essa questão:  

Mi novela le había gustado muchísimo (creo que es la persona que más 
encendidamente me ha hablado nunca de ella) como a mí la suya, y, (...) dimos en 

llamarlas de broma Ritmo de silencio y Tiempo lento, porque él les atribuía ciertas 

afinidades y les auguraba una significación y una suerte paralelas, cosa en la que - 

como es patente - se equivocó. Pero ahora, al cabo de los años, creo que en aquellas 

afinidades que creyó descubrir no andaba tan descaminado. Prescindiendo de todo 

juicio valorativo, nuestras novelas del año 62 supusieron las primeras reacciones 

contra el «realismo» imperante en la narrativa española del postguerra, dos intentos 
aislados por volver a centrar el relato en el análisis psicológico de un personaje, yo 
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influida por Svevo, él por Joyce. (MARTÍN GAITE apud MARTÍN GAITE, 2008, 

p. 317). 

 De fato, inicialmente os dois romances se distanciam, como afirma Martín Gaite, pois, 

apesar de os personagens principais serem apontados como responsáveis pela morte de uma 

pessoa sem terem, de fato, a culpa, o desenlace é bem diferente para cada um deles nos dois 

romances. Em Tiempo de silencio, Pedro, um jovem médico que desenvolve uma pesquisa 

para a cura do câncer numa Madri dos anos 40, é acusado pela morte de Florita, filha de 

Muecas, com quem Pedro conseguia os ratos para desenvolver sua pesquisa. A acusação se 

deve ao fato de ter atendido ao pedido desesperado de ajuda, feito pela família de Florita, pois 

a jovem estava com uma hemorragia provocada por um aborto que o próprio pai ajudara a 

fazer. Inexperiente, Pedro, que ainda nem exercia a medicina, tenta fazer o que pode, mas, 

quando chega, Florita já se encontrava praticamente morta. Chega a ser preso, porém é 

inocentado pela mãe da jovem. Cartucho, namorado de Florita, certo de que fora traído por ela 

com Pedro, e acreditando ser este o motivo que levou o médico a “fazer” o aborto, mata 

Dorita, a namorada de Pedro, por vingança. 

 No caso de Ritmo Lento, podemos considerar David Fuente o primeiro protagonista 

masculino de um romance de Martín Gaite, um chico raro, pois, assim como a autora, 

compartilha do caráter rebelde e da rejeição às normas impostas pela sociedade. Em função do 

seu retraimento, da sua passividade e da sua lentidão, ele adquire a condição de observador da 

sociedade que o cerca, levantando uma série de questões inerentes a essa sociedade, como a 

da propriedade e a do espaço da mulher. Como no romance A consciência de Zeno (1923), de 

Italo Svevo (1861 - 1928), Ritmo Lento, com exceção do prólogo e do epílogo, é narrado em 

primeira pessoa por David Fuente, sendo essa narrativa o resultado dos textos que escrevia 

David para seu psiquiatra, a pedido do profissional, no hospital psiquiátrico no qual está 

recluso após ter sido protagonista de uma situação inusitada no banco em que trabalhava. 

 O livro tem como desfecho o suicídio de David Fuente Montero, pai de David Fuente, 

um senhor de setenta e dois anos que vivia sozinho numa casa em ruínas. Consciente da 

consequência que tal ação acarretaria, visto que era médico, ingere uma grande quantidade de 

soníferos e morre. Ao encontrar o corpo de seu pai, na manhã seguinte, caído em seu 

escritório, David Fuente, que tinha acabado de sair da casa de repouso, tem um ataque de 

loucura, vai até a cozinha, pega uma faca e começa a golpear o cadáver de seu pai, gritando 

desesperadamente. O primeiro a perceber que algo de errado acontecia foi o leiteiro que 

abastecia a casa. Ao entrar e deparar-se com a cena, pede ajuda aos guardas e vizinhos 

próximos, que correm para o jardim da casa. David Fuente começa a gritar que havia matado 
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seu pai, mostrando a faca que possuía nas mãos. Em seguida, deixa o cadáver cair no chão, se 

ajoelha até ele e começa a cobrir-lhe de beijos e de lágrimas. Após o enterro de seu pai, em 

que não foi possível sepultá-lo num cemitério católico por tratar-se de um suicida, David 

Fuente é internado num manicômio. 

 Retomando a nota da terceira edição de Ritmo Lento, inicialmente Martín Gaite não 

concorda com Martín Santos com relação à semelhança de seus romances devido à 

divergência dos dois desfechos, pois, apesar de Pedro, de Tiempo de Silencio, e David, de 

Ritmo Lento, serem responsabilizados por mortes que de fato não cometeram, no caso de 

Pedro, o jovem médico consegue comprovar sua inocência, já David, devido a seu histórico 

de loucura, é internado num manicômio. No entanto, publicadas no início dos anos sessenta, 

essas duas obras revelam-se como um dos primeiros intentos de romper com o realismo 

vigente na literatura espanhola desde meados dos anos cinquenta, desviando o foco narrativo 

da mera denúncia social para a problemática do ser humano numa sociedade fragmentada. 

 Assim como muitos escritores de sua geração, Carmen Martín Gaite iniciou-se no 

meio literário produzindo contos: estreou com um intitulado Un día de libertad (1953). Nesse 

conto, J. nos narra um dia de sua vida, no qual, após se aborrecer no trabalho, tem um ataque 

de fúria e decide abandoná-lo, vai embora sem sequer dar uma satisfação para alguém. A 

partir daí, acompanhamos o desfrute de um dia livre de um trabalhador, que, livre das 

pressões do dia a dia, pode apreciar os detalhes mais simples, como, por exemplo, o 

funcionamento da cidade nas horas em que geralmente trabalhava. 

 A primeira fase da escritora consiste em publicações feitas nas revistas universitárias 

Trabajos y días (salmantina), La hora e Alcalá (madrilenhas), que mais tarde resultarão em El 

libro de la fiebre. Publicado somente em 2007, começa a ser redatado em 1949, quando 

começa a se recuperar de uma febre tifoide que teve durante um pouco mais de um mês. 

Segundo José Teruel, 

esta inclasificable narración, recientemente rescatada, constituye el eslabón perdido 
más significativo de lo que he llamado primera fase de Martín Gaite. En ella está el 

germen de su proyecto literario: la conciencia formal del difícil rescate del tiempo 

ido y la necesidad de dejar constancia de su paso inadvertido, aún conociendo de 

antemano la imposibilidad narrativa de fijarlo. Por esta razón, en el libro de 1949 

están contenidos distintos leitmotiv que retomará, con mayor destreza narrativa, en 

su obra posterior, particularmente en El cuento de nunca acabar y El cuarto de 

atrás. (TERUEL, 2008, p. 35). 

 É graças à decisão de Ana Maria Gaite que, sete anos após a morte de Martín Gaite, El 

libro de la fiebre se torna público. Sendo assim, desde meados dos anos cinquenta, Martín 
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Gaite já registrava o que seria a base de sua literatura com El libro de la fiebre e com El 

Balneario (1957), nos quais observamos a influência da literatura fantástica.  

 Desde a morte de sua filha Marta, os pilares responsáveis por darem sustento à 

Carmen Martín Gaite foi o apoio incondicional de sua irmã e a literatura. José Teruel nos 

conta que, durante os momentos mais críticos de sua vida, Martín Gaite recorria ao gênero 

fantástico para se expressar: “la fantasía fue para Carmen Martín Gaite la única venganza 

contra la muerte y la entendió siempre como la posibilidad de buscar un camino en el 

labirinto, aunque supiera que no había salida” (TERUEL, 2008, p. 51). Publicou El castillo de 

las tres murallas (1981), após a morte de seus pais; Caperucita en Manhatan (1990), após a 

morte de sua filha; e escreveu Los parentescos (2001) literalmente morrendo. Carmen Martín 

Gaite morre no dia vinte e três de julho de 2000.   

 Além de contos, sua vasta obra abarca poesias, romances, peças de teatro, artigos, 

traduções e ensaios, sendo este último gênero, segundo José Teruel, uma “auténtica 

autobiografía intelectual de la autora” (TERUEL, 2008, p. 9). E, de fato, era por meio de seus 

ensaios que Carmen Martín Gaite procurava entender o mundo em que vivia, voltando o olhar 

para si própria, para seu interior, partindo de sua experiência de vida para tentar compreender 

a sociedade na qual estava inserida.  Por meio da análise das duas obras contempladas nesta 

dissertação, buscaremos demonstrar os recursos usados por Martín Gaite para abordar o 

mesmo tema, a sociedade espanhola do franquismo, sem nunca se repetir, sempre se 

reinventando.  
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1 EL CUARTO DE ATRÁS E A REFLEXÃO DE TODA UMA VIDA   

 

Quem narra, narra o que viu, o que viveu, o que testemunhou, mas também o que 

imaginou, o que sonhou, o que desejou (LEITE, 1993, p. 6). 

 

 El cuarto de atrás é uma obra de Carmen Martín Gaite que começa a ser escrita no 

mesmo ano da morte de Francisco Franco, ditador que governou a Espanha com mãos de 

ferro durante um pouco mais de três décadas. Isso quer dizer desde 1939 - ano em que termina 

a Guerra Civil Espanhola, iniciada em 1936 - até 1975, ano da morte do ditador, com a vitória 

dos nacionalistas, se é que se pode chamar de vitória. O caráter duvidoso empregado com 

relação ao vocábulo vitória se deve ao fato de concordarmos com a fala de Neville 

Chamberlain (1869 - 1940), primeiro-ministro britânico entre 1937 e 1940, conhecido por sua 

conduta de apaziguamento com relação à Alemanha nazista e à Conferência de Munique, em 

1938, que, em seu discurso em Kettering, em 03 de julho de 1938, diz: “Na guerra, qualquer 

bando pode chamar-se vencedor, mas não há ganhadores, todos são perdedores.”
3
  Sobre essa 

questão da vitória quando se trata de guerras, Miguel Delibes (1920-2010) sustenta que “En 

las guerras no gana nadie, pierden todos, eso aprendí. Y si la guerra es civil la pérdida es más 

fuerte que la de cualquier otra guerra.”
4
  

 Também pertencente à geração de los niños de la guerra, Delibes destaca a 

problemática quando se trata de uma guerra civil, ou seja, uma guerra interna, na qual 

cidadãos que constituem uma mesma nação começam a brigar entre si. “O inimigo está 

dentro. Luta-se quase contra si mesmo.”, como afirma Antoine de Saint-Exupéry (apud 

BEEVOR, 2007, p. 25). Concordamos com Saint-Expéry quando diz que uma guerra civil não 

é uma guerra, mas sim uma doença. Como nos ensina Antony Beevor, é um erro considerar a 

Guerra Civil Espanhola como um fratricídio, uma vez que a divergência entre as novas 

ideologias pode “transformar irmãos em estranhos sem rosto e sindicalistas ou pequenos 

lojistas em inimigos de classe. Todas as noções tradicionais de parentesco e comunidade local 

foram cegamente esmagadas.” (BEEVOR, 2007, p. 25).  

 Tendo como motivação, portanto, a morte do General Franco para compor esta obra, 

Martín Gaite uma vez mais irá tratar da sociedade espanhola durante a guerra e a pós-guerra 

civil espanhola através de um novo enfoque narrativo. 

                                                             
3 Disponível em: <http://es.wikiquote.org/wiki/Neville_Chamberlain>. Acesso em: 10 set. 2013. 
4 Extraído da entrevista inédita publicada por El País, em razão da sua morte, no dia 13/03/2010. Disponível em: 

<http://elpais.com/diario/2010/03/13/cultura/1268434804_850215.html>. Acesso em: 01 ago. 2014. 
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 No período pós-franquista proliferaram os romances autobiográficos ou de memórias 

que, ao recuperarem as experiências individuais, tinham como objetivo dar vasão à angustia 

vivida durante os sombrios anos do pós-guerra e falar sobre um período que foi marcado pela 

repressão e pelo silêncio. Martín Gaite, no entanto, pretende fazer algo novo: passados já 

vinte anos desde sua estreia no meio literário espanhol com El balneario (1957), a escritora, 

que já havia contribuído com uma rica produção literária que resgata a memória da Espanha, 

revela seu amadurecimento poético com El cuarto de atrás.  

 Esse romance é o resultado de uma reflexão da autora salmantina sobre os anos da 

Guerra Civil Espanhola e da ditadura do General Franco. À medida que o vai escrevendo, 

Carmen Martín Gaite repensa sua vida mediada pela ficção, recompondo ao mesmo tempo 

sua história e a história de seu país. Segundo Luzimeire Lima da Silva, “o fio condutor desta 

narrativa é a ficção como forma de libertação” (2006, p. 163).  

 Por isso nos pareceu ideal a afirmação de Ligia Chiapini Moraes Leite que nos serve 

de citação para abrir este capítulo, uma vez que muito bem ilustra o ato de narrar, pois, como 

nos ensina Todorov (2002), não é possível reconstituir integralmente o passado. Assim como 

é impossível lembrar-se de tudo, também é impossível narrar tudo, e neste romance Martín 

Gaite mescla o tempo todo realidade e fantasia, deixando por conta do leitor decidir se tudo o 

que foi relatado por C.
5
 de fato aconteceu com ela ou não passou de um sonho. 

 Em La madre ausente en la novela femenina de la posguerra española: pérdida y 

liberación, livro em que Guadalupe María Cabedo analisa três romances da pós-guerra 

espanhola de autorias femininas - Nada (1944), de Carmen Laforet (1921 - 2004), Entre 

Visillos (1957), de Carmen Martín Gaite e Primera Memória (1959), de Ana María Matute 

(1925 - 2014) - a autora faz uma breve análise sobre as narrativas pós-franquistas e conclui 

que, após a morte de Franco, não há mais a necessidade de retratar a realidade a fim de 

denunciar o regime político de então. Sendo assim, as estratégias narrativas mudam: os 

escritores já podem expressar suas inquietudes enquanto seres humanos, além de poderem 

expor suas reflexões inerentes ao labor de um intelectual. A partir daí, temos a frequência do 

narrador em primeira pessoa dando vazão ao fluxo de consciência, a aparição de personagens 

e/ou elementos imaginários ou fantásticos, como nos será possível visualizar com a análise de 

El cuarto de atrás.  

 Publicado em 1978, El cuarto de atrás é um romance que conta a vida de C. narrado 

por meio do monólogo interior da personagem e dos inúmeros diálogos que aparecem no 

                                                             
5
 C. é a forma como a protagonista/narradora é apresentada na obra, e também é assim que vamos representá-la 

nesta dissertação. 
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decorrer do livro, primeiramente entre C. e o homem de negro, no final do romance, entre C. e 

sua filha. Ao longo da leitura, o leitor pode verificar que as informações referentes à vida de 

C. coincidem com as da vida de Carmen Martín Gaite, fazendo com que a escritora seja 

reconhecida de vez pela crítica literária espanhola (ganha o Prêmio Nacional de Literatura no 

mesmo ano de sua publicação), ao produzir um romance original mesclando autobiografia e 

ficção. Neste capítulo, analisaremos, portanto, como o foco narrativo, o tempo, o espaço, os 

personagens e o gênero asseguram a originalidade do romance. 

 

 

1.1 A incansável busca do interlocutor ideal 

 

O homem é apenas uma narrativa; desde que a narrativa não seja mais necessária, 

ele pode morrer. É o narrador que o mata, pois ele não tem mais função 

(TODOROV, 2006, p. 129).  

 

 El cuarto de atrás inicia com um monólogo interior no qual C., narradora e 

protagonista, sofrendo de insônia, nos conta várias passagens de sua infância por meio da 

rememoração que faz do seu passado. De repente seus pensamentos são interrompidos com 

uma visita inesperada de um homem misterioso, todo vestido de negro, que inicia uma série 

de perguntas sobre sua vida e obra, numa espécie de entrevista, sendo que C. não se recorda 

de ter marcado nenhum horário com algum repórter. Mas é a partir do diálogo proposto pelo 

homem misterioso que C. vai lembrando várias passagens de sua vida, e nós, leitores, vamos 

nos dando conta de que é a história de Carmen Martin Gaite que está sendo contada por C., 

narradora e personagem, em razão das inúmeras coincidências da vida de C. com a da 

escritora Carmen Martín Gaite. 

 Com o aparecimento do “homem questionador”, o relato de C. passa a ser mais linear, 

porém a obra continuará a alternar diálogos e monólogos interiores que consistem na 

descrição do fluxo de consciência da protagonista/narradora, que muitas vezes é transportada 

a outro tempo ou a outros lugares mediante uma pergunta de seu interlocutor. Com relação à 

alternância do foco narrativo entre monólogos interiores e diálogos, poderíamos estabelecer o 

seguinte esquema narrativo para El cuarto de atrás: os capítulos I (El hombre descalzo) e III 

(Ven pronto a Cúnigan) são narrados por meio do monólogo interior, já os capítulos II (El 

sombrero negro), IV (El escondite inglés), V (Una maleta de doble fondo), VI (La isla de 

Bergai) e VII (La cajita dorada) são narrados principalmente por meio de diálogos, o que não 
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quer dizer que não haja a presença de monólogos interiores, pelos quais C., motivada por 

alguma pergunta, é transportada ao seu passado. Nos capítulos II, IV e VI, o diálogo se 

estabelece entre C. e o homem de negro; no V, entre C. e Carola por meio de uma ligação 

telefônica e, no último, entre C. e sua filha. 

 A narrativa é feita, portanto, in media res, começa com a narradora/protagonista 

recordando sua juventude, depois seguirá orientada pelo diálogo com seus inúmeros 

interlocutores (o homem misterioso, Carola e sua filha), ou até mesmo através dos monólogos 

interiores motivados ao deparar-se com algum objeto antigo de sua casa. Sendo assim, a obra 

é constituída por analepses e prolepses, isto é, pelos constantes casos “vaivém” no tempo 

mediados pela narrativa. Com relação às analepses ou flashbachs, ocorrem o tempo todo, 

quando C. rememora seu passado; quanto às prolepses, ou seja, às projeções feitas durante a 

obra, devemos destacar os indícios que o relato nos dá de que se trata de uma obra fantástica, 

de que se trata de uma autobiografia ficcional da autora, além das marcas contidas no texto da 

metaliteratura, que comprovam ser El cuarto de atrás uma obra que se autoescreve. 

 Os personagens desempenham a função de interlocutores de C., pois é por meio da 

conversa entre eles que a história vai se transformando em discurso literário. Ao analisar as 

estruturas narrativas, Todorov vai citar Emilio Benveniste que desenvolveu pesquisas sobre os 

tempos do verbo. Segundo ele há  

dois planos distintos de enunciação: o do discurso e o da história. Esses planos de 

enunciação se referem à integração do sujeito de enunciação no enunciado. No caso 

da história, diz-nos ele, “trata-se da apresentação dos fatos advindos a certo 
momento do tempo, sem qualquer intervenção do locutor na narrativa”. O discurso, 

por contraste, é definido como “toda enunciação supondo um locutor e um ouvinte, 

tendo o primeiro a intenção de influenciar o outro de algum modo.” (TODOROV, 

1970, p. 59).  

 Na sua incansável busca pelo interlocutor ideal com o qual pudesse se expressar, a 

autora irá, mais uma vez, tratar da história real, a história recente do seu país, por meio de um 

novo discurso. Ao estudar a obra de Martín Gaite, percebemos que a temática que aborda é 

sempre a mesma, e, resumindo em bem poucas palavras, podemos dizer que é a sociedade 

espanhola do franquismo. O que muda a cada obra é o discurso, ou seja, como traduz história 

real em literatura. 

 En El cuarto de atrás, o tempo do enunciado é muito maior que o tempo da 

enunciação do discurso, isto é, o tempo relatado por C. vai desde o dia de seu nascimento, 8 

de dezembro de 1925, até seu presente de fala. Já o tempo da enunciação do discurso dura 

aproximadamente uma noite. Dito isto, temos que C. nos relata que, motivada pela morte de 

Franco, em 1975, tem a ideia de fazer um livro de memórias. Sabemos que C. nasceu em 
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1925, como nos mostra a seguir: “[...] yo nací en plena Dictadura de Primo de Rivera, el 8 de 

diciembre de 1925 [...]” (MARTÍN GAITE, 2008, p. 1047). O tempo do enunciado, ou seja, o 

tempo histórico que irá tratar, vai desde a época da ditadura de Primo de Rivera até os últimos 

dias da ditadura de Franco: “[...] a Franco lo enterraron un veintitrés de noviembre” 

(MARTÍN GAITE, 2008, p. 1051). Sendo assim, o tempo do enunciado abarca pelo menos 

cinquenta anos, como a própria C. afirma: “[...] Me di cuenta de que faltaban exactamente 

quince días para mi cincuenta cumpleaños [...]” (MARTÍN GAITE, 2008, p. 1052).  

 Com relação ao tempo da enunciação do discurso, este dura apenas uma noite. Esta 

informação não está explícita no relato, mas podemos inferi-la, quando, no capítulo I, aparece 

uma informação do tempo cronológico, quando C. expressa sua dificuldade para dormir: 

Es inútil, no me duermo. He dado la luz, tengo el reloj parado en las diez, creo que a 

esa hora me acosté, con ánimo de tomar notas en la cama, la esfera del reloj tiene un 

claror enigmático de luna muerta. Me incorporo y la habitación se tuerce como el 

paisaje visto de un avión que cabecea: los libros, las montoneras de ropa sobre la 
butaca, la mesilla, los cuadros, todo está torcido. Echo los pies fuera de la cama y 

me los miro con extrañeza, parecen los manojos de percebes sobre la pendiente 

inclinada de la mosqueta gris; seguro que al levantarme me voy a resbalar, y hasta 

puede que el peso de mi cuerpo imprima al suelo una oscilación aún más radical y la 

estancia gire y se vuelva del revés. Ojalá, voy a probar, debe de ser divertido andar 

cabeza abajo (MARTÍN GAITE, 2008, p. 965). 

 A partir da leitura desse fragmento, sabemos que já são mais de dez horas da noite, 

uma vez que C. nos relata que, como não consegue dormir, acende a luz e constata que o 

relógio marca dez horas, devendo ser este, segundo ela, o horário que se deitou para dormir. 

Nesse fragmento também temos a imagem do relógio comparado a uma lua, mas não uma lua 

como símbolo da feminilidade, passividade, fertilidade e renovação, mas uma lua lorquiana, 

pois a esfera do relógio reflete um claror enigmático de lua morta. Como sabemos, a imagem 

da lua é muito frequente na obra de Federico García Lorca (1898 - 1936), sendo empregada de 

várias formas, porém a principal delas é como sinônimo da morte, o que explica o “claror 

enigmático de luna muerta”. É importante ressaltar que a presença da lua na obra de García 

Lorca aparece não como representação de uma morte dolorosa, mas enigmática, misteriosa. 

Sendo assim, desde o início da obra, já encontramos indícios de que a linguagem fantástica 

formará parte do discurso. 

 Prosseguindo com a identificação do tempo cronológico na narrativa, no último 

capítulo, C. é despertada pela filha, que acaba de chegar em casa. C. lhe pergunta sobre a 

hora, e sua filha lhe responde que são cinco horas. Sendo assim, podemos deduzir que a 

narrativa se desenrola num período de aproximadamente sete horas, já que C. relata que se 
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recolheu para dormir em torno das dez e, ao ser despertada pela filha, o relógio marca cinco 

horas.  

 Com relação ao espaço, podemos citar uma infinidade de lugares, os quais, 

transportados pela memória de C., podemos visualizar. SILVA (2006, p. 33) afirma que 

"nesse romance o espaço se projeta de maneira alegórica". Temos, assim, a presença de 

lugares concretos, como a casa na Plaza de los Bandos, onde C. passou sua infância, 

principalmente el cuarto de atrás desta casa, o quarto 'trastero', onde C. e sua irmã brincavam 

e tinham aula; o Instituto onde cursou a formação secundária; os angustiantes refúgios de 

guerra da cidade de Salamanca; o asfixiante ambiente das salas de aula da Sección Femenina 

de Falange; o apartamento em Madri, espaço onde se dá toda a enunciação; o Bar Perú, onde 

C. observava o enterro de Franco pela televisão, como se estivesse tendo uma visão através de 

um bola de cristal. Há também a menção a várias cidades espanholas e portuguesas e até 

lugares imaginários, como Cúnigan, um lugar mágico e único, segundo C., para onde podia ir 

sempre que quisesse, pois bastava usar a imaginação. Com a perda do cuarto de atrás, após o 

início da guerra, utilizado como despensa para estocar comida, era a Cúnigan que ia para 

refugiar-se e ser livre. Também temos La isla de Bergai, lugar fictício criado por C. e uma 

amiga do Instituto, para o qual viajavam sempre que estavam insatisfeitas. 

 De todos esses lugares, apontamos como espaço mais significativo o cuarto de atrás, 

que, como destaca José-Carlos Mainer,  

viene a ser como un desván del cerebro, una especie de recinto secreto lleno de 

trastos borrosos, separados de las antesalas más limpias y ordenadas de la mente por 

una cortina que sólo se descorre de cuando en cuando. Y veremos que lo propicia 

todo un extraño personaje vestido de negro, tocado con un sombrero de ala ancha, 

que tiene algo de diabólico, pero también un atractivo donjuanesco: un provocador 

que coquetea con aquella mujer madura, que le hace preguntas indiscretas, que sabe 
siempre más de lo que deja entrever (MAINER, 2007, p. 88). 

 Neste fragmento, Mainer compara o cuarto de atrás com um desván del cerebro, ou 

seja, com um sótão, destinado a guardar coisas velhas que não se usam mais, mas que, se se 

precisa em algum momento, estão lá, prontas para serem usadas. Para isso também está el 

cuarto de atrás, primeiro um espaço lúdico, depois um importante espaço responsável por 

estocar alimentos. Ao recordá-lo, C. resgata suas memórias e, por conseguinte, as memórias 

de toda a sociedade espanhola do pós-guerra. Seguindo com a comparação de Mainer, assim 

como num sótão ao qual recorremos quando lembramos que lá se encontra algo de que 

precisamos, as memórias de C. também só vêm à tona motivadas pelas perguntas do “extraño 

personaje vestido de negro”, sendo o passado histórico, assim, revisitado. 
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 Provavelmente essa comparação do cuarto de atrás com um desván del cerebro de 

Mainer tenha sido concebida após a entrevista feita por Javier Lacruz Pardo, como 

comprovamos no artigo Carmen Martín Gaite, Retahilas, El cuarto de atrás, y en diálogo sin 

fin, do escritor espanhol e catedrático da Universidade de Yale, Manuel Durán. Nesta 

entrevista a autora afirma que:  

El cuarto de atrás es un cuarto que pervive invariablemente en mi memoria: es el 

cuarto en que yo aprendí a leer y a jugar. Pero, por otro lado, alude también 
simbólicamente a una especie de desván que, creo, tenemos todos en el cerebro, el 

cual está separado de las estancias más ordenadas de la mente por una cortina que 

sólo se descorre de vez en cuando. Los recuerdos que pueden darnos alguna sorpresa 

viven siempre en el cuarto de atrás.6
 

Não é por acaso que esse espaço é usado, inclusive, como título deste romance de 

Martín Gaite, o que demonstra a sua importância para C., protagonista, narradora e, como 

comprovamos, autora. Como nos recorda Luzimeire Silva, a própria Martín Gaite, em Pido la 

palabra (2002), considera, entre todas as suas obras, El cuarto de atrás como a mais marcada 

por uma terminologia teatral. “Para Martín Gaite, a sala, local onde se dá a conversa central 

do romance, é o espaço da representação, enquanto a cozinha e o quarto, onde se passam os 

monólogos interiores da protagonista, cumprem o papel de camarins, onde C. repassa seu 

texto” (SILVA, 2006, p. 38).  

 Nesse contexto, o cuarto de atrás se configura como um desván del cerebro, isto é, 

como o lugar de onde C. irá resgatar suas memórias para que possa contá-las. Funciona como 

um córtex cerebral, como nos ensina Le Goff, em História e memória (1990), aportando todo 

passado histórico, servindo a memória como um dispositivo móvel da história. É na 

rememoração do cuarto de atrás e de todos os espaços comentados até aqui que C. vai 

compondo a história individual da protagonista e, ao mesmo tempo, a história coletiva de seu 

país. 

  Os interlocutores presentes nesta obra constituem mais um recurso usado pela autora 

para se expressar. Na sua incansável busca pelo interlocutor ideal, para dar vazão a sua 

inesgotável necessidade de ter o que falar, em El cuarto de atrás, Martín Gaite cria três 

personagens que, ao dialogarem com C., a ajudam no resgate que faz do passado. São eles: o 

misterioso homem de negro, Carola e a filha de C. O diálogo entre cada um deles e C. é o que 

norteia o discurso, deixando o relato mais organizado, pois faz com que C. saia de seus 

                                                             
6 MARTÍN GAITE, Carmen. El cuarto de atrás se va viendo mi concepción del amor, Nueva, Año 1, No. 8, ago. 

1978, p. 16. Entrevista concedida a Javier Pardo Lacruz. Disponível em: <http://revista 

iberoamericana.pitt.edu/ojs/index.php/Iberoamericana/article/viewFile/3660/3833>. Acesso em: 20 jan. 2015.  



27 

 

monólogos interiores e volte para a relidade da narrativa, proporcionando indícios para que o 

leitor se oriente na narrativa.  

 Como veremos, Martín Gaite ultilizará a literatura para refugiar-se. Por meio de suas 

obras, ela busca compreender a si e a sociedade em que vive. Segundo Todorov (2006, p. 

127), “contar é igual a viver” e é assim que Martín Gaite levará sua vida, desde as 

representações teatrais que fazia para sua família quando era criança até consolidar-se como 

escritora e produzir uma vasta obra que retrata um período da história da Espanha importante 

de ser lembrado.  

 Segundo Todorov (2006, p. 127), o exemplo mais clássico de contar para viver é o de 

Sherazade, “que vive unicamente na medida em que pode continuar a contar”. Assim como 

Sherazade, Martín Gaite não cansou de contar os reflexos da ditadura franquista na sociedade 

espanhola. A temática é recorrente na obra gaitiniana, o que muda é a forma pela qual 

estabelece o discurso em cada livro seu. Sherazade escapou da morte, sobrevivendo às 

barbaridades do Rei Shariar, contando-lhe histórias; Martín Gaite também não se resignou, 

sobreviveu à repressão gerada pela ditadura franquista evocando o passado e mostrando a 

verdadeira situação da Espanha do pós-guerra que o discurso nacionalista cuidava para 

ocultar. E, assim como muitos escritores da sua geração, reverteu o discurso nacionalista, 

fezendo com que o ideais de Franco se identificassem com o papel do carrasco e não com a 

vítima. Como nos ensina Todorov (2002), a memória venceu o esquecimento, no caso da 

Espanha, a literatura desempenhou um papel importante à medida que servia como meio de 

informação mediante a ocultação da real situação espanhola.     

 O primeiro interlocutor de C. em El cuarto de atrás é o misterioso homem de negro, 

que aparece no segundo capítulo para entrevistá-la, sem que se recordasse de ter marcado 

horário com algum repórter. Sua presença é fundamental para a organização do relato, que se 

torna mais linear a partir das suas perguntas. Pouco a poco, por meio do diálogo, a 

protagonista vai reconstruindo sua identidade e, ao mesmo tempo, a identidade de seu país. 

Como já comentamos, a obra é permeada de analepses e prolepses. No primeiro capítulo, 

quando C. descreve seu quarto, observamos a presença de um grabado blanco y negro que 

será uma antecipação do que ocorrerá mais tarde: 

Encima del radiador, rematada por barrotes torneados, hay una estantería laqueada 
de blanco -étagère se deccía en los años del art-dèco-, y en un hueco, entre dos 

grupos de libros, sujeto con chinchetas a la pared, destaca un grabado en blanco y 

negro de unos veinte por doce; hace mucho que lo tengo frente a mi cama, y a lo 

largo de alguna noche en vela, cuando lo real y lo ficticio se confunden, he creído 

que era un espejito donde se reflejaba, sufriendo una leve transformación, la 

situación misma que me llevaba a posar sobre él los ojos. Se ve un hombre de pelo y 



28 

 

ojos muy negros incorporado sobre el codo izquierdo dentro de una cama con dosel; 

lleva una camisa desabrochada y la sombra de su torso se proyecta sobre las cortinas 

circulares que caen en pliegues de alto volante rematado por flecos; tiene las dos 
manos fuera de la sábana, en una apoya la cabeza, el índice de la otra, en un gesto 

que parece subrayar palabras que no se oyen, apuntan hacia la segunda figura que 

aparece en el grabado. Se trata de un personaje desnudo y, a excepción de la córnea 

del ojo, totalmente negro: negra la piel del cuerpo, negro el pelo rizoso, negras las 

orejas puntiagudas, negros los cuernos,  negras las dos grandes alas que le respaldan; 

está de perfil, sentado sobre una mesa atiborrada de libros, con los pies apoyados 

sobre otra pila de libros que hay por el suelo, y desde allí -los codos contra las 

rodillas y la barbilla en los puños unidos por las muñecas- sostiene con insolencia la 

mirada sombría y penetrante de su interlocutor. Debajo dice: «Conferencia de Lutero 

con el diablo», y esta leyenda me ayuda a escapar del sortilegio que la habitación 

pintada empezaba a ejercer sobre mí, me ha parecido que cobraba relieve y 

profundidad, que me estaba metiendo en ella, y bajar los ojos al letrero ha sido como 
salir, antes de que empezaran a moverse los labios de las figuras o a romperse el 

equilibrio inestable de los libros sobre los que el diablo posa negligentemente los 

calcañares (MARTÍN GAITE, 2008, p. 966-967, grifo nosso). 

 A partir desta detalhada descrição da gravura existente no quarto de C. em frente a sua 

cama, podemos apontar a presença da gravura Conferencia de Lutero con el diablo como um 

prenúncio da conversa de C. com seu estranho visitante mais tarde. Note-se que, na gravura, 

se pode ver um homem de cabelo e olhos muito negros que aponta para a outra figura que 

aparece na gravura, totalmente negra: a pele, o cabelo, as orelhas, os chifres e as asas são 

negros. A repetição dos adjetivos negro(s)/negra(s) contribui para a manutenção do clima de 

mistério da narrativa e são os mesmos adjetivos usados por C. para descrever seu visitante: 

“Se para y un hombre vestido de negro sale y se queda mirándome de frente. Es alto y trae la 

cabeza cubierta con un sobrero de grandes alas, negro también” (MARTÍN GAITE, 2008, p. 

974). Assim como a pele do diabo da gravura, o homem se veste todo de negro, e assim como 

são negras a duas grandes asas do anjo mau, também são as do chapéu que leva o homem na 

cabeça. E mais adiante: “Tiene el pelo muy negro, un poco largo; sus ojos son también muy 

negros y brillán como dos cucarachas” (MARTÍN GAITE, 2008, p. 975). Nesta passagem 

compreendemos o que significou a aparição da barata no relato: o prenúncio da chegada do 

homem misterioso.  

 Destacamos também da descrição da gravura a palavra espejito, pois consideramos 

essa gravura um reflexo do que passará com C. posteriormente, no entanto, faz-se importante 

observar que, quando C. diz: “[...] y a lo largo de alguna noche en vela, cuando lo real y lo 

ficticio se confunden, he creído que era un espejito donde se reflejaba, sufriendo una leve 

transformación, la situación misma que me llevaba a posar sobre él los ojos” (MARTÍN 

GAITE, 2008, p. 966 - 967), significa que ela se recorda que já passara por esta mesma 

situação, com bem pouca diferença, em alguma noite sem luz, quando realidade e ficção se 
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confundem. Como nos ensina Kristeva (1982), ao analisar a questão do tempo do romance em 

El texto de la novela, o presente do discurso é 

distinto do presente intemporal da la enunciación narrativa, es un presente de la 

sincronía; designa el hecho de que el enunciado coincide con la enunciación, que lo 

que se enuncia no es más que la REPETICIÓN de la enunciación, su redoblamiento 

simultáneo. El presente del discurso recorta pues el pasado de la historia, y 

estructura así el doble nivel de la temporalidad novelesca: un «ahora» retirado 
«antes» que su contracción, y el linde del desarrollo de la palabra de la palabra de la 

que ha salido (KRISTEVA, 1982, p. 253). 

  Esse fragmento é, portanto, uma recordação do que irá narrar mais tarde, o 

estranhamento que lhe causou a aparição do misterioso homem de negro que lhe serve de 

interlocutor numa noite de tempestade, assim como o diabo serviu a Lutero. 

 Por meio da gravura que pinta Martín Gaite pelas palavras de C., observamos que é o 

diabo que serve de interlocutor ideal ao precursor da Reforma Protestante na Europa, ao 

homem que criticou os alicerces da doutrina católica, religião que, como vimos, foi um pilar 

fundamental da ditadura franquista. Dito isto, destacamos a importância da figura de Lutero 

numa obra que adota um discurso antifranquista, sendo assim anticatólico também ou, pelo 

menos, contra o extremo catolicismo espanhol. Seguindo a comparação, também podemos 

considerar o homem misterioso como o interlocutor ideal de C., já que esta pretende fazer um 

livro de memórias por meio de um romance fantástico, como lhe “havia prometido a 

Todorov”, e não como os que surgiram após a morte de Franco. 

 Assim como o diabo aparece sentado no que parece ser a escrivaninha de Lutero, que 

se encontra repleta de livros, há livros por toda parte, inclusive no chão, servindo-lhe de apoio 

para os pés, é também no escritório de C., onde há livros por toda parte, suas anotações, sua 

máquina de escrever. É nesse espaço que o homem misterioso estabelecerá o diálogo com ela 

acerca de sua vida e obra. É importante observar que, no fim da conversa com o misterioso 

homem, quando C. começa a ficar com sono, ela observa que o homem de negro está com 

suas anotações sobre os joelhos, lendo-as atentamente. Da mesma forma como o diabo está 

com os cotovelos sobre os joelhos e apoia sua cabeça nas mãos numa posição que lhe permite 

ouvir atentamente Lutero.  

 Dessa forma, como aponta Manuel Durán, Martín Gaite transforma o misterioso 

homem, seu interlocutor ideal, em crítico literário, uma vez que é ele quem a incentiva a 

escrever seu livro de memórias, porém de outra forma: “- No lo escriba en plan de libro de 

memórias” (MARTÍN GAITE, 2008, p. 1046). É também ele quem critica a forma como C. 

empregava a literatura fantástica em suas obras. De acordo com Durán, 
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Carmen Martin Gaite convierte al interlocutor misterioso y diabólico en crítico 

literario, que afirma que "la literatura es un desafío a la lógica... no un refugio contra 

la incertidumbre" y critica a su interlocutora por ser demasiado racional, demasiado 
precavida, siempre en busca de soluciones y explicaciones; el impacto total de la 

novela corta El balneario, afirma el hombre del sombrero negro, se debilita porque 

la autora no mantiene al final la ambigüedad que reinaba en la parte inicial y central 

del relato. Por fin la autora ha encontrado el interlocutor ideal, cosa que siempre le 

ha preocupado, como señala en su ensayo La búsqueda de interlocutor: "...mientras 

que el narrador oral (salvo en algunos casos de viejos o borrachos) tiene que 

atenerse, quieras que no, a las limitaciones que le impone la realidad circundante, el 

narrador literario las puede quebrar, saltárselas; puede inventar ese interlocutor que 

no ha aparecido"7.   

 Em seu artigo intitulado Carmen Martín Gaite, Rethilas, El cuarto de atrás, y el 

diálogo sin fin, Manuel Durán citará a concepção da própria autora sobre o papel que pode 

desempenhar o narrador literário contida em seu La búsqueda de interlocutor y otras 

búsquedas (1973). Segundo ela, pode, inclusive, inventar o interlocutor ideal, caso este ainda 

não tenha aparecido. E é exatamente isso que a escritora faz em El cuarto de atrás, cria o 

interlocutor ideal com o qual pode expressar-se livremente.  

 Dito isso, também podemos considerar o homem de negro como “um alter ego 

literário” de C., talvez um desdobramento de seu "eu" (SILVA, 2006, p. 100), que tem a 

função de 

aprobar el pasado de C para convertirlo en auténtico; sin su presencia, los recuerdos 
de la protagonista se quedarían en cábalas, más cercanos al sueño. Es necesario 

especialmente para nosotros, los lectores, ya que el discurso tiene lugar gracias al 

diálogo y a la confrontación. No obstante, tal personaje misterioso también fomenta 

el hilo fantástico de la novela, y por ello su irrealidad (BAZÁN RODRÍGUEZ, 

2012).8  

 Ao analisar o romance feminino como autobiografia, Biruté Ciplijauskaité (1983) irá 

apontar Julián Palley e Blás Matamoro como os principais críticos da obra de Martín Gaite. 

Os dois analisam a obra gaitiniana a partir de uma perspectiva psicoanalítica. Matamoro 

(1979) aponta que, em Retahilas e El cuarto de atrás, o agente essencial é o interlocutor. 

Ciplijauskaité aclara a função desse interlocutor: 

Esta definición del interlocutor coincide sorprendentemente con la función del 
«escucha» en las sesiones psicoanalíticas definida por Lacan en Fonction et champ 

                                                             
7 Disponível em: <http://revista-

iberoamericana.pitt.edu/ojs/index.php/Iberoamericana/article/viewFile/3660/3833>. Acesso em: 20 jan. 2015. 
8 RODRIGUEZ, Óscar B. El cuento de la verdad en "El cuarto de atrás" y "El lápiz del carpintero". Revista de 

Estudos Folológicos, Tonos Digital, n. 23, jul. 2012. Disponível 
em:<http://www.tonosdigital.es/ojs/index.php/tonos/article/viewArticle/811>. Acesso em: 15/01/2015. 
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de la parole et du langage en psychanalyse: la presencia silenciosa cumple la 

función principal del análisis, obteniendo que hable el paciente.9 

 O interlocutor assume, assim, segundo ela, como nas sessões de Lacan, uma espécie 

de filtro, convertendo a ambiguidade do passado em verdade do presente. C., por meio da 

ajuda de seu “psicoanalista”, rememora todo seu passado. Além das perguntas, seu 

interlocutor também oferece a C. umas pílulas para ajudá-la nessa rememoração. Como 

comentaremos mais tarde, não é em vão que El cuarto de atrás está dedicado a Lewis Carroll 

(1832 - 1898), pois assim como o autor de Alice no país das maravilhas (1865) criou artifícios 

que ajudaram a protagonista a viajar num mundo fantástico, como a bebida que a encolhia e o 

bolo que a aumentava, as pílulas do misterioso homem também ajudavam C. a “avivar” a 

memória. 

 No quinto capítulo, é revelada a identidade do interlocutor/psicoanalista de C.: 

sabemos que seu nome é Alejandro, por meio de uma estranha ligação telefônica, da qual 

surge a segunda interlocutora de C., Carola. Nesse capítulo é onde mais observamos a 

influência da novela rosa na vida da narradora/protagonista. Quando Carola pergunta se 

Alejandro se encontra na casa de C., esta recorda que este foi o nome dado ao amante de 

Esmeralda, personagens do romance criado por ela e sua amiga do Instituto. Além disso a 

conversa segue os moldes da literatura rosa, uma vez que se percebe o ciúme de Carola pelo 

fato de Alejandro ter ido ao encontro de C. 

 A conversa telefônica com Carola também tem a função de ordenar o relato. 

Luzimeire Silva (2006) também irá considerar Carola como um alter ego de C. Além da letra 

inicial de seu nome ser a mesma da protagonista/narradora, podemos dizer que as três 

primeiras letras coincidem com as três primeiras letras do nome da autora. Ao longo deste 

estudo apresentaremos os indícios que comprovam a identificação entre a 

protagonista/narradora e a autora, porém é nesse capítulo onde há um dos indícios mais fortes, 

quando C. se recorda de quando o professor de religião lhe advertia quando fazia algo de 

errado durante as aulas: “Martín Gaite, repita lo último” (MARTÍN GAITE, 2008, p. 1058, 

grifo nosso). Aí estão os sobrenomes da escritora comprovando a identidade entre a 

protagonista, a narradora e a autora, como veremos adiante. 

 Nesse capítulo, também mesclado pelos monólogos interiores e pelo diálogo com 

Carola e a protagonista/narradora, C. retorna a sua juventude e cita Rebeca (1940), filme de 

                                                             
9 Disponível em: <http://cvc.cervantes.es/literatura/aih/pdf/08/aih_08_1_042.pdf>. Acesso em: 20/01/2015. 
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suspense dirigido por Alfred Hitchcock, responsável por gerar uma moda de chaquetas que 

ficaram conhecidas pelo mesmo nome do filme e da protagonista. Podemos observar essa 

moda em Entre visillos (1957), quando as irmãs de Natalia, Julia e Mercedes voltam para casa 

acampanhadas de uma amiga:  

El dueño de la pañería había salido a la puerta y estaba inmóvil con dos dedos en el 
chaleco mirando al chico que allí adelante, bajo su vigilancia, sacudía en la luz una 

pieza de tela. Cuando tocaron la acera, las saludó sin moverse, con un gesto del 

mentón. Ellas se venían quitando las rebecas (MARTÍN GAITE, 2008, p. 110). 

 Ela se lembra de um verão que passou numa aldeia galega de sua mãe junto a seus 

primos; cita o livro El elogio de la locura, de Erasmo de Rotterdam, que havia relido; lembra 

o silêncio sobre a barbárie que a Espanha havia passado; lembra uma música de Conchita 

Píquer muito ouvida durante a pós-guerra, Tatuaje; lembra-se de como lhe surgiu seu 

romance Ritmo Lento e reflete sobre a literatura de mistério citando Carroll: “Hay un punto en 

que la literatura de misterio franquea el umbral del maravilloso, y a partir de ahí, todo es 

posible y verosímil; vamos por el aire como en una ficción de Lewis Carroll [...]” (MARTÍN 

GAITE, 2008, p. 1073). Nessa passagem temos a chave de leitura para o romance em estudo. 

O leitor deve atirar-se no túnel das recordações de C. como numa ficção de Carroll, deve se 

atirar nesse mundo al revés que C. irá relatar. Não é em vão que o misterioso homem se 

detém diante do quadro El mundo al revés que há na parede perto da porta do quarto de C. 

Trata-se de 

cuarenta y ocho rectángulos grabados de negro sobra amarillo, donde se representan 
escenas absurdas, como por ejemplo un hombre con guadaña en la mano 

amenazando a la muerte que huye asustada, peces por el aire sobre un mar donde 

nadan caballos y leones, una oveja con sombrero y cayado pastoreando a dos 

gañones, un niño a cuatro patas con una silla encima y el sol y la luna incrustados en 

la tierra bajo un cielo plagado de edificios. Era un papel de aleluyas que alguien 

compró una vez por dos pesetas en un pueblo de Andalucía, me lo regaló y yo lo 

mandé plastificar y ponerle un marco dorado (MARTÍN GAITE, 2008, p. 975). 

 As aleluyas são consideradas as precursoras das histórias em quadrinhos, surgem em 

meados do século XVII seguindo sempre o mesmo modelo, quarenta e oito vinhetas com 

frases embaixo, de clara intenções narrativa. Na intitulada El mundo al revés, observamos a 

subversão de papéis, como os animais assumindo a posição do homem ou um homem 

tentando matar a morte com uma foice. A representação desse quadro na narrativa se 

configura como um anúncio do mundo al revés que C. irá relatar. 

 Cabe destacar que a descrição das duas gravuras, Conferencia de Lutero con el diablo 

e El mundo al revés, é o resultado de um trabalho ekphrástico da autora. O conceito de 

ekphrasis, “termo reintroduzido no discurso crítico por Leo Spitzer, em 1955, em sua famosa 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Alfred_Hitchcock
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discussão 'Ode on a Grecian urn' [...]” (CLÜVER, 1997, p. 42), significa, segundo Clauss 

Clüver,  

uma forma de reescrita e abrange práticas como a descrição de uma estátua ou de 

uma catedral num livro de história da arte, a (re)criação de um concerto para piano 

ou de um balé em um romance, a resenha detalhada de uma ópera ou uma produção 

teatral, ou ainda a representação verbal de uma litografia no catálogo de um leilão 

[...] (CLÜVER, 1997, p. 42). 

  Dessa forma, verificamos como a escritora cria a gravura Conferencia de Lutero con el 

diablo. Pintando-a por meio das palavras de C., a gravura se revela diante dos olhos do leitor 

à medida que a leitura avança. Já a segunda gravura de fato existe, porém é aqui recriada por 

C. de forma que não se faz necessário estarmos diante dela para que possamos visualizá-la. É 

essa (re)criação de uma linguagem artística para outra que configura o fazer ekphrástico.  

 Por fim, no último capítulo, a filha de C. aparece desempenhando o papel de 

interlocutora final, tendo a função de indicar no relato os elementos que fazem a narrativa 

oscilar entre realidade e fantasia. Ao ser despertada por sua filha em seu quarto, C. e ela 

começam um diálogo no qual sua filha lhe pergunta se alguém veio visitá-la, pois viu do lado 

de fora uma bandeja com dois copos, indício de que mais uma pessoa esteve com ela. Note-se 

que, ao final do relato, C. se encontra no mesmo lugar em que estava no início: seu quarto. 

Espantada com a pergunta da filha, C. se levanta tentando lembrar-se do que passou. 

Mais adiante sua filha lhe pergunta se andou escrevendo, ao notar que a mãe guarda vários 

papéis numa pasta em seu escritório. Reparemos que foi neste cômodo que o diálogo entre C. 

e o homem misterioso foi empreendido, além disso o volume de papéis que C. retira de sua 

mesa é bem maior que o que havia no início do livro, o que comprova que C. esteve 

escrevendo. Em seguida, lhe pergunta se tomou Dexedrina (um medicamento usado para 

aumentar a concentração). C. não se recorda, mas o leitor se recorda de que o misterioso 

homem oferecera a C. umas pílulas que, segundo ele, servem para “avivar a memória”. Por 

fim, sua filha lhe pergunta o que é uma linda caixinha dourada, e C. lhe responde que é um 

antigo presente dado por um amigo seu. Ao apertá-la na mão, fecha seus olhos e se recorda: 

“[...] desde que salí de casa traía intención de regalársela” (MARTÍN GAITE, 2008, p. 1102). 

Ao recordar o recebimento da caixinha dourada, C. é tirada de seus pensamentos por sua filha, 

que se assusta com uma barata que, para C., se assemelha com o brilho dos olhos do 

misterioso homem, o que também aponta um retorno ao início do livro.  

 Constatamos, assim, que a chegada da filha de C. norteia o discurso, apresentando os 

vestígios de realidade e fazendo com que o relato oscile entre sonho e realidade. Ao chegar a 

casa, sua mãe está dormindo, e observamos seu espanto ao ser perguntada pela filha se 
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alguém viera vê-la, o que nos permite pensar que tudo não passou de um sonho de C. No 

entanto, há dois copos numa bandeja, seus apontamentos aumentaram, há a presença da 

Dexedrina, provavelmente a responsável por sua intensa produção durante a insônia. Tudo 

isso são elementos que comprovariam que ela esteve acordada. Como nos ensina Todorov 

(2006), caberá ao leitor decidir se o relato não passou de um sonho ou se foi realidade. 

Retomando as palavras do crítico que serviram de epígrafe para esta seção, “o homem é 

apenas uma narrativa”, no caso de El cuarto de atrás, o homem de negro já pode desaparecer 

enquanto personagem, visto que já cumpriu seu papel, o de contribuir para a rememoração das 

lembranças de C. E é isso que acontece no final do relato, C. já pode “matá-lo”, isto é, fazer 

com que o ele desapareça na narrativa, pois sua função já foi cumprida. Já C., personagem e 

narradora, enquanto “homem-narrativa”, segue viva, pois ainda deve cumprir com sua missão 

de contar.  

 Linda Hutcheon define o romance pós-moderno como uma metaficção historiográfica. 

Com esse termo, ela se refere “àqueles romances famosos e populares que, ao mesmo tempo, 

são intensamente auto-reflexivos e, mesmo assim, de maneira paradoxal, também se 

apropriam de acontecimentos e personagens históricos [...]” (HUTCHEON, 1991, p. 21). 

Como vimos, em El cuarto de atrás, realidade e ficção se fundem e se confundem, de forma 

que fica impossível separar uma da outra, porém, neste romance, a autorreflexão é sobre a 

vida da própria protagonista/narradora, a qual comprovamos também ser a autora, o que 

demonstra que o discurso autobiográfico também está presente na obra. A seguir, passaremos 

à discussão sobre a que gênero pertence o romance.  

 

 

1.2 Autobiografia ou ficção? 

 

Llamaron a la puerta y se me apareció. ¿Qué si es verdad o mentira? Ya te digo que 

no sé. Yo, por lo menos, me lo creí (GAZARIAN GAUTIER apud OLIVEIRA, 

1981, p. 10). 

 

 A originalidade de El cuarto de atrás se dá por Martin Gaite ter produzido o que 

Helena Rodrigues Martins Rocha de Oliveira (2011) chamou, em sua tese de doutorado, na 

qual analisa o ensaio e a autobiografia na narrativa autoficcional de Martín Gaite, de romance 

híbrido. Sobre o caráter híbrido de El cuarto de atrás, Ana Maria Carlos e Antonio Roberto 
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Esteves, no artigo Narrativa aubiográfica: um gênero literário?, parecem esclarecer a 

questão: 

Centradas como estão no sujeito, as escritas autobiográficas tendem naturalmente, 

ao serem analisadas, a se aproximarem de áreas do conhecimento como a 

psicanálise, a hermenêutica e a antropologia. Desse modo, o que se pode afirmar é 

que tais escrituras são narrativas essencialmente híbridas, como elementos extraídos 

dos mais variados campos do conhecimento, sobretudo da história, que lhe é 
inerente (CARLOS e ESTEVES, 2009, p. 6, grifo nosso). 

 Ana Maria Carlos e Antonio Roberto Esteves citam ainda Paul Jay, que afirma que 

toda escritura é uma espécie de autoanálise. No caso da autobiografia, isso ocorre de maneira 

mais explícita. Para Jay é impossível distinguir uma autobiografia verdadeira da ficcional, 

segundo ele, em muitas obras autorreflexivas, o conteúdo é originado a partir de crises 

pessoais, o que sustenta a inerência da hibridez do discurso autobiográfico. Ainda nos detendo 

no artigo Narrativa aubiográfica: um gênero literário?, os autores citam Gunn, o qual afirma 

que “o verdadeiro problema do eu autobiográfico não seria descobrir quem é, mas identificar 

o lugar ao qual pertence” (GUNN apud CARLOS e ESTEVES, 2009, p. 15). E é exatamente 

isso que Carmen Martín Gaite faz em El cuarto de atrás, mais do que descobrir-se a si, ela 

tenta compreender o local ao qual pertence, além da época em que vive.      

 Como vimos, em El cuarto de atrás, C. (protagonista e narradora) relata sua vida, 

inicialmente por meio de um monólogo interior, e posteriormente, por meio das perguntas do 

homem de negro. Desde o início da narrativa, reconhecemos uma voz feminina a expressar-se 

através dos indícios que o relato nos dá, como o adjetivo feminino usado para qualificar como 

estava a protagonista/narradora no momento do início de seu relato:  

Pretender al mismo tiempo entender y soñar: ahí está la condena de mis noches. Yo, 
entonces, no quería entender nada; veía el enjambre de estrellas subiendo, sentía el 

zumbido del silencio, y el tacto de la sábana, me abrazaba a la almohada y me 

quedaba quieta [...] (MARTÍN GAITE, 2008, p. 962, grifo nosso).  

 Em nenhum momento, nos é revelado o nome da protagonista/narradora, mas sabemos 

que se inicia com a letra C, letra que coincide com o nome da escritora, na seguinte passagem: 

“Pinto, pinto, ¿qué pinto?, ¿con qué color y con qué letrita? Con la C. de mi nombre, tres 

cosas con la C., primero una casa, luego un cuarto y luego una cama” (MARTÍN GAITE, 

2008, p. 962). Além dessas evidências iniciais, no decorrer do relato vamos nos dando conta 

de que a protagonista/narradora também é uma escritora e que as informações acerca de sua 

história também coincidem com a vida de Martín Gaite, como, por exemplo, a data e o local 

de seu nascimento, a indignação em ter que frequentar a Sección Femenina de Falange, a 

morte de um tio fuzilado e o nome dos avós. 
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 O relato chega ao fim quando a filha da protagonista/narradora chega a casa, desperta-

a, para que a tranquilize de sua chegada, nos deixando a dúvida de se o relato foi feito por 

meio da memória ou de um sonho de C. El cuarto de atrás é, portanto, uma obra na qual a 

narrativa autobiográfica e a ficção se mesclam criando nas letras espanholas uma obra 

original. Martín Gaite estava prestes a completar cinquenta anos quando começa a escrevê-la, 

e é justamente esse período que a escritora/protagonista/narradora irá relatar, ora por meio de 

um discurso autobiográfico, ora por uma narrativa fantástica. Observamos também o tom 

ensaístico da obra ao citar livros que de fato existem, sejam da própria autora, sejam de outro 

autor, além da reflexão sobre o próprio fazer literário, como observamos a seguir: 

Carmen de Icaza, portavoz literario de aquellos ideales, había escrito en su más 
famosa novela Cristina Guzmán, que todas las chicas casaderas leíamos sentadas a 

la camilla y muchos soldados llevaban en el macuto: «La vida sonríe a quien le 

sonríe, no a quien le hace muecas», se trataba por sonreír por precepto, no porque se 

detuvieron ganas o se dejaron de tener; sus heroínas eran activas y prácticas, se 

sorbían las lágrimas, afrontaban cualquier calamidad sin una queja, mirando hacia 

un futuro orlado de nubes rosadas, inasequibles al pernicioso desaliento que solo 

puede colarse por las rendijas de la inactividad (MARTÍN GAITE, 2008, p. 1021). 

«Déjame en paz»; la escena -necesito situarla- se desarrolla en la habitación de 
mentira que inventé y decoré para Ritmo lento, gracias a haber visto una fachada de 

verdad, es el despacho del padre de David Fuente, había un diván de terciopelo 

usado, una gran librería y una chimenea de esquina, el dibujo del empapelado en la 

pared era de flores de un rojo desvaído, desde la ventana se veía la huerta que había 

en la parte trasera del chalet, con un invernadero de cristales; mientras yo viva, 

existe la habitación y me oriento por ella, aunque sea producto de mi fantasía, y ya 

hayan tirado de la casa que vi con el perro ladrando, qué más da, también el cuarto 

de atrás sigue existiendo y se ha salvado de la muerte, aunque hayan tirado la casa 

de la plaza de los Bandos, el año pasado un amigo me mandó un recorte de El 

Adelanto donde lo decía (MARTÍN GAITE, 2008, p. 1076).  

  No primeiro fragmento, ela cita uma obra que de fato existiu, trata-se do romance mais 

famoso de Carmen de Icaza (1899 - 1979), Cristina Guzmán (1936). C. recorda a escritora 

que era popularmente conhecida por produzir novelas rosas para ilustrar a influência que essa 

literatura tinha na juventude espanhola. A partir desse fragmento, constatamos que tipo de 

modelo de heroínas esses romances propagavam e, inclusive, somos informados que os jovens 

também eram influenciados por eles ao levarem sempre um exemplar na mochila quando iam 

para a guerra. Já no segundo fragmento, ela reflete sobre seu fazer literário quando, ao 

aguardar o retorno de Carola ao telefone, ela a escuta dizer “Déjame en paz” e, 

imediatamente, a protagonista/narradora, que já sabemos que é escritora, situa a sua 

interlocutora e o homem com quem conversa no mesmo escritório que criou para o 

personagem David Fuente (pai), de Ritmo lento, como comprovamos a seguir: 

Ahora se veía con más detalles la habitación. El dibujo del empapelado de la pared 
era de flores de un rojo desvaído y el papel estaba sobado e incluso roto por muchos 
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puntos. Delante de los libros aglomerados en los estantes de la gran librería y sobre 

el borde de una chimenea de esquina había muchos objetos que brillaban (MARTÍN 

GAITE, 2008, p. 329).    

 Esse fragmento trata de quando Lucía, ex-namorada de David Fuente (filho), vai à 

casa de seu ex-sogro para visitá-lo. Note-se que, de fato, o ambiente imaginado por ela para 

situar Carola e seu interlocutor é o mesmo do escritório de David: o “empapelado de la pared 

era de flores de un rojo desvaído”, “la gran librería” e a “chimenea de esquina” são elementos 

que coincidem nas descrições. Ainda sobre o discurso metalinguístico, na passagem de El 

cuarto de atrás acima descrita, a protagonista/narradora/escritora, ainda reforça que o 

escritório de fato existe, ainda que somente em sua memória, como também nela existe seu 

cuarto de atrás, ainda que o destruam, como se verifica em El Adelanto. A presença do jornal 

salmantino, que de fato existiu, reforça o discurso ensaístico.  

 Em El cuarto de atrás, a intertextualidade e a metalinguagem fazem, portanto, parte 

do processo de composição do texto. Não seria raro de se notar que numa autobiografia de um 

escritor houvesse referências às leituras feitas por ele e até a reflexão da sua obra como um 

todo. O que chama a atenção em El cuarto de atrás é a forma inovadora com que Martín 

Gaite constrói seu relato ao fazer uma mescla de gêneros. Ao tentar identificar a que gênero a 

obra pertence, Helena Oliveira (2011, p. 170) conclui que “o que domina é uma mescla 

surpreendente de gêneros: romance fantástico, confissão autobiográfica, ensaio, crítica social, 

romance dentro de romance onírico.”  

 Com relação à questão da metalinguagem, o próprio relato informa seu processo de 

criação quando a protagonista/narradora confessa a seu visitante que não quer fazer um livro 

de memórias como a quantidade de livros que foram publicados depois da morte de Franco, 

mas que ainda não havia encontrado a forma: 

- Se me enfrió, me lo enfriaron las memorias ajenas. Desde la muerte de Franco 

habrá notado como proliferan los libros de memorias, ya es una peste, en el fondo, 

eso es lo que me ha venido desanimando, pensar que, se a mí me aburren las 

memorias de lo demás, por qué no le van a aburrir a los demás las mías. 

- No lo escriba en plan de libro de memorias. 

- Y, ahí está la cuestión, estoy esperando a ver si me ocurre una forma divertida de 

enhebrar los recuerdos (MARTÍN GAITE, 2008, p. 1046).   

 Em sua já citada tese de doutorado, Helena Oliveira recorre ao artigo “El interlocutor 

soñado de El cuarto de atrás” (1980), no qual seu autor, Julián Palley, analisa o processo de 

gênese de El cuarto de atrás por meio da fala da própria protagonista/narradora: 

La narradora tuvo la ocurrencia el mismo día del entierro de Franco, de escribir una 

novela con el título de Usos amorosos de la postguerra. El hombre de negro critica 

– con razón – ese título provisional. La narradora antes había anunciado la intención 
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de hacer tal libro, y ―"precisamente el libro se me ocurrió la mañana que enterraron 

(al padre de Carmencita Franco)… cuando la vi a ella en la televisión". Sucede que 

Carmen Martín Gaite también empezó a escribir El cuarto de atrás en noviembre de 
1975, el mes de la muerte del dictador. Después la narradora rechaza la idea por la 

proliferación de libros de memoria en la época posfranquista, pero ―espera "a ver si 

me ocurre una forma divertida de enhebrar los recuerdos". Pensando en Todorov, se 

pregunta: ―"¿Y si mezclara las dos promesas en una?". Claro está que el libro que 

tenemos en las manos es esa mezcla de las dos promesas, el libro de memorias y la 

novela fantástica, que se va escribiendo en el trasfondo de El cuarto de atrás 

(PALLEY apud OLIVEIRA, 2011, p. 170).  

 Ainda sobre a metalinguagem, podemos observar a maneira como a 

escritora/protagonista/narradora fala sobre a próxima obra que pretende escrever: 

La conversación con este hombre me ha estimulado y ha refrescado mi viejo tema de 

los usos amorosos de postguerra. Hace dos años empecé a tomar notas para un libro 
que pensé que podía llevar este título, un poco el mundo de Entre Visillos pero 

explorado ahora, con mayor distancia, en plan de ensayo o de memorias, no sé bien, 

la forma que podría darle es lo que no se me ha ocurrido todavía; lo ordené todo por 

temas: modistas, peluquerías, canciones, bailes, cine, en un cuaderno de tapas verdes 

y azules, fue a raíz de la muerte de Franco (MARTÍN GAITE, 2008, p. 1006).  

  No fragmento acima, podemos observar o ponto de encontro entre três obras de Martín 

Gaite, uma vez que a autora/protagonista/narradora de El cuarto de atrás, ao comentar sobre a 

futura obra que está prestes a produzir, que pelos temas que serão abordados, sabemos que se 

trata de Usos amorosos de la postguerra española, cita uma obra sua anterior, Entre Visillos. 

Nessa passagem, é possível perceber que a autora/protagonista/narradora, todavia, não tem 

certeza sobre a forma que dará a seu próximo livro: se será um ensaio ou um livro de 

memórias; só sabe que tratará do mesmo universo temático de Entre Visillos. Quando 

chegamos ao final da leitura de El cuarto de atrás, é possível verificarmos que este acaba 

sendo seu livro de memórias, ficando, portanto, a promessa da produção de um ensaio para o 

próximo livro. 

 Em El cuarto de atrás, está claro, portanto, a presença do discurso metalinguístico, 

uma vez presente a reflexão da escritora sobre o seu próprio fazer literário, e da 

intertextualidade, pois a autora/protagonista/narradora dialoga com a própria obra e com 

outros textos. Segundo Helena Oliveira (2011), é este aspecto dialógico da narrativa, na qual a 

autora reelabora suas leituras numa forma literária, que a define como autoficção. 

 Com relação à influência da literatura fantástica, podemos dizer que é explícita já 

desde o primeiro capítulo da obra, em razão da presença de um livro teórico que define este 

gênero literário, Introducción a la litertura fantástica, de Todorov:  

Alcanzo un almohadón, me lo pongo entre la espalda y el borde inferior de la cama y 

me quedo sentada en la franja estrecha de pasillo, contemplando los objetos 

desparramados y los hilos que enlazan sus perfiles heterogéneos. Ahí está el libro 
que me hizo perder pie: Introducción a la literatura fantástica de Todorov, vaya, a 
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buenas horas, lo estuve buscando antes no sé cuánto rato, habla de los 

desdoblamientos de personalidad, de la ruptura de límites entre tiempo y espacio, de 

la ambigüedad y la incertidumbre; es de esos libros que te espabilan y te disparan a 
tomar notas, cuando lo acabé, escribí en un cuaderno: "Palabra que voy a escribir 

una novela fantástica" [...] (MARTÍN GAITE, 2008, p. 968). 

 Nessa passagem, podemos observar uma primeira pista de que a obra da qual se fala é 

a mesma que está sendo narrada por C. Em: “Palabra que voy a escribir una novela 

fantástica”, a escritora/protagonista/narradora nos adianta o que comprovaremos no final do 

relato. Na realidade, desde a primeira dedicatória, a autora já sinaliza a influência da literatura 

fantástica em El cuarto de atrás, ao dedicar sua obra a Lewis Carroll, autor de Alice no país 

das maravilhas: “Para Lewis Carroll, que todavía nos consuela de tanta cordura y nos acoge 

en su mundo al revés” (MARTÍN GAITE, 2008, p. 957). Ao dedicar seu livro para o autor 

responsável por criar um mundo insólito no qual a fantasia era responsável por esclarecer o 

que nele havia e ocorria, Martín Gaite, além de demonstrar a influência da literatura fantástica 

em sua obra, também revela encontrar-se no mundo “al revés” de Lewis Carroll. Martín Gaite 

sente-se consolada e acolhida no mundo de Carroll, uma vez que seu mundo também está de 

ponta-cabeça, sendo assim, a partir dessa identificação, já temos o prenúncio, desde a 

dedicatória, de que é um mundo caótico que ela irá abordar, no caso o seu mundo caótico, a 

sociedade espanhola durante a ditadura de Franco.   

 Ainda sobre a literatura fantástica, no capítulo II, o homem misterioso lhe indaga se 

ela gosta de literatura de mistério, e ela responde dizendo que seu primeiro romance El 

balneario era bem misterioso: 

- [...]¿A usted no le gusta la literatura de misterio? 

[...] 

- ¿La literatura de misterio? Sí. Siempre me ha gustado mucho. ¿Por qué? 

- Como no la cultiva. 

[...] 

- Bueno, mi primera novela era bastante misteriosa [...] (MARTÍN GAITE, 2008, p. 

976).  

 Outro elemento encontrado na obra que nos transporta ao universo fantástico é a 

presença de uma barata que nos remete imediatamente ao livro A metamorfose (1915), de 

Franz Kafka (1883 - 1924), no qual o protagonista, Gregor Samsa, acaba se transformando no 

inseto asqueroso mediante as pressões que sofre no seu dia a dia, quer por parte do trabalho, 

quer por parte da família. Com essa metamorfose, Kafka nos faz refletir sobre a impotência 

que muitas vezes se instaura no ser humano, que não mais consegue agir como tal mediante a 

pressão do cotidiano. Em El cuarto de atrás, o inseto asqueroso aparece quando C. vai abrir a 

porta para o homem misterioso: 
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Al llegar a la puerta que sale al pasillo, cubierta a medias con una cortina roja, me 

detengo unos instantes, antes de dar la luz, con el presentimiento de que va a 

aparecer una cucaracha. Pulso con recelo el interruptor, y a un metro escaso de mis 
pies aparece una cucaracha desmesurada y totalmente inmóvil, destacando en el 

centro de una de las baldosas blancas, como segura de ocupar el casillero que le 

pertenece a un gigantesco tablero de ajedrez; lo peor es que no se mueve, aunque es 

evidente que cuenta con mi presencia como yo con la suya, de ahí le viene la fuerza, 

su designio parece ser el de cortarme el paso. No sé el tiempo que nos mantenemos 

paralizadas una frente a otra, como intentando descifrar nuestras respectivas 

intenciones; yo, al cabo, descarto las del ataque y opto por las de la huida: echo a 

correr, saltando por encima de su cuerpo, que es casi del tamaño de un ratón, y me 

sigue con un tambaleo sinuoso; al doblar el segundo recodo del pasillo, dejo de 

mirar para atrás, llego agitada al vestíbulo, doy un portazo, salgo al rellano de la 

escalera, me considero a salvo. Apoyada, a oscuras, contra la pared, junto al hueco 

del ascensor, procuro tranquilizarme y esperar a que mi respiración normalice, era 
enorme, parecía que me miraba, ¿me estará esperando?, menos mal que, cuando 

vuelva a entrar, no vendré sola, la compañía de un hombre siempre protege 

(MARTÍN GAITE, 2008, p. 974).  

 Com a leitura desse fragmento, podemos perceber como a presença de um ser inferior 

pode causar tanto desconserto a um ser humano, transformando-se num verdadeiro monstro 

para C., e não queremos aqui discutir a questão da fragilidade feminina diante de 

determinados insetos, mas sim as mais impensáveis reações que a presença de um deles pode 

gerar em seres dotados de um raciocínio lógico, como é o caso dos seres humanos. O 

aparecimento da barata é mais um prenúncio do ambiente misterioso que a obra passará a ter 

com a chegada do homem de negro. Manuel Durán aponta que seria, talvez, muito óbvio 

relacionar essa passagem ao romance de Kafka, porém compreendemos o enfrentamento da 

protagonista/narradora com o inseto como símbolo de mudança e, principalmente, medo a 

essa mudança, ou seja, o medo de sua transgressão pelo relato. 

 De fato, quando consultamos a definição de Todorov sobre o gênero fantástico em sua 

Introdução à literatura fantástica, temos que  

a ambigüidade subsiste até o fim da aventura: realidade ou sonho?: verdade ou 
ilusão? 

Chegamos assim ao coração do fantástico. Em um mundo que é o nosso, que 

conhecemos, sem diabos, sílfides, nem vampiros se produz um acontecimento 

impossível de explicar pelas leis desse mesmo mundo familiar. Quem percebe o 

acontecimento deve optar por uma das duas soluções possíveis: ou se trata de uma 

ilusão dos sentidos, de um produto de imaginação, e as leis do mundo seguem sendo 

o que são, ou o acontecimento se produziu realmente, é parte integrante da realidade, 

e então esta realidade está regida por leis que desconhecemos. Ou o diabo é uma 

ilusão, um ser imaginário, ou existe realmente, como outros seres, com a diferença 

de que rara vez o encontra.  
O fantástico ocupa o tempo desta incerteza (TODOROV, 2006, p. 15). 

 Chegamos à conclusão de que El cuarto de atrás também pertence a esse gênero, pois, 

segundo ele, o fantástico ocupa o tempo da incerteza, situa-se entre a ilusão e a realidade. 
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Dessa forma, ao finalizar uma história, caberá ao leitor, se a personagem não o tiver feito, 

optar por uma solução ou outra, saindo, assim, do fantástico.    

 No final do romance, após despertar sua mãe, para tranquilizá-la de sua chegada, a 

filha de C. lhe pergunta se alguém veio visitá-la, pois, quando chegou, reparou numa bandeja 

com dois copos. C., confusa, se assusta com a pergunta: 

- Pero ha venido a verte alguien, ¿verdad? 

Echo los pies fuera de la cama con un repentino sobresalto, me quedo inmóvil con 

los ojos fijos en la cortina roja, luego la miro a ella. 

- ¿Por qué me miras con esta cara de susto? 

- Dices que ha venido alguien... ¿Por qué lo has dicho? 

- Porque he visto ahí fuera una bandeja con dos vasos. (MARTÍN GAITE, 2008, pp. 

1099 - 1100).  

 O desfecho da obra mantém o clima de mistério da narrativa, uma vez que, ao ser 

despertada pela filha, não temos a certeza de que o relato de C. é real ou se não passou apenas 

de um sonho. Caberá a nós, leitores, como nos mostrou Todorov, decidir entre uma solução 

ou outra, para sairmos do terreno do fantástico e reestabelecermos a ordem natural dos fatos.

 Segundo Estrella Cibreiro, El cuarto de atrás é uma “combinação de dois discursos 

literários radicalmente diferentes: o romance de memórias e o romance fantástico” 

(CIBREIRO apud OLIVEIRA, 2011, p. 164). Sendo assim, o termo metaficção 

historiográfica de Linda Hutcheon não dá conta de definir o gênero desta obra. Concordamos 

com Helena Oliveira quando, ao concluir sua tese, afirma que El cuarto de atrás se configura 

como uma autobioficção, ou seja, como uma mescla de um discurso autobiográfico 

ficcionalizado reforçado pelo discurso ensaístico. E, de fato, El cuarto de atrás trata-se de 

uma autobiografia, no entanto, não é uma autobiografia comum na qual o autor/narrador faz 

um levantamento da própria existência e relata sua história, mas sim uma autobiografia 

narrada por meio da ficção. 

 Desde o princípio da leitura, já podemos perceber o teor ficcional concedido a essa 

autobiografia, quando, num primeiro momento, o romance não nos deixa claro que é Carmen 

Martín Gaite quem narra a história, e sim C. Dessa forma, poderíamos dizer que, inicialmente, 

a obra rompe com o pacto autobiográfico proposto por Philippe Lejeune (1975), uma vez que 

as figuras do autor e do narrador não coincidem de imediato. Responsável por incluir a 

autobiografia no sistema literário, Lejeune publica, em 1975, O pacto autobiográfico no qual 

ele afirma que “a autobiografia (narrativa que conta a vida do autor) supõe que haja 

identidade de nome entre o autor (cujo nome está estampado na capa), o narrador e a pessoa 

de quem se fala” (LEJEUNE, 1975, p. 7). Porém, vimos que é por meio da leitura de El 
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cuarto de atrás, das pistas que o texto dá a nós, leitores, que nos é possível ligar as figuras de 

C. e de Carmen Martín Gaite.  

 Nesse romance, não temos a presença da autora salmantina narrando suas memórias, 

mas sim a presença de C. relatando sua vida por intermédio, inicialmente, de suas lembranças 

ou de um sonho - cabendo a nós decidirmos o que de fato aconteceu - e, posteriormente, por 

meio das perguntas feitas pelo homem de negro, numa espécie de entrevista, onde ele é o 

jornalista/entrevistador, e, assim, vai formulando perguntas que abarcam desde o início da 

carreira da entrevistada até o momento atual do relato. Carola e a filha de C. também são 

interlocutoras importantes, a primeira por contribuir com a rememoração de C.; a segunda por 

dar pistas ao leitor para que ele próprio faça o desfecho do relato. 

 Já com relação ao discurso ensaístico presente na obra, também sinalizado por Helena 

Oliveira, temos a presença de documentos reais, como o próprio livro de Todorov, 

Introducción a la literatura fantástica e obras da escritora, como El balneario, Entre visillos e 

Ritmo lento; a presença de fatos que realmente formam parte da história da Espanha e a 

opinião pessoal da autora/protagonista/narradora acerca desses acontecimentos que concedem 

o tom de ensaio à narrativa. 

 Ainda sobre a questão do ensaio, encerraremos esta parte retomando a epígrafe que 

abre esta seção, que se trata da resposta de Martín Gaite ao ser questionada numa entrevista 

com Gazarián Gautier sobre a veracidade do homem misterioso. Como um ensaio não 

pressupõe nenhum compromisso com a veracidade dos fatos, Martín Gaite responde como lhe 

ocorreu a obra de uma maneira geral, devolvendo o questionamento, dizendo que ela, pelo 

menos, acreditava que ele existiu. Em sua busca incessante pelo interlocutor ideal, Martín 

Gaite, ao publicar El cuarto de atrás, retoma o velho tema do passado histórico espanhol, no 

entanto, é interessante notar como a autora trata a mesma temática abordada em outras obras 

suas sem se repetir em nenhum momento.   

 Podemos dizer que El cuarto de atrás é uma obra que rompe paradigmas pela forma 

original com que a escritora conjuga uma riqueza de recursos literários para contar de uma 

nova forma o passado recente espanhol tão em voga na produção literária de então. Nesta 

obra, Martín Gaite mescla gêneros, há a presença da intertextualidade, além da reflexão sobre 

o próprio fazer literário. Em vários momentos, o discurso literário nos dá pistas de que se trata 

de um romance que se autoescreve e, no final, temos a comprovação: 

Ya estoy otra vez en la cama con el pijama azul puesto y un codo apoyado sobre la 

almohada. El sitio donde tenía el libro de Todorov está ocupado ahora por un bloque 

de folios numerados, ciento ochenta y dos. En el primero, en mayúsculas y con 

rotulador negro, está escrito El cuarto de atrás. Lo levanto y empiezo a leer: "... Y 
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sin embargo, yo juraría que la postura era la misma, [...]" (MARTÍN GAITE, 2008, 

p. 1103). 

 A partir deste fragmento, C. comprova ter conseguido cumprir com o que disse no 

início da obra: escrever um romance fantástico. Observemos que o bloco com o manuscrito 

intitulado El cuarto de atrás está ocupando o lugar onde antes estava o livro de Todorov que 

se preocupa em definir as características da literatura fantástica. Finalmente, ao começar a ler 

o manuscrito, constatamos que este começa da mesma forma que o livro que estamos 

acabando de ler.   

 Sobre a questão do romance que se autoescreve, Julián Palley (1980 apud OLIVEIRA, 

2011) esclarece que tal técnica não é novidade na literatura espanhola: Cervantes já havia 

feito isso com o Quijote, e Unamuno com Niebla. Para ele, a inovação da obra em estudo 

consiste no fato de serem narradora e autora a mesma pessoa, e, de fato, no decorrer deste 

estudo, analisamos vários pontos em comum entre a vida de C. e de Carmen Martín Gaite, 

como a data de nascimento, a perda do tio morto fuzilado, por ser republicano, ou os atos de 

rebeldia feitos durante as aulas de religião repreendidos pelo professor: “Martín Gaite, repita 

lo último” (MARTÍN GAITE, 2008, p. 1058). Como vimos com Lejeune, com o desfecho do 

livro, comprovamos que Martín Gaite não rompe com o pacto proposto por ele, renovando, 

assim, a literatura espanhola ao retratar uma temática recorrente sob uma nova ótica literária. 
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2 USOS AMOROSOS DE LA POSTGUERRA ESPAÑOLA OU CRÍTICA AO 

COMPORTAMENTO DA SOCIEDADE ESPANHOLA NO PÓS-GUERRA 

 

O ensaio é um tribunal, mas o que nele constitui o essencial, o elemento decisivo 

quanto aos valores, não é a sentença, mas o próprio processo (LUKÁCS, 1910, carta 

escrita a Leo Popper). 

 

 Neste segundo capítulo, trataremos do livro que ficou conhecido como o ensaio mais 

famoso de Carmen Martín Gaite, pois, publicado em 1987, passados mais de dez anos desde o 

fim da ditadura franquista, a autora aborda livremente temas até então impensáveis de serem 

discutidos durante o período ditatorial. Como observa José Teruel (2007) na introdução de 

suas obras completas, os ensaios de Martín Gaite se revelam como uma verdadeira 

autobiografia intelectual da escritora. Isso porque seus ensaios não são frutos de apenas um 

pensar sobre si, mas de uma séria pesquisa sobre o tema que pretendia abordar.  

 Tudo o que lhe parecia interessante para um futuro trabalho, Martín Gaite tomava nota 

em seus inúmeros cadernos que, inclusive sua filha, desde a infância, os conhecia bem, como 

aponta Rosa Mora em sua matéria Carmen Martín Gaite, su obra y su mundo feita para o El 

País em razão da 60ª Feira do Livro de Madri. Ao comentar sobre a exposição de objetos de 

Martín Gaite disponível na feira, ela nos revela:  

Desde muy chiquitita, Marta sabía cómo trabajaba su madre, llenando cuadernos y 

cuadernos. En la exposición se muestra uno que le regaló, cuando tenía cinco años, y 

en el que, con letra infantil, aparece escrito Cuaderno de todo. Fue el principio de 

los cuadernos de todo que escribió Martín Gaite y que incluso numeró, el cuaderno 

de todo 2, el 3... Se exhibe una amplia selección de sus muchos cuadernos de todo 

en los que tomaba notas para sus libros, apuntaba comentarios de libros, impresiones 
[...].10 

 A gênese de Usos amorosos de la postguerra española não foi diferente. No romance 

que acabamos de analisar no capítulo um, El cuarto de atrás, após iniciada a conversa com o 

homem misterioso, a escritora/protagonista/narradora vai à cozinha pegar um chá oferecido a 

seu visitante e, durante o percurso, começa a refletir sobre o fato de que a conversa que 

começara com o misterioso homem fora o impulso que lhe faltava para retomar algumas 

questões que estavam paradas: 

Noto un aliciente que me faltaba hace meses, lo primero que se necesita es un poco 
de orden para que la soledad se haga hospitalaria; mañana mismo me pongo a 

revisar papeles y a hacer una limpia de carpetas. La conversación con este hombre 

                                                             
10

 MORA, Rosa. Carmen Martín Gaite, su obra y su mundo. El País, Madrid, 30 de mayo de 2001. Disponível 

em: <http://elpais.com/diario/2001/05/30/cultura/991173601_850215.html>. Acesso em: 12 abr. 2014. 
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me ha estimulado y ha refrescado mi viejo tema de los usos amorosos de postguerra. 

Hace dos años empecé a tomar notas para un libro que pensé que podía llevar este 

título, un poco el mundo de Entre Visillos pero explorado ahora, con mayor 
distancia, en plan de ensayo o de memorias, no sé bien, la forma que podría darle es 

lo que no se me ha ocurrido todavía; lo ordené todo por temas: modistas, 

peluquerías, canciones, bailes, cine, en un cuaderno de tapas verdes y azules, fue a 

raíz de la muerte de Franco (MARTÍN GAITE, 2008, p. 1006). 

   Como vimos, El cuarto de atrás se caracteriza por ser uma obra híbrida, na qual 

também podemos observar o ensaio como um dos gêneros que compõem o corpus literário, 

permitindo-nos sua análise perceber a linguagem metalinguística com a recorrente reflexão da 

escritora sobre seu labor de intelectual em suas obras. Esperamos não sermos repetitivos 

retomando, vez ou outra, obras já comentadas aqui, porém investigar a produção de Carmen 

Martín Gaite nos permite traçar uma linha temática contínua e recorrente que não muda, mas 

sim se reinventa a cada obra publicada. O próprio ensaio a que se destina analisar este 

capítulo já foi utilizado como recurso neste estudo para reforçar momentos da obra da 

escritora. Com isso, queremos dizer que Martín Gaite utilizou as mais diversas formas 

possíveis para refletir sobre a sociedade espanhola franquista, sem se repetir, sempre se 

reinventando.  

 Seja por meio da denúncia velada, seja da crítica explícita, seja por meio da análise da 

sociedade como um todo ou de si própria, a autora sempre teve como objetivo pensar sob 

várias óticas o meio social no qual estava inserida. Em Usos amorosos de la postguerra 

española, Martín Gaite tem a liberdade para lançar sua crítica ao modelo de conduta 

pertinente a um cidadão da pós-guerra, abordando livremente temas impossíveis de serem 

discutidos de maneira tão clara até o fim da ditadura franquista.   

 Permeado de ironia, esse ensaio se revela como uma crítica ao comportamento da 

sociedade espanhola no pós-guerra e como uma excelente fonte para quem pretende pesquisar 

a sociedade durante a guerra e a pós-guerra espanhola, pois, como todo bom ensaio, como nos 

recorda Lukács na citação que abre este capítulo, mais que a temática em si, o interessante em 

Usos amorosos de la postguerra española é o seu próprio processo de composição.  

 Neste capítulo, tentaremos mostrar de que forma Martín Gaite conjuga uma série de 

informações numa única obra que é pioneira por tratar livremente temas que foram 

silenciados durante a pós-guerra espanhola. Passemos, portanto, à análise de como se deu a 

pesquisa empreendida pela autora para compor o ensaio e à análise das características que o 

definem nesse gênero.  
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2.1 A pesquisa 

 

Terminé de redactar este trabajo el día de Santa Lucía, abogada de la vista. 

Concédenos, Señora, mientras dura nuestro paso por este valle de lágrimas y 

mudanzas, el privilegio de seguir mirando (MARTÍN GAITE, 1987, p. 218).  

 

 Iniciamos esta seção com a epígrafe usada por Martín Gaite para concluir Usos 

amorosos de la postguerra española. Ao terminar de escrever seu ensaio, no dia treze de 

dezembro, dia dedicado, de acordo com o calendário da Igreja Católica, ao culto à Santa 

Lúcia de Siracusa, mais conhecida como Santa Luzia (derivado do latim, seu nome significa 

Portadora da Luz), é a ela a quem a escritora irá recorrer ao findar sua obra, pedindo-lhe o 

“privilegio de seguir mirando” enquanto ela e toda sua geração ainda vivam neste “valle de 

lágrimas y mudanzas”. Ou seja, conhecida como a protetora dos olhos, a escritora evoca Santa 

Luzia, pedindo a bênção para que ela e toda sua geração, depois de tanto terem sofrido com as 

consequências da ditadura franquista, consigam levar suas vidas adiante. 

 Vimos que a escritora guardava tudo o que lhe parecia interessante para uma futura 

obra, o que leva Santos Sanz Villanueva a considerá-la uma mulher conservadora, de certo 

modo: “Yo creía que no daba importancia a nada, que era anárquica en todo, pero era muy 

conservadora, conservadora en el sentido de que lo guardaba todo. Guardó hasta el resguardo 

de entrega de Entre visillos, la novela con que ganó el Premio Nadal”
11

. No entanto, quando 

se tratava de seus ensaios, Martín Gaite não media esforços e se entregava por completo às 

suas pesquisas. 

 Sobre esse tema dos usos amorosos, em 1972, é publicado Usos amorosos del 

dieciocho en España, que se trata da tese de doutorado de Martín Gaite, apresentada em junho 

do mesmo ano na Universidade de Madri com o título de Lenguaje y estilo amorosos en los 

textos del siglo XVIII español, na qual analisou um costume que ficou muito comum na 

Espanha durante o século XVIII, que era a prática do cortejo. Tal costume consistia em que 

toda mulher casada da alta sociedade poderia ter um amigo que a acompanhasse para onde 

quer que fosse, desde que amanhecia, enquanto a penteavam, sugerindo-lhe a melhor forma 

de fazê-lo e roupas que devia vestir, até os passeios pelas ruas.  

                                                             
11

 MORA, Rosa. Carmen Martín Gaite, su obra y su mundo. El País, Madrid, 30 de mayo de 2001. Disponível 

em: <http://elpais.com/diario/2001/05/30/cultura/991173601_850215.html>. Acesso em: 12 abr. 2014. 
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 Esse costume, que já era comum na França e na Itália, foi introduzido na Espanha pela 

dinastia bourbônica. Muitos maridos se opuseram à prática na época, mas muitos a acataram, 

pois, quando uma mulher tinha um cortejo, era sinônimo de que pertencia a uma família 

moderna e refinada. Sua obra foi bem aceita pelo público espanhol, e muitos de seus amigos 

lhe afirmaram a terem lido como um romance, enquanto que, na realidade, se tratava de uma 

investigação. Após a morte de Franco, ela começa a reunir material sobre as relações 

amorosas após a Guerra Civil Espanhola, como vimos em El cuarto de atrás, e começa a 

refletir: 

sobre la relación que tiene la historia con las historias y a pensar que, si había 
conseguido dar un tratamiento de novela a aquel material extraído de los archivos, 

también podía intentar un experimento al revés: es decir, aplicar un criterio de 

monografía histórica al material que, por proceder del archivo de mi propia 

memoria, otras veces había elaborado en forma de novela. De todas maneras, una 

visita a las hemerotecas, en busca de textos y comentarios para estudiar con rigor los 

usos amorosos de la postguerra española, se me planteaba como complemento 

inexcusable de mis recuerdos personales (MARTÍN GAITE, 1987, p. 12). 

 A partir desse fragmento, retirado da introdução de Usos amorosos de la postguerra 

española, mais uma vez observamos a presença do discurso metalinguístico ao se falar sobre 

o processo de criação da obra. Com a leitura dessa passagem, sabemos que ela precisou visitar 

hemerotecas em busca de jornais e revistas que retratavam os anos quarenta e cinquenta, 

porém apenas como complemento do arquivo principal que usou em sua pesquisa, isto é, sua 

memória. 

 Assim, temos que, em seus Usos amorosos de la postguerra española, Martín Gaite 

irá rememorar os anos em que as palavras restrição e racionamento intervieram nas relações 

amorosas da sociedade espanhola, bem como os anos que ficaram marcados pelo uso de fajas 

e pololos, das festas juvenis denominadas gateques, pela boneca Mariquita Pérez e seu irmão 

Juanín, pelas namoradas eternas, pelas jovens topolino e pelas idas em grupo ao cinema. 

Nesse ensaio, Martín Gaite contará como a estrutura do governo franquista educou as 

mulheres durante os anos da pós-guerra para aparentarem e não para viverem suas vidas: 

aprendiam que sua missão principal era se dedicar integralmente ao matrimônio, cuidando dos 

afazeres domésticos, do marido e de quantos filhos ele quisesse ter. 

 Entre os anos de 1984 e 1986, recebe uma bolsa de estudos da Fundación March 

(responsável por desenvolver atividades filantrópicas no campo da cultura humanística e 

científica) para ajudar-lhe a levar seu projeto até o fim. Sua pesquisa foi ampla, reuniu 

documentos oficiais, livros de história, romances, jornais, revistas literárias e populares, 

músicas e filmes que marcaram a geração dos anos quarenta e cinquenta. Quem quiser estudar 
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esses anos, encontrará nesse ensaio de Martín Gaite uma rica fonte de estudo e, para quem 

quiser se aprofundar no tema, nele encontrará uma extensa bibliografia que permitirá analisar 

esse período da história da Espanha a partir de vários pontos de vista, dada a riqueza de fontes 

utilizada pela autora. 

 O ensaio é composto por nove capítulos e, no final de cada um deles, há uma vasta 

bibliografia à disposição do leitor. Não há como analisarmos todas as fontes utilizadas aqui 

pela autora, mas nos deteremos em algumas que nos pareceram importantes testemunhos que 

marcaram uma época, como, por exemplo, as revistas: de cunho popular, religioso, literário, 

científico, político, econômico, várias foram as revistas utilizadas por Martín Gaite.  

 Iniciaremos pela Destino, revista semanal, publicada entre os anos de 1937 e 1980. 

Criada um ano após o início da Guerra Civil Espanhola, serviu como espaço de expressão 

para os intelectuais catalães refugiados na zona nacionalista durante o conflito. Seu nome se 

originou da frase de José Antonio Primo de Rivera: “España, unidad de destino en lo 

universal”
12

. É dela que Martín Gaite vai retirar as normas do governo franquista: “[...] la 

obediencia, el cuidado de no murmurar, de no concedernos la licencia de apostillar [...] La 

fórmula es ésta: el silencio entusiasta" (MARTÍN GAITE, 1987, p. 18). O silêncio entusiasta, 

quer dizer, empenhar-se pela manutenção desse silêncio, que beneficiava o sistema ditatorial 

quando não se falava sobre as atrocidades cometidas pela ditadura franquista. 

 A revista Ecclesia, que começou a ser publicada em 1941, primeiro quinzenalmente, 

depois semanalmente, todo sábado, para facilitar sua divulgação nas missas de domingo, foi 

inspirada pelo Cardeal Isidro Gomá Tomás (Arcebispo de Toledo e o Primaz da Espanha 

desde 1933). Apesar de ter falecido em 1940, a revista o reconhece como fundador. Religioso 

muito importante e influente para a instauração do regime ditatorial, foi ele a quem Franco 

entregou a espada da vitória, selando de vez a união entre seu governo e a Igreja Católica, 

como nos conta Martín Gaite (1987, p. 20) a seguir: “El 20 de mayo de 1939, recién 

terminada la guerra, ofrendó la espada de la Victoria al cardenal Gomá, quien agradeció con 

sentidas palabras aquel «gesto nobilísimo de cristiana edificación» [...]”. Hoje em dia, ainda é 

veiculada, inclusive em sua versão digital.  

 É por meio dela que Martín Gaite nos conta como o governo franquista resolvia o 

problema da prostituição. Criado o Patronato de Protección a la mujer, em 1942, e 

comandado pela esposa de Franco, tinha muitos bons propósitos na teoria, como amparar as 

vítimas dos vícios e a criação de oficinas nas quais as mulheres aprenderiam algum ofício 

                                                             
12

 Disponível em: <http://periodicosregalo.blogspot.com.br/2010/05/revista-destino-liberalismo-

catalanismo.html>. Acesso em: 12 jan. 2015. 
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para que não tivessem que retornar às ruas. No entanto, na prática era diferente. Carmen Polo 

e as mulheres que presidiam o órgão tratavam essa problemática como um tema asqueroso. A 

seguir Martín Gaite nos informa, por meio da revista Ecclesia, o tratamento dado a essas 

mulheres: 

La Policía recogió en las calles de Madrid a 500 desgraciadas que, por contravenir 
las órdenes dictadas respecto de horas y lugares, eran en otras ocasiones castigadas a 

15 días de calabozo, y las trasladó a un edificio habilitado por la Dirección General 

de Prisiones, de acuerdo con la de Seguridad, en el pueblo de la Calzada de Oropesa. 

Eran el deshecho de la sociedad y reunían todas las lacras morales y físicas... Casi 

doscientas eran menores de edad y otras tenían más de 50 años. El 95 por 100 

estaban enfermas de terribles dolencias específicas contagiosas. Sus vestidos, 

compostura y lenguaje parecían revelar que sus almas habían perdido ya 

definitivamente los últimos adarmes de pudor y piedad. Se insolentaban con la 

Policía, y al día siguiente de ser encerradas, cincuenta saltaron las tapias de la 
prisión burlando la vigilancia de la guardia militar y tuvieron que ser capturadas a 

campo través... Tres meses después —concluye el informe— las hemos visto en 

misa, después de una misión de ocho días, sollozando amargamente con las manos 

juntas y la cabeza doblada (MARTÍN GAITE, 1987, p. 102 - 103). 

 Outra revista muito utilizada nesse ensaio por Martín Gaite é El Ciervo, revista mensal 

de orientação cristã, criada em 1951 e também veiculada até os dias de hoje, que trata sobre 

política e cultura a partir da visão mais renovadora sobre teologia da Igreja Católica. É por 

meio dela que sabemos que, após um decreto de 26 de outubro de 1956, difundido pelas 

dioceses espanholas, tentava-se tornar possível 

el matrimonio civil, incluso a los bautizados en la Iglesia Católica que hayan 

apostatado o rehúsen estar sujetos a las normas matrimoniales católicas, siempre que 

lo hagan con plena deliberación y conciencia y previamente advertidos... de la 
transcendencia de su decisión. Como católicos conscientes de que la fe no puede 

imponerse coactivamente, celebremos esta nueva regulación que sin duda evitará en 

el futuro lamentables sacrilegios e hipocresías (MARTÍN GAITE, 1987, p. 214). 

 De fato, a partir desse fragmento, observamos o caráter renovador com que o tema é 

discutido sob o ponto de vista da Igreja Católica, uma vez que a questão do matrimônio civil 

na Espanha sempre foi polêmica: antes de ser publicada a Constituição de 1978, o casamento 

civil só foi permitido na Espanha entre os anos de 1870 e 1875, durante a Primeira República, 

e, posteriormente, durante a Segunda República Espanhola, entre os anos 1931 e 1939, 

quando se estabeleceu a laicidade do país. 

 A revista Semana também aparece em Usos amorosos de la postguerra española. 

Publicada em 1940, é veiculada até hoje e também possui versão digital. De cunho popular e 

sensacionalista, destina-se a retratar a vida das celebridades. Essas revistas são conhecidas em 

espanhol como revistas del corazón. Sempre vinham com contos característicos da literatura 

rosa, os quais entretinham as jovens espanholas, como o que Martín Gaite apresenta em seu 

ensaio, intitulado Carta olvidada, de Rafael Martínez Gandía: 
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Me gustas. Cristina, y eso es todo... Pero ¿de dónde has sacado esa promesa de 

matrimonio? Me ves todos los días a las dos en punto, tomando tranquilamente mi 

aperitivo y levantando levemente una ceja porque creo que ese gesto me hace 
interesante... También te han dicho que soy algo loco, o por lo menos algo 

neurasténico. Son especies que dejo circular porque convienen a mis planes... Te he 

acompañado a tu casa y me he despedido de ti en el portal mientras esperabas la 

frase extraordinaria... Has leído demasiadas novelas rosa y no concibes un idilio que 

no termine en matrimonio. Te quiero tanto que no tengo valor para eso... Te concibo 

con dos niños..., te veo haciendo cuentas con tu doncella de Cambados y no puedo 

(MARTÍN GAITE, 1987, p. 157). 

 No final do conto, o leitor fica sabendo que o fragmento exposto acima trata-se de uma 

carta do marido de Cristina, que, na realidade, nunca lhe enviou. Apesar de essa literatura 

persuadir as jovens, preenchendo-lhes o imaginário de ilusões, era considerada como um mal 

menor, como nos aponta Martín Gaite, se comparada a outros modelos que a autora 

caracteriza como mais perigosos. Essa discussão encontra-se no capítulo Nubes de color de 

rosa, no qual a autora aponta que a literatura tida como perigosa era a feita por escritores 

como Gustave Flauber, Clarín e Carmen Laforet, sendo o já comentado romance Nada, desta 

última autora, considerado por Martín Gaite como o oposto da novela rosa. 

 A revista Ozono, publicada entre os anos 1975 e 1979, foi responsável por difundir a 

cultura censurada pela ditadura franquista nos primeiros anos da Transição Espanhola. Era 

comum a publicação das letras das músicas de Bob Dylan e vários artigos de músicos de 

décadas anteriores que nem chegaram a ser conhecidos pelo público espanhol em razão da 

ditadura. Essa revista tinha como objetivo o que seu próprio nome representava: oxigenar as 

mentes da sociedade espanhola que ficaram por tanto tempo limitadas a pensarem de uma só 

forma. No fragmento que selecionamos a seguir, a escritora apresenta o depoimento de 

Natacha Seseña, intelectual espanhola formada em História da Arte, sobre uma peça do 

vestuário feminino criado durante a pós-guerra espanhola: 

El pololo es un invento de la Sección Femenina. Ni siquiera la palabra viene en el 
diccionario. El pololo es prenda ambigua, ya que parece que permite moverse con 

libertad, pero, al no ser de tela elástica y pegadiza a la piel, resulta que tira y estorba, 

además de lastimar con sus gomas la cintura y los muslos de la usuaria (MARTÍN 

GAITE, 1987, p. 62).  

 Claro está que hoje em dia a palavra já se encontra registrada nos dicionários. Nessa 

parte, porém, a escritora irá chamar nossa atenção para o fato de ser contraditório o fato da 

vestimenta criada para que a mulher se exercitasse fosse tão incômoda para fazer ginástica. 

Segundo a escritora, o pololo era tão feio e incômodo primeiramente para que se evitasse 

qualquer pensamento narcisista por parte da mulher e, em segundo lugar, ao travar-lhe os 

movimentos, funcionou como um presságio das amarras às quais as mulheres foram 

submetidas durante a era Franco. 
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 Duas importantes revistas também usadas pela autora foram Triunfo e La Codorniz. A 

primeira circulou pelos anos de 1946 a 1982, inicialmente criada para divulgar espetáculos e 

filmes, mais tarde, adepta aos ideais e à cultura de esquerda, ficou conhecida como símbolo 

de resistência intelectual ao franquismo. Dois de seus principais colaboradores foram Eduardo 

Haro Tecglen (1924 - 2005) e Manuel Vázquez Montalbán (1939 - 2003). Em 2006, foi criada 

sua versão eletrônica (triunfodigital.com) com o apoio da Universidade de Salamanca, com o 

objetivo de viabilizar o acesso rápido a esse rico testemunho. Por meio da Triunfo, Martín 

Gaite nos conta: 

Que el cine produzca millones y la gente sueñe con ellos importa tan poco para la 
pureza del cine... como importa para el toreo que sea una lucrativa profesión... 

Tampoco que el cine mejor —o el más propagado— sea el yanqui quiere decir nada 

definitivo... El cinema americano da siempre ese buen consejo, que es observar la 

preponderancia del enemigo para hallar la raíz de su éxito y derrotarlo con sus 

propias armas (MARTÍN GAITE, 1987, p. 33). 

 A escritora usa esse fragmento para falar sobre o fracasso de bilheteria do cinema 

nacional e sucesso dos filmes estrangeiros. Essa situação era provocada pela recorrência da 

história que contavam os filmes espanhóis: algum ato heroico ou a história de um amor 

decente, isto é, mera reprodução dos lares espanhóis. Já os filmes vindos dos Estados Unidos 

representavam o livre estilo de vida norte-americano que atraía muito mais os jovens 

espanhóis de então. 

 Já a leitura de La Codorniz era sinônimo de modernidade: era conhecida como “la 

revista más audaz para el lector más inteligente”
13

. Dirigida por Miguel Mihura, foi publicada 

semanalmente entre os anos de 1941 e 1978 e ficou conhecida pelo humor gráfico e literário, 

chegando a receber inúmeras multas e suspensões por desrespeitar à Ley de Prensa. No trecho 

a seguir, Martín Gaite nos mostra a crítica que faz a revista com relação às niñas topolino: 

 

Y ahora que hablamos de novios. Ayer me pasó una cosa horrible. ¡Perdí a Lolete! 

Era mi último novio ¡imagina!  

—Te lo dejarías olvidado en algún cine.  

—Eso creía yo. Pero esta mañana llamé por teléfono a todos los sitios, y nadie me 

supo dar razón. «¿Pero no han visto ustedes al limpiar un muchacho coloradote con 

corbata amarilla y suela de corcho?» —insistí—. Y nada, hija, ¡ni rastro!  

— Lo cogería alguna desaprensiva y se quedaría con él. Pasa mucho.  
— ¡Yo tengo una cabeza para los novios! Voy pensando en las ropas, y claro, me 

dejo el novio en cualquier paragüero (MARTÍN GAITE, 1987, p. 83). 
 

                                                             
13 Disponível em:< https://grisodavinia.wordpress.com/tag/nina-topolino>. Acesso em: 01 nov. 2014. 
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 Conhecidas pela frivolidade e superficialidade de seus atos, as niñas topolino 

adoravam ostentar e aparentar mais do que eram ou tinham, muitas eram filhas dos novos 

ricos, que fizeram fortuna com atividades alternativas e até ilícitas, como o estraperlo. La 

Codorniz popularizou seus costumes tratando de um modo satírico seus hábitos. No trecho 

acima, podemos observar a atenção que davam às suas relações amorosas. A sátira aqui se 

refere ao fato de que essas meninas trocavam inúmeras vezes de namorado. Nessa passagem, 

a revista relata como a jovem perde seu namorado como se fosse um objeto. 

 Em 1990, um pequeno grupo de colaboradores lança La Golondriz, um suplemento 

mensal com o mesmo espírito crítico da extinta La Codorniz e, em 2006, entrou no ar o blog 

La Kodorniz, dirigido por Manuel Ramos. Está aberto a qualquer colaborador que queira 

enviar suas vinhetas de teor cômico ou satírico.  

 Além dessas, várias outras revistas foram consultadas por Martín Gaite para compor 

seu ensaio. Não poderemos falar sobre todas, mas dentre elas estão: Revista Liceo, El 

Español, Medina, Meridiano Feminino, Letras, Mis chicas, La Hora, Chicas e Senda. Dentre 

os documentos oficiais, destacamos o Boletín Oficial del Estado, o qual corresponde ao nosso 

Diário Oficial da União, que, no dia 8 de março de 1938, já anunciava: “Que el niño perciba 

que la vida es milicia, o sea, disciplina, sacrificio, lucha y austeridad” (MARTÍN GAITE, 

1987, p. 21). 

 Em muitos momentos, Martín Gaite irá recorrer à literatura para exemplificar o que 

pretende comprovar em seu ensaio. No capítulo VIII, denominado Tira y afloja, no qual 

analisa como se relacionavam os casais de namorados de então, a escritora transcreve uma 

passagem do romance Cinco horas con Mario (1966), de Miguel Delibes (1920 - 2010), no 

qual a viúva, Carmen Sotillo, ou Menchú, diante do corpo do marido, por meio de um 

monólogo interior, relembra a vida do casal desde quando se conheceram, num tom de 

desabafo: 

[...] a ver, que Transi, loca, «no me irás a decir que te gusta ese sietemesino», que yo 
no diría tanto, pero físicamente, cariño, tenías bien poquito que gustar, francamente, 

y yo como una romántica, que no soy más que una romántica y una tonta, «ese chico 

me necesita», ya ves, a esa edad, me emocionaba sentirme imprescindible, gajes, que 

mamá con ese ojo clínico, que no he visto cosa igual, «nena, no confundas el amor 

con la compasión»... El caso es que me dabas una pena horrible, yo no sé, porque 

aquel traje marrón me horrorizaba, te lo confieso, y los tacones de los zapatos como 

roídos, así, tan triste, pero nunca se sabe, y de repente un día noté que empezabas a 

hacerme tilín (MARTÍN GAITE, 1987, p. 174).       

 Cinco horas con Mario “trata do tema da solidão da mulher moldada para ser ‘do lar’, 

modelo de ‘virtude’ e de todos aqueles conceitos alimentados por Franco e pela Igreja 

Católica Espanhola” (NASCIMENTO, 2001, p. 21). Dessa forma, temos que Menchú é a 
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representação do ideal de mulher preconizado pela ditadura franquista. Adotando um discurso 

que defendia os ideais nacionalistas, sua fala ia de encontro aos ideais de Mario, seu marido 

morto, que era intelectual, jornalista e catedrático de um Instituto. Na passagem acima, a 

escritora nos atenta para a humilhante descrição que faz a viúva de seu marido, fruto, segundo 

ela, dos ideais masculinos preconizados pela pós-guerra e ressalta o orgulho da narradora em 

declarar-se romântica. 

 Martín Gaite aponta em seu ensaio os nomes de Victoria Kent, Dolores Ibárruri, 

Margarita Nelken e Federica Montseny como modelos de mulher que a Sección Femenina de 

Falange ditava que nunca deveriam ser seguidos:  

Los nombres «tristemente famosos» de aquellas republicanas discurseadoras como 
Victoria Kent, Margarita Nelken, Federica Montseny o Dolores Ibárruri, que habían 

abjurado de su femineidad en aras de un quehacer que no era de su incumbencia, 

solamente volvieron a ser mencionados en la posguerra para escarnecerlos y 

presentarlos a manera de espejos negativos en los que ninguna mujer de bien debía 

mirarse. Porque de la pasión por una idea se podía llegar incluso al crimen 

(MARTÍN GAITE, 1987, p. 70). 

 A primeira, a própria Martín Gaite nos conta que foi advogada e política republicana, a 

responsável por, em 1931, conseguir o direito do voto à mulher. A autora aponta que a 

conquista de Victoria Kent foi mais aparente que real, pois, de acordo com a política 

republicana, a mulher ainda não estava preparada para votar conscientemente. Tão 

influenciadas que eram pelas doutrinas tradicionais e católicas, o voto feminino acabaria por 

beneficiar aos partidos de direita. Margarita Nelken, escritora, crítica de arte e política 

republicana, foi uma das representantes do movimento feminista na Espanha, compartilhava 

da mesma opinião de Victoria Kent com relação à concessão do voto à mulher no início dos 

anos trinta. Já Federica Montseny foi uma escritora, política anarcosindicalista, chegando a 

ser ministra da Saúde entre os anos de 1936 e 1937. Por fim, Dolores Ibárruri, conhecida 

como La Pasionaria, foi uma líder do Partido Comunista Espanhol, que, num discurso, em 

1936, convocando o povo a lutar contra o movimento fascista que se incitava, levantou o lema 

¡No pasarán!. Após essa breve biografia das quatro mulheres citadas por Martín Gaite, claro 

está por que estavam longe de representarem modelos a serem seguidos pela mulher 

espanhola. 

 A seguir, analisaremos a obra enquanto gênero e, como veremos, um ensaio não 

pressupõe nenhum compromisso com a realidade. Porém, Usos amorosos de la postguerra 

espanhola é resultado de uma diversa e profunda pesquisa realizada por Martín Gaite sobre as 

décadas quarenta e cinquenta. Quando falamos diversa, queremos dizer que ela se nutriu de 

fontes de diversas áreas: política, economia, história, romances, cinema, jornais, revistas 
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(políticas, literárias, de humor, religiosas, científicas, del corazón); e quando falamos 

profunda, queremos dizer que ela conseguiu retratar, a partir de todas as fontes que analisa, os 

asfixiantes anos da pós-guerra espanhola. 

 Apesar de não ter nenhum compromisso com a realidade, Usos amorosos de la 

postguerra espanhola é uma excelente fonte de quem vivenciou os duros anos da ditadura 

franquista de perto. O tema tratado aqui por Martín Gaite não é novo em suas obras, mas, 

publicado depois de ter terminada a Transição Espanhola, a autora aborda sem pudores a 

repressão vivida durante o regime ditatorial.         

      

 

2.2 O ensaio 

 

Ensayar es [...] una operación del espíritu que corresponde al acto de entender; es el 

despliegue de la inteligencia a través de una poética del pensar y es la puesta en 

práctica de nuestra capacidad de interpretar la experiencia y dar un juicio sobre la 

realidad desde una perspectiva personal (WEINBERG, 2006, p. 23). 

 

Publicado em 1987, no ensaio Usos amorosos de la postguerra española foi a primeira 

vez em que se relataram tão claramente os costumes da sociedade espanhola do pós-guerra, 

uma vez que, durante a guerra e o sombrio período do pós-guerra, a censura atuou em várias 

esferas, como teatro, cinema, música, literatura, porém de maneira muito rígida nos jornais, de 

forma que o povo espanhol não tinha acesso ao que de fato ocorria em seu entorno. A notícia 

vinha de fora ou por meio dos romances de escritores que não foram exilados da já citada 

Generación de los niños de la Guerra, que, por sua vez, encontraram num novo modelo de 

romance, o romance social, a forma ideal para preencher o vazio que havia nos jornais da 

época.  

Destacamos esse ensaio como o ensaio espanhol mais significativo não por ser mais 

importante que os outros, mas por relatar a fundo os delicados anos que sucederam à Guerra 

Civil Espanhola, configurando-se como a primeira fonte completa para quem quisesse estudar 

a história das décadas de quarenta e cinquenta na Espanha. Nele, Carmen Martín Gaite 

problematiza como as pessoas se relacionavam, como se vestiam, quais eram os padrões de 

amor, em suma, como se portava verdadeiramente a sociedade espanhola no período do pós-

guerra. Analisaremos, portanto, como, por meio da escrita ensaística de Usos amorosos de la 

postguerra española, Martín Gaite resgata a memória da sociedade espanhola de pós-guerra, 
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esclarecendo sob que circunstância o ensaio foi criado e a importância que teve no momento 

em que foi publicado. 

Como descrito na citação de Liliana Weinberg que abre esta seção, Carmen Martín 

Gaite, em Usos amorosos de la postguerra española, procura interpretar a experiência que 

vivenciou por meio de sua perspectiva pessoal para lançar sua crítica à sociedade espanhola 

do pós-guerra, pondo à prova seu objeto de estudo, experimentando todos os seus pontos 

fracos, de maneira a ressignificá-lo para tentar compreender o período retratado. 

Aficionada pelos ensaios, vimos que Carmen Martín Gaite, em 1972, já havia 

publicado o ensaio, que foi sua tese de doutorado Usos amorosos del dieciocho. Após a morte 

de Franco, em 1975, a escritora começa a consultar revistas e jornais dos anos quarenta e 

cinquenta, mas sem ter ideia do que realmente faria. Decide, portanto, analisar os costumes 

amorosos durante os anos que sucederam à Guerra Civil Espanhola, fazendo uma 

retrospectiva desde a década de quarenta até a de oitenta, partindo do ponto de vista feminino 

e procurando compreender como seus contemporâneos interpretaram a censura do regime 

franquista e viveram sob suas amarras e como se comportaram como futuros pais e mães. 

 De acordo com o que nos informa Liliana Weinberg, “el ensayo es [...] un estilo del 

pensar y del decir [...]” (WEINBERG, 2006, p. 24), ou seja, é uma forma de pensamento e de 

como esse pensamento é passado adiante. Carmen Martín Gaite encontra, portanto, nesse 

gênero, o meio ideal para lançar sua crítica à sociedade da qual ela própria fazia parte. 

Segundo Max Bense, o ensaio é 

a forma da categoria crítica de nosso espírito. Pois quem critica precisa 
necessariamente experimentar, precisa criar condições sob as quais um objeto pode 

tornar-se novamente visível, de um modo diferente do que é pensado por um autor; 

e, sobretudo, é preciso pôr à prova e experimentar os pontos fracos do objeto; 

exatamente este é o sentido das sutis variações experimentadas pelo objeto nas mãos 

de seu crítico (BENSE apud ADORNO, 2003, p. 38). 

E é exatamente isso que Martín Gaite, na condição de ensaísta, faz em Usos amorosos 

de la postguerra española: ela analisa seu objeto de estudo - a relação entre sexos opostos no 

período do pós-guerra - a partir de vários pontos de vista, argumentando, elaborando sua 

crítica, baseada em vários documentos da época, como revistas, relatos, documentários e 

entrevistas.  

Se um ensaio, como afirma Liliana Weinberg no primeiro capítulo do livro onde 

analisa a situação do gênero, é um texto em prosa que manifesta um ponto de vista bem-

fundamentado, bem-escrito e de responsabilidade do autor com relação a algum assunto do 

mundo, Carmen Martín Gaite compõe em Usos amorosos de la postguerra española uma 
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excelente fonte para quem busca compreender como foram aqueles duros anos do pós-guerra, 

os quais muitos escritores afirmam terem sido até mais duros que os da própria guerra. Anos 

em que as palavras restrição e racionamento caracterizam e resumem bem o período no qual 

não se podia comentar sobre a miséria provocada pela guerra: cidades arrasadas, famílias 

mutiladas, pessoas exiladas, a quantidade de presos superlotando as prisões. Nada disso podia 

ser dito, o 'silêncio entusiasta' comentado anteriormente é que deveria ser fomentado. As 

pessoas estavam proibidas de olhar para o passado recente, pois deveriam enaltecer o passado 

remoto, resgatando o conceito de 'espanholidade': ser espanhol era ser castiço, católico e 

nacional.  

 Para Lukács: 

O ensaio sempre fala de algo já informado ou, na melhor das hipóteses, de algo que 

já tenha existido; é parte de sua essência que ele não destaque coisas novas a partir 

de um nada vazio, mas se limite a ordenar de uma nova maneira as coisas que em 

algum momento já foram vivas (LUKÁCS apud ADORNO, 2003, p. 16). 

 Após a análise de Usos amorosos de la postguerra española e tendo como ponto de 

partida a definição de ensaio para Lukács, podemos perceber a escrita ensaística dessa obra de 

Martín Gaite, na qual, ao fazer um resgate do comportamento da sociedade espanhola do pós-

guerra, da qual a autora fazia parte, ou seja, ao resgatar seu próprio passado, busca 

compreender o presente. Como afirma Lukács, a autora não parte de um nada vazio, mas sim 

reordena fatos passados para que possa interpretá-los. 

 É importante deixar claro que, quando nos referimos à reordenação de fatos, não 

queremos dizer que a escritora os aborda à medida que aconteceram cronologicamente, mas 

sim os ordena da melhor forma que lhe pareça possível para construir um pensamento crítico, 

que é o que realmente importa num ensaio. De acordo com Adorno,  

o pensamento não avança em um sentido único; em vez disso, os vários momentos 
se entrelaçam como num tapete. Da densidade dessa tessitura depende a fecundidade 

desses pensamentos. O pensador, na verdade, nem sequer pensa, mas sim faz de si 

mesmo o palco da experiência intelectual, sem desemaranhá-la (ADORNO, 2003, p. 

30). 

 Na sua condição de ensaísta, Martín Gaite conjuga uma série de informações buscando 

retratar a realidade fragmentada. Como aponta Adorno, não há como ser diferente já que “o 

ensaio pensa em fragmentos, uma vez que a própria realidade é fragmentada; ele encontra sua 

unidade ao buscá-la através dessas fraturas, e não ao aplainar a realidade fraturada” 

(ADORNO, 2003, p. 35). Dessa forma “o ensaio procede, por assim dizer, metodicamente 

sem método” (ADORNO, 2003, p. 30), é a sua sistemática desorganização que o define. 

Ainda recorrendo a Adorno, a lei que segue o ensaio não é outra senão a heresia. Isto é, não 
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há um modelo correto a ser seguido, é o ensaísta quem vai definir a melhor forma de 

reconstruir a realidade para que suas argumentações sejam elaboradas de maneira a 

estabelecer um pensamento crítico.    

 De acordo com Liliana Weinberg, podemos compreender o ensaísta como um 

lector que completa y consuma sus propios actos de lectura al producir él mismo 
otro texto. Es el caso extremo del proceso de la recepción: el lector se convierte a su 

vez en autor. En este caso, a su vez, este lector inscribe su texto y repiensa sus 

lecturas de nada menos que en el horizonte de un orden literario. De este modo, el 

ensayo no sólo integra y reactualiza otras lecturas, sino que se vincula con ellas en 

un horizonte general de comprensión [...] (WEINBERG, 2006, p. 55). 

 É possível, assim, perceber, desde o início, o tom ensaístico da obra pelo 

desenvolvimento lógico e dinâmico das ideias da autora, que vai compondo seu texto a partir 

das experiências vividas, argumentando de forma clara à medida que as informações vão 

aparecendo em sua memória e, sempre que possível, fundamentando-as por meio das fontes 

consultadas. A partir dos trechos transcritos do ensaio no decorrer deste estudo, foi possível 

perceber a crítica da autora por meio do tom burlesco de sua escrita, muitas vezes presente, 

inclusive, nos trechos usados das fontes de pesquisa da própria autora. 

 Martín Gaite se baseia, na maioria das vezes, em documentos para fundamentar sua 

argumentação, mas há casos em que nos deparamos com a opinião “nua e crua” da autora, 

quando, por exemplo, para exemplificar a situação de tira y afloja, ela cita que houve “una 

canción de la época”, “un bolero famoso”, “Quizá, quizá, quizá” (MARTÍN GAITE, 1987, p. 

198, grifo nosso), sem ao menos revelar de quem era a canção. Ao utilizar como exemplo esse 

bolero, Martín Gaite apoia sua argumentação, baseando-se no seu horizonte de expectativas, 

na sua própria memória, a partir da sua experiência de vida. Parece que a canção vem 

surgindo aos poucos em sua memória: uma canção, um bolero e, finalmente, o nome, Quizá, 

quizá, quizá. Recordando uma música que também fez parte de sua história, a autora encontra 

a forma perfeita para caracterizar o modo como as pessoas se relacionavam durante sua 

juventude. 

 Outro exemplo é quando, no último capítulo, ao tratar novamente da desvantagem da 

mulher com relação aos homens quando chegavam ao casamento, no desenrolar de suas 

ideias, assim argumenta: “un autor criticaba así la falta de información sexual que había 

presidido hasta entonces la educación de las mujeres” (MARTÍN GAITE, 1987, p. 209, grifo 

nosso). Após isso, a autora até vai comprovar com uma citação da fonte de onde a retirou, 

colocando um número que remete aos detalhes da fonte consultada no final do capítulo, no 

caso um artigo de Ángel Fontanet presente na revista El Ciervo, porém, de imediato, de modo 
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a não romper o fluxo de ideias que lhe surgem para compor sua argumentação, ela quer logo 

esclarecer. É como se, num primeiro momento, dissesse: 'alguém disse isso', e só depois se 

preocupa em fundamentar o que disse. 

 Os dois exemplos expostos nos fazem compreender que o que mais importa no ensaio 

é o pensamento crítico em si que nos transmite o ensaísta. O como ele vai compor esse 

pensamento também é importante, mas, se as fontes são seguras ou não, se o que transcreve é 

real ou insólito, já não importa nesse gênero, o que realmente tem valor é o pensamento 

crítico que é formado. Liliana Weinberg afirma que 

el ensayo se orienta fundamentalmente en una dimensión explicativa e interpretativa, 
a la vez que - a diferencia de otras formas en prosa que pueden hacer un empleo 

meramente instrumental de los signos - lleva a cabo un trabajo artístico sobre el 

lenguaje y logra construir una representación del mundo con su propia legalidad y 

organización, de modo tal que él mismo pueda apoyarse en operaciones propias de 

la narración y la poesía, acentuar la teatralidad y el carácter performativo que puede 

alcanzar la discusión de las ideas, a la vez que citar ejemplos provenientes de otros 

géneros, en un quehacer siempre reactualizado por la imperiosa exigencia de dar a 

entender" (WEINBERG, 2006, p. 28). 

 Assim, de acordo com Liliana Weinberg, o ensaio se define como um trabalho 

artístico no qual se representa o mundo por meio de uma organização própria, 

fundamentando-se em operações próprias para que realize a “imperiosa exigência de dar a 

entender”, ou seja, o que importa nesse gênero é o que o autor nos leva a entender, é o seu 

pensar, é o seu dizer, é o seu pensamento crítico. 

 Carmen Martín Gaite, ao assumir seu papel de ensaísta em Usos amorosos de la 

postguerra española, “trata sobre todo de una atmósfera, un clima de pensamiento que 

implica un explicar el mundo, estar alerta a respecto de él, interpretarlo y transcribir dicha 

experiencia de mundo [...] en una nueva obra” (WEINBERG, 2006, p. 24). 

 Não podemos esquecer, como nos afirma José Teruel (2007), que a base da literatura 

desenvolvida por Martín Gaite consiste em refugiar-se dentro de si própria para compreender 

seu entorno. A partir das reflexões de Adorno sobre o ensaio como forma, compreendemos 

que, em Usos amorosos de la postguerra española, Martín Gaite “vira e revira o seu objeto” 

de estudo, “o questiona e o apalpa, [...] o prova e o submete à reflexão”, reunindo “no olhar de 

seu espírito aquilo que vê, pondo em palavras o que o objeto permite vislumbrar sob as 

condições geradas pelo ato de escrever” (ADORNO, 2003, p. 36). Liliana Weinberg também 

nos mostra que 

el ensayo no sólo es reflexión sobre los valores, sino, más aún, "apertura a la 

experiencia ajena" y "mediación de normas" a través de una dotación de forma, a la 

vez que, en cuanto obra de arte, es también despliegue de una capacidad fundadora y 

configuradora de normas. No es suficiente entonces pensar al ensayo como forma 
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congelada sino más bien como configuración activa, permanente vínculo entre 

intransitividad y transitividad, opacidad y transparencia. El ensayo está en situación, 

pero a la vez supera la situación a la que de todos modos se sigue remitiendo, en 
cuanto es interpretación y representación que cumple los requisitos de coherencia, 

expresión, estilo y evaluación (WEINBERG, 2006, p. 50). 

 Liliana Weiberg nos ensina que todo ensaio é um julgamento e, de fato, na obra em 

análise, há o “julgamento” da escritora salmantina sobre sua geração, ou seja, sua visão sobre 

a sociedade espanhola de pós-guerra. Porém Weinberg também nos lembra que o ensaio não é 

uma forma congelada, sendo essa visão passível de inúmeras interpretações, que irão variar de 

acordo com a pessoa que o interpreta, de que lugar interpreta e com que intenção interpreta. 

Nesse contexto de constante atividade interpretativa, é importante ter claro que 

el ensayo resulta la manifestación de un determinado acuerdo de lectura: cuando un 

lector se enfrenta a un ensayo, tiene ya una serie de expectativas al respecto, tales 

como "esto que leo es una opinión razonada", "esto que leo no es ficción", "hay un 

determinado pacto de veridicción", "este texto me reenvía al mundo", "es necesario 

que cuente yo con la garantía de buena fe y responsabilidad de su autor 

(WEINBERG, 2006, p. 26). 

 A partir da leitura desse fragmento, sabemos que um ensaio pode inclusive contar uma 

mentira, desde que o autor lhe atribua um estatuto de verdade em seu discurso, porém Usos 

amorosos de la postguerra española está a serviço de todos aqueles que desejam compreender 

os anos da ditadura franquista. Podemos considerar essa obra como pioneira no tema que 

aborda, pois, pela primeira vez, se tratou com tanta seriedade e riqueza de detalhes os anos da 

pós-guerra. A escritora procurou retratar da melhor forma possível a geração dos anos 

quarenta e cinquenta, baseando-se em documentos e relatos reais. Por essa razão, quem quiser 

estudar a história e os costumes da sociedade espanhola de pós-guerra encontrará nessa obra 

uma excelente fonte de pesquisa, pela visão crítica com que a escritora compõe seu ensaio e 

pela multiplicidade de visões que expõe em razão das diversas fontes a que recorreu.  
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3 QUANDO O DEVER DE RECORDAR SE SOBREPÕE AO DIREITO DE 

ESQUECER 

 

A literatura é, antes de tudo, memória, a longa memória de todos nós, e que, 

enquanto tal, deve sempre narrar os males da humanidade, como a Segunda Guerra, 

e suas consequências, para que tais acontecimentos sejam resgatados, não sejam 

esquecidos (TABUCCHI apud FERRARO, 2001, p. 97-98). 

 

 Ao tratar sobre a importância da preservação do passado em seu ensaio Memória do 

mal, tentação do bem, Todorov define os papéis de três importantes discursos quando se trata 

da manutenção da memória, são eles: o da testemunha, o do historiador e o do comemorador. 

Sobre a testemunha, ele se refere “ao indivíduo que convoca as suas recordações para dar 

forma, e por conseguinte um sentido, à sua vida e criar desse modo uma identidade” 

(TODOROV, 2002, p. 155). Para Todorov, faz parte da formação identitária de qualquer ser 

humano querer conhecer e compreender seu passado. No caso de Martín Gaite, foi por meio 

de sua incansável busca pelo interlocutor ideal, de sua incessável necessidade de ter de falar, 

que ela tentou encontrar-se no mundo e compreender-se a si e à sociedade em que vivia. Era 

por meio da literatura que Carmen Martín Gaite procurava dar sentido a sua vida: sempre que 

mais precisava, era a ela que Martín Gaite recorria para evadir-se. 

 Em El cuarto de atrás e Usos amorosos de la postguerra española, podemos perceber 

como a literatura de Martín Gaite é um valioso testemunho do sofrimento vivido pela 

sociedade espanhola desde os anos que precederam a Guerra Civil Espanhola até o fim da 

ditadura franquista. De acordo com Todorov, a reconstrução do passado por parte do 

indivíduo, “ajuda-o a viver um pouco menos mal, contribui para seu conforto mental e para 

seu bem-estar” (TODOROV, 2002, p. 155). E foi por meio da literatura que Martín Gaite 

encontrou o meio ideal para expressar-se e, ao mesmo tempo, cumprir com o seu dever de 

preservar a memória de seu país para que os males vividos durante a ditadura de Franco não 

se repetissem.  

 Todorov (2002) nos alerta que a memória não deve se contentar em reproduzir o 

passado, ela deve ser usada para atender a uma finalidade. A epígrafe que abre este capítulo 

nos ilustra muito bem essa fala, quando Antonio Tabucchi compara a literatura com a 

memória, “a longa memória de todos nós”, e conclui dizendo que, sendo a literatura nossa 

memória, ela deve sempre recordar os horrores sofridos pela humanidade para que não se 

repitam.  
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 No entanto, quando tratamos de assuntos traumáticos para uma determinada nação, 

como no caso da Guerra Civil Espanhola, ou para a humanidade, como no caso das duas 

Grandes Guerras, para muitas pessoas o esquecimento é preferível à lembrança. Todorov 

(2002) nos esclarece que, quando se fala em democracia, o resgate ou a recuperação do 

passado se torna um direito legítimo, mas não um dever. O esquecimento também é um 

direito: seria uma crueldade obrigar uma pessoa que tenha sofrido com os horrores de uma 

guerra a relembrar tudo pelo que passou. O impacto que uma situação como essa pode causar 

é tão grande que há vários casos de pessoas que não conseguem sequer contar o que ocorreu 

durante uma guerra: o choque causado pelo horror testemunhado é tão grande que a pessoa 

não consegue relatar o que vivenciou. O período se transforma, então, em um vazio na vida do 

indivíduo. 

 Ao analisar a obra de Martín Gaite, constatamos que ela prefere abrir mão do seu 

direito de esquecer para cumprir com seu dever de recordar, denunciando uma sociedade 

patriarcal e estagnada em razão das amarras provocadas pela ditadura de Franco, 

contribuindo, assim, para a manutenção da história de seu país. Seus romances servem, como 

vimos, até como fonte de informação para a sociedade espanhola de pós-guerra, haja vista a 

falta de precisão da imprensa espanhola, totalmente manipulada pelo governo nacionalista. 

 No capítulo em que se propõe a discutir a memória em seu livro História e memória, 

Le Goff nos alerta sobre a importância da constituição de um “córtex cerebral exteriorizado”, 

principalmente a partir do século XIX. Segundo ele, “a memória coletiva tomou, no século 

XIX, um volume tal que se tornou impossível pedir à memória individual que recebesse o 

conteúdo das bibliotecas [...]” (LE GOFF, 1999, p. 403). Dessa forma, tornou-se 

imprescindível a elaboração de mecanismos para que fosse possível armazenar a quantidade 

de informação referente à memória coletiva.  

 Le Goff nos informa que o século XX, principalmente depois de 1950, representou 

uma verdadeira revolução da memória com o advento da memória eletrônica. No entanto, 

desde o século XVIII, mesmo que de forma rudimentar, um córtex cerebral já estava sendo 

elaborado: consistia em cadernos de notas e catálogos de obras; posteriormente, em 

documentação por fichas. Neste capítulo, analisaremos, portanto, como Martín Gaite contribui 

para a manutenção da memória coletiva de seu país por meio de suas obras El cuarto de atrás 

e Usos amorosos de la postguerra española, uma vez que ambas configuram um córtex, ou 

seja, por meio de suas leituras, podemos observar a rememoração do passado histórico 

espanhol. 
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3.1 - O resgate da memória em El cuarto de atrás 

 

A memória é o escriba da alma (Aristóteles). 

 

 O ponto a que se destina este estudo é analisar a forma pela qual Martín Gaite resgata 

o passado histórico espanhol por meio da rememoração do seu passado individual. Para isso, 

analisaremos fragmentos da narrativa que compõem - identifiquemos assim - a parte 

autobiográfica da obra. Como vimos, a autora começa a escrever El cuarto de atrás no mesmo 

mês da morte de Franco. Nascida em 1925, tinha, portanto, cinquenta anos em 1975, quando 

inicia a escritura desta obra, e é exatamente esse período de cinquenta anos que Martín Gaite 

irá rememorar. Tal período abarca desde os anos que antecederam a Guerra Civil Espanhola 

até a pós-guerra. Buscaremos seguir uma análise cronológica dos acontecimentos (infância, 

adolescência e idade adulta de C.), uma vez que, na obra em estudo, as memórias de C., na 

maioria das vezes, são narradas por um fluxo de consciência expressado pelo monólogo 

interior, e como é comum nesse tipo de narrativa, os fatos são descritos à medida que 

aparecem na memória e não de maneira linear. 

 Muitas vezes, as recordações surgem motivadas por alguma sensação ou por algum 

objeto que remete ao passado de C. e não pelo esforço voluntário de querer recordar. É o que 

Marcel Proust (1871 - 1922) definiu como memória involuntária. Fernando Py, tradutor de 

sua obra Em Busca do Tempo Perdido (1913 - 1927) e responsável pelo prefácio do primeiro 

volume (No caminho de Swann, 1913), nos informa que o tempo e a memória são temas 

básicos na obra de Proust. Sobre o conceito de memória presente na obra proustiana, Py nos 

esclarece: 

Não a memória comum, produto da nossa inteligência, e que a um mínimo esforço 
nos restitui fatos já passados. Pois esta memória, que depende da nossa vontade, é 

como um simples arquivo: fornece apenas fatos, datas, números e nomes. Mas não 

as sensações que experimentamos outrora e que não habitam a nossa consciência. 

Tais sensações jazem mais fundo e só são despertadas pelo que Proust denominou 

memória involuntária: é a que não depende do nosso esforço consciente de recordar, 

que está adormecida em nós e que um fato qualquer pode fazer subir à consciência 

(PY, 1992, p. 5). 

     Le Goff cita a obra proustiana ao analisar os desenvolvimentos contemporâneos da 

memória, dizendo que “esta teoria que realça os laços da memória com o espírito, senão com 

a alma, tem uma grande influência na literatura” (LE GOFF, 1999, p. 406). Um exemplo em 

El cuarto de atrás que muito bem ilustra o conceito de memória involuntária de Proust é 
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quando, ao ir à cozinha buscar um chá para oferecer ao seu misterioso entrevistador, C. se 

olha no espelho e é levada a vários momentos de sua vida, como podemos observar a seguir: 

He terminado de limpiar el hule de la mesa, alzo los ojos y me veo reflejada con un 

gesto esperanzado y animoso en el espejo de marco antiguo que hay a la derecha, 

encima del sofá marrón. La sonrisa se tiñe de una leve burla al darse cuenta de que 

llevo una bayeta en la mano; a decir la verdad, la que me está mirando es una niña 

de ocho años y luego una chica de dieciocho, de pie en el gran comedor de casa de 
mis abuelos en la calle Mayor de Madrid, resucita del fondo del espejo [...] 

(MARTÍN GAITE, 2008, p. 1007). 

   Esse fragmento pertence ao capítulo III, Ven pronto a Cúnigan, que é todo narrado por 

meio do monólogo interior de C., enquanto esta vai em busca do chá para sua visita. É 

importante frisar que nesse momento ela não está sendo questionada por seu entrevistador e 

nem ao menos está tentando recordar seu passado; basta olhar para sua imagem refletida no 

espelho que, involuntariamente, as recordações da infância e juventude lhe vêm à memória. 

Martín Gaite utiliza duas formas para resgatar a memória da Espanha em El cuarto de atrás: o 

monólogo interior de C. e as indagações do homem misterioso.       

 Isto posto, passemos à obra quando C. narra alguns fatos importantes que aconteceram 

no momento do seu nascimento, um dos pontos que coincidem com a biografia da escritora e 

da protagonista/narradora: "[...] yo nací en plena Dictadura de Primo de Rivera, el 8 de 

diciembre de 1925, el mismo día que murieron Pablo Iglesias y Antonio Maura..., bueno, esto 

es una coincidencia que no significa nada." (MARTÍN GAITE, 2008, p. 1047-1048). A 

coincidência pode não significar muito para a protagonista/narradora, porém esses nomes não 

aparecem na obra em vão: Pablo Iglesias (1850 - 1925) foi um dos líderes do movimento 

socialista espanhol e fundador do PSOE (Partido Socialista Operário Espanhol), em 1879, e 

da UGT (União Geral dos Trabalhadores), em 1888; e Antonio Maura (1853 - 1925), político 

e escritor espanhol, chefe do Partido Conservador, ministro e presidente do governo em 

diferentes ocasiões durante o reinado de Alfonso XIII.  

 Na realidade o primeiro morreu um dia depois do seu nascimento (09/12/1925) e o 

segundo só no dia treze do mesmo mês, mas esta relação de datas pouco importa, o que nos 

interessa aqui analisar é como a escritora traduz fatos históricos em texto literário. Além 

disso, vimos que El cuarto de atrás é composto por uma mescla de gêneros dentre os quais 

está o ensaio, e, enquanto gênero, não pressupõe nenhum compromisso com a realidade. 

 Em seguida, C. vai dizer a seu interlocutor que, aos nove anos, a política lhe era algo 

distante, mas recorda seu tio Joaquín: 

[...] que había se afiliado al Partido Socialista, vino de Madrid con un trabalenguas 

muy gracioso que había aprendido allí, una especie de jeroglífico para iniciados y 
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que se refería, según he entendido luego, al estudiar la historia de esa época, a 

ciertos negocios sucios que desprestigiaron a Lerroux y a otros políticos, en relación 

con el auge de una timba recién importada, que se llamaba el estraperlo; [...] 
(MARTÍN GAITE, 2008, p. 1048). 

 Aqui temos outro ponto em comum entre C. e Martín Gaite: Joaquín Gaite, tio 

materno da escritora salmantina, amigo e discípulo de Unamuno, era professor de Geografia e 

diretor do Instituto de Ciudad Rodrigo, foi fuzilado no dia trinta de agosto de 1936 por ser 

afiliado ao Partido Socialista. Segundo José Teruel, “el fusilamiento del hermano mayor de su 

madre fue un hecho decisivo en la experiencia de la guerra por parte de su familia [...]” 

(TERUEL, 2007, p. 25).  

 Ainda analisando o fragmento da obra exposto acima, C. cita uma prática que surgiu 

mediante a situação de racionamento durante o pós-guerra que ficou conhecida como 

estraperlo. Haro Tecglen nos esclarece, no artigo Así éramos en los años 40, publicado no El 

País, que a palavra  

apareció en la República para señalar la corrupción de la clase política. Lerroux, 

presidente del Gobierno (radical), fue acusado de recibir dinero (directamente o por 

su sobrino Aurelio) a cambio de un nuevo juego, una nueva ruleta, inventada por el 

austríaco Strauss. La palabra sin embargo, tomó todo su esplendor en la larga 

posguerra: significaba lo que después se llamó mercado negro, o la compra-venta de 

artículos de primera necesidad fuera del abastecimiento legal (TECGLEN, 1994, p. 

84). 

 Em El cuarto de atrás, C. também nos explica em que consistia tal prática, 

observemos mais uma vez como a escritora transforma um fato histórico em literatura: 

[...] después de la guerra, el estraperlo, a pesar de haber tomado ese mismo nombre, 
nadie lo relacionaba ya con el juego de la ruleta, sino con el mercado negro, se había 

convertido en algo agobiante y sórdido, no se podía bromear con aquel contrabando, 

clandestinamente admitido, que encarecía y dificultaba la posibilidad de conseguir 

arroz, aceite, carbón, y patatas, era un nombre que ensombrecía el rostro de los 

adultos cuando lo pronunciaban y que para mí va unido a otras expresiones 

igualmente repetidas y cenicientas: Fiscalía de Tasas, cartilla de racionamiento, 

Comisaría de Abastecimientos y Transportes, instituciones vinculadas con la 

necesidad de subsistir, con el castigo y la escasez, vivero de papeleos y problemas 

que a nadie podían divertir... (MARTÍN GAITE, 2008, p. 1048-1049). 

 É no capítulo II, El sombrero negro, onde encontramos a primeira referência a “el 

cuarto de atrás” e o que este significava para a protagonista/narradora. Ao retratar para o 

homem misterioso sua infância em Salamanca nos tempos da guerra, C. relata: 

"¿Dónde están las niñas?" Mi madre se apresura por el pasillo, nos llama. Estábamos 

recortando mariquitas en el cuarto de atrás, uno que tenía un sofá verde desfondado 

y un aparador de madera de castaño que ahora está en la cocina de aquí, era un 

cuarto de jugar y dar clase, pero poco después, en los tiempos de escasez, se 

convirtió en despensa; soltamos las tijeras y las cartulinas, "¡vámonos al refugio!", 

salimos a la escalera, nos tropezamos con el vecino del segundo, un comandante 

bien nervioso [...] que iba gritando, mientras se despeñaba hacia el portal: "¡Sin 
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precipitación, sin precipitación!" [...] cruzamos todos la plaza de los Bandos bajo el 

silbido pertinaz; el refugio estaba enfrente [...], nos metemos allí mezclados con la 

gente que acudía en desbandada y nos empujaba hacia el fondo; mi padre trataba de 
resistir a los empellones, se paraba, nos buscaba con la vista, "a ver si podemos 

quedarnos aquí mismo, venir, no os separéis", cerraban las puertas y no cabía nadie 

más. "¡Qué angustia! -decían las personas mayores, según iban acoplando su cuerpo 

al recinto abovedado-, no se respira", y algunos niños lloraban [...] (MARTÍN 

GAITE, 2008, p. 998 - grifo nosso). 

 A partir desse fragmento, podemos perceber a situação de desespero pela qual as 

pessoas passavam ao ter que parar o que faziam para se protegerem nos refúgios na iminência 

de um bombardeio. Constatamos também até que ponto chegava o poder de destruição de uma 

guerra que conseguia acabar, inclusive, com o espaço lúdico de uma criança no interior de seu 

próprio lar. C. relata aqui que o espaço reservado em sua casa para as brincadeiras infantis se 

converteu em despensa nos tempos de guerra para que a comida fosse estocada.  

 Em um outro momento, ao ser questionada pelo homem de negro sobre com que idade 

começou a escrever, C. revela ter começado a escrever em Salamanca para refugiar-se tanto 

do frio quanto dos bombardeios. Sobre a questão dos bombardeios e dos refúgios, C. se 

recorda: 

Un día cayó una bomba en una churrería de la calle Pérez Pujol, cerca de casa, mató 

a toda la familia del churrero; la niña era muy simpática, jugaba con nosotros en la 

plazuela, al padre no le gustaba ir al refugio, decía que prefería morirse en casa, que 

lo que está de Dios, está de Dios. Ya ve, ése vivía al raso, no tenía miedo (MARTÍN 
GAITE, 2008, p. 997). 

 Sobre o medo e o frio, C. revela que eram as sensações mais envolventes durante a 

guerra:  

[...] para mí las dos sensaciones más envolventes de aquellos años: el miedo y el frío 

pegándose al cuerpo [...], todos tenían miedo, todos hablaban del frío; fueron unos 

inviernos particularmente inclementes y largos aquellos de la guerra, nieve, hielo, 

escarcha (MARTÍN GAITE, 2008, p. 995). 

  Como havia passado a infância em Salamanca, o interlocutor pergunta a C. se havia 

visto Franco alguma vez, já que o Quartel Geral foi instalado nesta cidade no Palacio del 

Obispo. É nesse momento que C. se recorda da filha do ditador, Carmen Franco, que 

compartilhava as mesmas sensações da geração à qual as duas pertenciam, tinham quase a 

mesma idade: 

[...] una vez, me acuerdo, después de no sé qué ceremonia en la Catedral, a una 

distancia como de aquí a esa mesa, muy tieso, con sus leggis y su fajín de general, 

saludando con la mano y tratando de mostrarse arrogante, aunque siempre tuvo un 

poco de barriga, iba con la mujer y con la hija, llevaban poca escolta. Fue la primera 

vez que pensé cuánto se deben aburrir los hijos de los reyes y de los ministros, 

porque Carmencita Franco miraba alrededor con unos ojos absolutamente tediosos y 

tristes, se cruzaron nuestras miradas, llevaba unos calcetines de perlé calados y unos 

zapatos de charol con trabilla, pensé a qué jugaría y con quién, se me quedó grabada 
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su imagen para siempre, era más o menos de mi edad, decían que se parecía algo a 

mí (MARTÍN GAITE, 2008, p. 999). 

 Outro vestígio da ditadura de Franco e mais um ponto de encontro entre a vida da 

narradora/protagonista e de Martín Gaite é quando C. se recorda de uma amiga do Instituto 

onde estudou e que teve seus pais presos por serem republicanos:  

[...] ninguna niña tenía una caligrafía así, valiente y rebelde, como lo era también 

ella, nunca bajaba la cabeza al decir que sus padres, que eran maestros, estaban en la 
cárcel por rojos, miraba de frente, con orgullo, no tenía miedo a nada (MARTÍN 

GAITE, 2008, p. 995). 

 Dentre as companheiras do Instituto que Martín Gaite frequentou, estava Sofía 

Bermejo, sua primeira amiga íntima, filha de professores que se encontravam presos por 

serem republicanos. No capítulo VI, intitulado La isla de Bergai, a figura de Sofía será 

recriada. A partir do fragmento acima, podemos notar que o caráter da amiga de C. já se 

reflete desde o formato de sua letra: valente e rebelde assim como seus pais e ela.   

 Ao falar sobre a bolsa de estudos que ganhou para estudar em Coimbra com o 

misterioso homem, a narradora/protagonista relata como lhe custou cursar a Sección 

Femenina de Falange, instituição comandada por Pilar Primo de Rivera (irmã do fundador do 

Partido Falange Espanhola, José Antonio Primo de Rivera), que se encarregava da educação 

feminina. Criada em 1934, durante a Guerra Civil Espanhola, como um meio de controlar os 

movimentos feministas, defendia a segregação dos sexos e a proibição do voto feminino. Com 

o total apoio da Igreja Católica ao governo de Franco, as figuras de Isabel la Católica e Santa 

Teresa de Jesús foram tomadas como símbolo desse órgão regulador: 

- [...] Me habían dado una beca de estudios. Pero hubo que arreglar muchas cosas, la 

primera mi situación anómala con el Servicio Social, una chica no podía salir al 

extranjero sin tener cumplido el Servicio Social o, por lo menos, haber dejado 
suponer, a lo largo de los cursillos iniciados, que tenía madera de futura madre y 

esposa, digna descendiente de Isabel la Católica (MARTÍN GAITE, 2008, p. 984). 

    Mais adiante, C. descreve o ambiente da referida Instituição: 

Todas las arengas que monitores y camaradas nos lanzaban en aquellos locales 

inhóspitos, mezcla de hangar y de cine de pueblo, donde cumplí a regañadientes el 

Servicio Social, cosiendo dobladillos, haciendo gimnasia y jugando al baloncesto, se 

encaminaban, en definitiva, al mismo objetivo: a que aceptásemos con alegría y 
orgullo [...], nuestra condición de mujeres fuertes, complemento y espejo del varón 

(MARTÍN GAITE, 2008, p. 1020-1021). 

    Desde o início da obra, percebemos os vestígios do período ditatorial pelo qual a 

Espanha passou, quando a protagonista/narradora fala do silêncio que permeava seus dias: 

“Pero lo que jamás cambia es la melodía que armoniza el ascenso, melodía que no suena pero 

marca el son, un silencio especial que, de serlo tan densamente, cuenta más que si se oyera; 
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[...]” (MARTÍN GAITE, 2008, p. 961). Terminada a guerra, não era permitido falar sobre as 

atrocidades por ela geradas. Franco queria resgatar o conceito de espanholidade, e ser 

espanhol era ser castiço, católico e nacional. Para tanto era necessário ocultar o passado 

recente e enaltecer o passado remoto, como nos conta a própria Martín Gaite em Usos 

amorosos de la postguerra espanhola: 

Enterrar el pasado reciente y exaltar el pasado remoto fue una de las más 

inquebrantables consignas de la España de Franco. No había estudiante de 

bachillerato, por escasa que fuera su aplicación, que no conociera las esfigies y 

gestas de don Pelayo, Isabel la Católica o Felipe II, pero de Jovellanos, 

Campomanes y la generación del 98 podía no tener ni idea, a no ser que perteneciera 

a una familia de cierta cultura (MARTÍN  GAITE, 1987, p. 23). 

 C. esclarece como era esse silêncio:  

Nadie quería hablar del cataclismo que acababa de desgarrar al país, pero las heridas 

vendadas seguían latiendo, aunque no se oyeran gemidos ni disparos: era un silencio 

artificial, un hueco a llenar urgentemente de lo que fuera (MARTÍN GAITE, 2008, 

p. 1064). 

 Esse ‘silêncio especial que conta mais do que se ouvisse’ de que nos fala a voz que se 

expressa nos remete ao silêncio dos jornais que só publicavam conteúdos de cunho 

nacionalista, quer pela escassez de papel quer pela ação da censura. No já citado artigo de 

Haro Tecglen, Jesús de la Serna, presidente da Asociación de la Prensa de Madrid, nos 

explica que  

la escasez de papel obligaba a que los periódicos tengan un reducido número de 

páginas. La publicidad, que también es muy pobre, en su mayoría es de 

espectáculos. La censura y la consigna actúan de forma primordial en los asuntos 

internos de España: no hay más información política que oficial (de la SERNA, 
1994, p. 92). 

 Sobre essa questão da censura da imprensa no pós-guerra espanhol, Miguel Delibes 

nos esclarece, em seu ensaio La censura de prensa en los años cuarenta, como se 

comportavam os jornais de então. Após analisar inúmeros exemplares de seu arquivo, ele 

conclui: 

[...] observo que el montaje censorio de aquella primera etapa de la postguerra civil 

fue tan meticuloso que cuesta trabajo imaginar un aparato inquisitorial mas coactivo, 
cerrado y maquiavélico. De la Delegación Nacional de Prensa llegaban a diario 

consignas referentes no sólo a lo que era ineludible publicar sino también a la forma 

en que debería hacerse y a lo que de ninguna manera debería ser publicado. De este 

modo la prensa española de los años 40 fue convirtiéndose en el más eficaz 

instrumento propagandístico del nuevo Estado, de una uniformidad monótona y 

aburrida, sometida a un inflexible control (DELIBES, 1985, p. 6). 

 Miguel Delibes nos recorda em seu ensaio que os anos da pós-guerra espanhola 

ficaram marcados pelo desastre econômico, pela miséria e pela fome, sendo assim, o Estado 
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resolveu servir-se da imprensa para divulgar uma imagem triunfalista do Governo para o 

povo, e, principalmente, para fazer frente aos demais países europeus em guerra, mascarando 

uma situação que, na realidade, não era nada invejável. Ao jornalista espanhol não lhe restava 

outra possibilidade senão obedecer, caso contrário era sancionado. Segundo Delibes,   

La libertad de movimientos de un director de periódico en esta etapa fue muy 
precaria, por no decir nula. Con notable frecuencia, las consignas no solamente 

sugerían el tema y los términos en qué debería ser tratado, sino que se aventuraban a 

señalar la mejor manera de destacarlo (DELIBES, 1985, p. 16). 

 Sobre a maneira de como divulgar um tema como o que trata Delibes no fragmento 

acima, o autor se refere às amarras que atavam o fazer de um jornalista na Espanha de então, 

que eram tão rígidas que chegavam a ser inimagináveis. Delibes expõe vários exemplos 

inacreditáveis no que diz respeito aos excessos cometidos pelos órgãos censores. Só para 

ilustrar, citaremos as regras sobre a nota de falecimento do filósofo espanhol José Ortega y 

Gasset (1883-1955) que circularam nas redações dos jornais do país: 

Ante la posible contingencia del fallecimiento de don José Ortega y Gasset, y en el 

supuesto de que así ocurra, ese diario dará la noticia con una titulación máxima de 

dos columnas y la inclusión si se quiere, de un sólo artículo encomiástico, sin 

olvidar en él los errores religiosos y políticos del mismo, y, en todo caso, eliminando 
siempre la denominación de "maestro" (DELIBES, 1985, p. 19). 

 Não é de se estranhar a pouca importância dada à morte de Ortega y Gasset, uma vez 

que, devido a suas ideias liberais, como a defesa de um Estado laico, se desentende com a 

Ditadura Espanhola, deixa o cargo de catedrático na Universidad Central de Madrid e se 

autoexila na Argentina.   

 Juan Goytisolo (1931), também pertencente à geração de los niños de la guerra, nos 

esclarece o trabalho do escritor que produzia na Espanha pós-bélica, pois desempenhava uma 

dupla função, a de escritor e a de jornalista, tendo que encontrar um meio de desenvolver 

técnicas narrativas que burlassem a censura franquista: 

Los novelistas españoles – por el hecho de que su público no dispone de medios de 

información veraces respecto a los problemas con que se enfrenta el país – 
responden a esta carencia de sus lectores trazando un cuadro lo más justo y 

equitativo posible de la realidad que contemplan. De este modo la novela cumple en 

España una función testimonial que en Francia y los demás países de Europa 

corresponde a la prensa, y el futuro historiador de la sociedad española deberá apelar 

a ella si quiere reconstruir la vida cotidiana del país a través de la espesa cortina de 

humo y silencio de nuestros diarios (GOYTISOLO, apud MARTÍNEZ CACHERO, 

1997, p. 185). 

 A partir desse fragmento, verificamos a importância do papel que desempenhavam os 

intelectuais que resolveram refletir sobre a condição española. Para isso, desenvolveram 
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técnicas como o neorrealismo, o experimentalismo, a metaficção ou os romances de 

memórias, para que pudessem falar do problema espanhol sem tocar diretamente no assunto. 

 El cuarto de atrás também nos relata os hábitos e costumes da sociedade da época, 

principalmente a feminina, como na passagem a seguir, quando a protagonista/narradora nos 

informa sobre um dos ‘deveres que uma mulher não podia deixar de cumprir’:  

Tenía un nombre aquella tela, no me acuerdo, todas las telas lo tenían, y era de rigor 

saber diferenciar un shantung de un piqué, de un moaré o de una organza, no 
reconocer las telas por sus nombres era tan escandaloso como equivocar el apellido 

de los vecinos [...] (MARTÍN GAITE, 2008, p. 963).  

 É importante notar que ela mesma revela não saber identificar os tipos de tecido, o que 

demonstra ser este um assunto que pouco lhe importava. Aliás todos os labores que rodeavam 

o universo feminino a aborreciam, como verificamos a seguir: 

Pero, ¿qué cosa no estaba recién limpia, recién doblada, recién guardada en su sitio? 
¿Y por qué no podía ser el sitio de los objetos aquel en que, a cada momento, 

aparecían? ¿Y, sobre todo, por qué castigarlos con aquella continua y sañuda purga 

de quitarles el polvo, como se arrancaran las costras de una enfermedad? El polvo se 

descolgaba en espirales por los rayos de sol, se posaba silenciosamente sobre los 

objetos, era algo tan natural y tan pacífico, yo lo miraba aterrizar con maligno 

deleite, me sentía cómplice del enemigo descarado, que con mayor terquedad 

reduplicaba sus minúsculos batallones cuanto más asediado se veía por las batidas 

implacables (MARTÍN GAITE, 2008, p. 1016). 

 Como já se viu, a educação que Carmen Martín Gaite e sua irmã, Ana María, tiveram 

não era comum para a época. Nascidas no seio de uma família liberal, seu pai não era 

favorável à educação de cunho religioso. José Teruel nos informa, mais uma vez, a 

importância de José Martín Lopez na educação de suas filhas: 

Pero lo que me importa destacar es su principal protagonismo en la educación 

primaria de sus dos hijas, que no fueron hasta los diez años a ningún colegio, ya que 

no era partidario de la educación religiosa. A pesar de que las niñas contaron entre 

sus primeros preceptores particulares con una tal doña Ángeles [...], con don 

Marcelino [...] y con dos profesoras de idiomas [...], las hermanas Martín Gaite 

recuerdan cómo fue su padre quién les aficionó personalmente al arte, a la historia y 

a la literatura [...] (TERUEL, 2007, p. 20). 

 Sua mãe, María Gaite Veloso, representava para Martín Gaite uma das inspirações que 

a levaram ao meio literário. Segundo José Teruel, o enfoque que Martín Gaite dava à 

literatura feminina era a fuga a partir da análise interior, sendo assim, “las literatas son 

fundamentalmente, desde este prisma, mujeres ventaneras” (TERUEL, 2007, p. 14-15). 

Teruel nos conta que 

Carmen Martín Gaite recuerda con especial intimidad el momento en que veía a su 

madre con gesto ensimismado abandonar sobre el regazo la labor o el libro, mientras 

ella hacía los deberes escolares. Era el instante en que María Gaite empezaba a mirar 
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por la ventana, abandonaba la realidad y comenzaba a fugarse (TERUEL, 2007, p. 

14). 

 C. também relata que sua mãe se refugiava no “cuarto de atrás”: 

Mi madre se pasaba las horas muertas en el cuarto de atrás, metiendo tesoros en el 

baúl de hojalata, y no acierta entender si el tiempo se le iba deprisa o despacio, ni a 

decir cómo lo distribuía, sólo sabe que no se aburría nada y que allí leyó Los tres 

mosqueteros. Le encantaba, desde pequeña, leer y jugar a juegos de chicos, y 

hubiera querido estudiar una carrera, como sus dos hermanos varones, pero entonces 

no era costumbre, ni siquiera pasó por la cabeza pedirlo (MARTÍN GAITE, 2008, p. 

1019). 

 E, mais adiante, nos revela o caráter liberal de sua mãe, que admirava a filha, até com 

uma certa inveja, ao vê-la estudando: 

Mi madre no era casamentera, ni me enseñó tampoco nunca a coser ni a guisar, 

aunque yo la miraba con mucha curiosidad cuando la veía a ella hacerlo, y creo que, 

de verla, aprendí; en cambio, siempre me alentó en mis estudios, y cuando, después 

de la guerra, venían mis amigos a casa en época de exámenes, nos entraba la 

merienda y nos miraba con envidia (MARTÍN GAITE, 2008, p. 1020). 

 Por meio da leitura de El cuarto de atrás, também percebemos a grande influência que 

Camen Martín Gaite recebeu da literatura rosa, mais uma vez motivada pela “magnífica 

colección de novelas rosa que tenía María Gaite Veloso en la biblioteca familiar de la Plaza 

de los Bandos, y que Carmen Martín Gaite prestaba a sus amigas del instituto femenino” 

(TERUEL, 2007, p. 15). No capítulo V, o diálogo com o homem misterioso é interrompido 

pela ligação de uma mulher que se identifica como Carola. Pelo que parece, Carola mantém 

uma relação amorosa com o misterioso homem que interroga C., visto a intensidade do seu 

descontrole ao constatar que ele se encontra de fato na casa de outra mulher. Sendo esta uma 

cena típica de um romance rosa, C. fica sem saber como agir. Já o capítulo VI tem como título 

um lugar inventado por C. e por uma amiga do Instituto que já havia morrido. Bergai era um 

lugar imaginário onde se podia ir a qualquer momento e, na ausência do “cuarto de atrás”, era 

o lugar ideal para estar quando sentiam necessidade de refugiar-se.   

A Bergai se llegaba por el aire. Bastaba con mirar la ventana, invocar el lugar con 

los ojos cerrados y se producía la levitación. "Siempre que notes que no te quieren 

mucho - me dijo mi amiga -, o que no entiendes algo, te vienes a Bergai. Yo te estaré 

esperando allí." Era un nombre secreto, nunca se lo había dicho a nadie, pero ella ya 

se ha muerto. Aunque ahora me acuerdo de que está dando vueltas conmigo por el 

aire, nos hemos escapado por la ventana del Instituto, me da un poco de miedo. 

- Es un nombre  - dice el hombre -, parece un anagrama. 

- Es un apócope de dos apellidos, el de una amiga y el mío, estaba de moda entonces 

la contracción de nombres y apellidos para titular lo que fuera, es un estilo que se ha 

perdido casi por completo, en provincias era muy típico: Moga, Doyes, Simu, 

Quemi... (MARTÍN GAITE, 2008, p. 1082-1083, grifo nosso). 
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 Na parte destacada deste fragmento, observamos outra pista de que as figuras de C. e 

da escritora coincidem. Ao ser questionada sobre a raridade do nome da ilha, C. explica que é 

a junção dos sobrenomes de sua amiga e do dela, prática muito comum durante época nas 

províncias para designar cafeterias e as lojas de uma maneira geral. A sílaba 'Ber' é a primeira 

sílaba do sobrenome da primeira amiga íntima (Bermejo) da escritora, sobre a qual já nos 

comentou José Teruel, e 'gai', além de ser parte do sobrenome de C., também o é da escritora 

(Gaite). Por isso Isla de Bergai, lugar fictício onde se podia ser livre, principalmente após a 

perda do refúgio que el cuarto de atrás proporcionava a C.  

 Observamos a referência a um relógio parado quando, ao relatar sua insônia, C. nos 

conta: “Es inútil, no me duermo. He dado la luz, tengo el reloj parado en las diez, [...]” 

(MARTÍN GAITE, 2008, p. 965). Essa metáfora do relógio parado pode ser compreendida 

como um reflexo da própria Espanha, que parece ter parado no tempo durante o período da 

ditadura franquista. C. nos revela que não sabia diferenciar os anos da guerra e da pós-guerra. 

Com relação à morte de Franco, conta: 

Así que cuando murió, me pasó lo que a mucha gente, que no lo creía. Hubo quien 

hizo muchas alharacas y celebraciones, también habría quien llorase, no le digo que 

no, yo simplemente me quedé de piedra, se me vinieron encima los años de su 

reinado, los sentí como un bloque homogéneo, como una cordillera marrón de las 
que venían dibujadas en los mapas de geografía física, sólo podía darme cuenta de 

eso que le he dicho antes, de que no soy capaz de discernir la guerra de la 

postguerra, pensé que Franco había paralizado el tiempo, [...]" (MARTÍN GAITE, 

2008, p. 1050). 

 Juan Eslava Galán, em Una historia de la guerra civil que no le va a gustar a nadie 

(2005), obra que reúne várias informações, fazendo-nos compreender os momentos anteriores 

à guerra e a guerra em si, confirma essa reação dividida da população relatada por C.: “Su 

muerte, en 1975, en la cama, rodeado de sus deudos, fue muy llorada por media España y muy 

aplaudida por la otra media. Las dos Españas” (ESLAVA GALÁN, 2005, p. 149). Nesse 

trecho Eslava Galán nos recorda ainda que o problema da Espanha dividida, de “las dos 

Españas”, segue presente. 

 Ao acompanhar o enterro do ditador com sua filha e uma amiga de sua filha através da 

televisão de um bar, como se fosse uma bola de cristal que lhe estivesse revelando algo 

extraordinário, C. revela o que lhe passava pela cabeça naquele instante: “Se acabó, nunca 

más, el tiempo se desbloqueaba, había desaparecido el encargado de atarlo y presidirlo [...]” 

(MARTÍN GAITE, 2008, p. 1053). 

 Após a análise de fragmentos de El cuarto de atrás, verificamos que, enquanto 

escritora, Carmen Martín Gaite cumpre com seu dever de recordar, ao resgatar o passado 
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histórico de toda uma geração, isto é, ao mesmo tempo em que rememora sua história, resgata 

a memória coletiva de seu país. A frase de Aristóteles que abre esta seção parece sintetizar o 

livro de memórias de Martín Gaite. Literalmente a memória é o escriba da alma nesta obra, 

uma vez que o corpus literário de El cuarto de atrás provém das memórias da escritora, sendo 

a memória a responsável por retratar as sensações por ela vividas.  

 Claro que, como nos esclarece Candau, “muitos relatos autobiográficos são 

efetivamente permeados por diversos fenômenos como a trama, os rearranjos mitológicos, a 

paramnésia, a ocultação, os déficits mnésicos em razão da idade ou ainda os delírios de 

memória similares às hipermnesias oníricas” (CANDAU, 2011, p. 71). Não nos cabe julgar 

como verdadeiro ou falso o relato de C.,  

pois para toda manifestação da memória há uma verdade do sujeito, diferenças 

recuperadas entre a narração (a memória restituída, as maneiras de "ter por 

verdadeiro") e a "realidade" factual: se podemos dizer que a verdade do homem é o 

que ele oculta, o fato de ocultar é também sua verdade. A realidade de uma narrativa 
é ser "real para um sujeito", o que é "a realidade de um encontro com o real" 
(CANDAU, 2011, p. 72).  

 Em sua análise sobre a memória individual e a consciência, Candau cita ainda a Roger 

C. Schanck (1946), que considera a fala uma recordação. Schanck nos ensina que o fato de 

contar uma história não é uma simples repetição, mas sim um ato real de criação que conterá a 

essência dessa história, mas não a história tal qual aconteceu, pois, como aponta Todorov, 

quando recordamos algo, inevitavelmente nos escapam os mínimos detalhes. Sendo assim, 

memória é esquecimento. Segundo Todorov, não são termos dicotômicos, eles interagem no 

sentido de que é impossível reconstituir o passado integralmente. Os termos contrários seriam 

esquecimento (apagamento) e conservação. Nesta obra de Martín Gaite, podemos constatar, 

portanto, a conservação da memória da Espanha por meio do relato das memórias de C. ao 

homem misterioso. Para o crítico, a ideia da possibilidade de reconstituição integral do 

passado lhe parece 

medonha, como mostrou Borges na sua história de Funes el memorioso. A memória 
constitui forçosamente uma seleção: certos traços dum dado acontecimento serão 

conservados, outros afastados, de imediato, ou aos poucos, e portanto esquecidos. 

[...] 

Paradoxalmente, quase se poderia dizer que, em lugar de se lhe opor, a memória é o 

esquecimento: esquecimento parcial e orientado, esquecimento indispensável. 

(TODOROV, 2002, p. 153).   

 Os termos contrários seriam, portanto, esquecimento (apagamento) e conservação. 

Claro está que a personagem que Martín Gaite cria nesta obra está longe de ser o Funes, do 

conto de Jorge Luis Borges (1899 - 1986). Nesse conto, o escritor argentino cria uma 
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personagem com uma prodigiosa memória, porém não sabia articulá-la: “Había aprendido sin 

esfuerzo el inglés, el francés, el portugués, el latín. Sospecho, sin embargo, que no era muy 

capaz de pensar. Pensar es olvidar diferencias, es generalizar, abstraer. En el abarrotado 

mundo de Funes no había sino detalles, casi inmediatos” (BORGES, 1944, p. 26). 

 Em El cuarto de atrás, podemos, assim, constatar a conservação da memória da 

Espanha por meio do relato das memórias de C. ao homem misterioso, mas não apenas pela 

simples descrição dos acontecimentos históricos ocorridos durante a guerra e a pós-guerra, 

mas sim por meio da construção de um discurso crítico sobre esses sofridos anos, a partir das 

reminiscências de C.. 

 

 

3.2 O resgate da memória em Usos amorosos de la postguerra española 

 

La vida no es la que uno vivió, sino la que uno recuerda y cómo la recuerda para 

contarla (GARCÍA MÁRQUEZ, 2014, p. 7). 

 

 Usos amorosos de la postguerra española é um ensaio publicado doze anos após a 

morte do General Franco. O período de transição da era franquista para um Estado social, 

democrático e de direito já havia ocorrido na Espanha, sendo, portanto, permitido à autora 

abordar abertamente temas impensáveis de serem discutidos até a morte de Franco, como o 

apoio da Igreja Católica às barbaridades cometidas pelo regime e as injustiças às quais as 

mulheres eram submetidas.          

 Composto por nove capítulos, Usos amorosos de la postguerra española, inicia seu 

primeiro capítulo, Bendito Atraso, com uma citação de Eugênio Pacelli, que, no momento da 

afirmação, em abril de 1939, exercia o Papado há um mês sob o nome de Pio XII, na qual diz 

que “de España ha salido la salvación del mundo” (PACELLI apud MARTÍN GAITE, 1987, 

p. 17). Segundo Martín Gaite, com essa afirmação, Pio XII se transforma no primeiro suporte 

ideológico do regime franquista, que terá todo o apoio da Igreja Católica. Era muito comum 

ver as fotos do Generalíssimo e de Pio XII em salas de aula, prédios públicos e até mesmo nas 

salas das casas.  

 Já desde o primeiro capítulo, é possível verificar a forte crítica que Martín Gaite faz 

aos costumes da sociedade de pós-guerra e a maneira irônica com a qual ela compõe seu 

ensaio. Irônica já desde o título, no primeiro capítulo, Bendito Atraso, Carmen Martín Gaite 
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abordará o recuo dos direitos adquiridos com a Segunda República pela sociedade espanhola 

ao ser submetida à Ditadura Franquista, principalmente no que diz respeito à mulher. Em 

1931, a mulher já tinha o direito ao voto, ao matrimônio civil e ao divórcio. O movimento 

feminista organizado na Espanha tinha como objetivos reformar a educação escolar feminina, 

promover facilidades para o ingresso da mulher no mercado de trabalho, terminar com a 

diferença salarial entre homens e mulheres e anular leis consideradas discriminatórias. 

 Com o início da Ditadura Franquista, todos os avanços conseguidos pela Segunda 

República são paralisados, principalmente no que diz respeito aos direitos da mulher, visto 

que o pilar principal que regia o Regime Franquista era a família, e, no centro desse pilar, 

estava a mulher, responsável por manter a união e o bem-estar da família, mantendo a 

estrutura familiar sempre fortalecida. Assim, relata-nos Martín Gaite que, se um caso de 

adultério fosse descoberto, este deveria ser abafado pela mulher, pois a esposa/mãe tinha 

como dever deixar claro para seus filhos que a relação marido e mulher e, por conseguinte, 

pai e mãe, era um bloco indestrutível. O divórcio, como nos explica a autora, “era cosa de 

rojos” (MARTÍN GAITE, 1987, p. 21), a mulher nunca poderia apresentar-se em público 

sozinha. Na passagem a seguir, que Martín Gaite insere em seu ensaio, nos mostra a visão que 

um correspondente do New York Post em Madrid tem do “bendito atraso” espanhol: 

La posición de la mujer española está hoy como en la Edad Media. Franco le 
arrebató los derechos civiles y la mujer española no puede poseer propiedades ni 

incluso, cuando muere el marido, heredarle, ya que la herencia pasa a los hijos 

varones o al pariente varón más próximo. No puede frecuentar a los sitios públicos 

en la compañía de un hombre, si no es su marido, y después, cuando está casada, el 

marido la saca raramente del hogar. Tampoco puede tener empleos públicos y, 

aunque no sé si existe alguna ley contra ello, yo todavía no he visto a ninguna mujer 

en España conduciendo automóviles (CASTRO VILLACAÑAS apud MARTÍN 

GAITE, 1987, p. 30). 

 A partir dessa passagem, podemos perceber o retrocesso no que diz respeito aos 

direitos da mulher espanhola e à posição que então deveria passar a ocupar. Havia vários tipos 

de mulheres na juventude do pós-guerra, desde a miliciana, que combatia nas frentes de 

guerra pela recuperação e perpetuação de seus direitos, a vamp, como veremos mais adiante, 

imagem de mulher sedutora passada pelo cinema norte-americano, até a mulher católica, 

imagem ideal da mulher espanhola imposta pelo regime de Franco, segundo se lê num texto 

da época: “la mujer de España, por española, ya es católica” (ISERN apud MARTÍN GAITE, 

1987, p. 26). Como exemplo de mulher espanhola por excelência, Martín Gaite nos cita a 

esposa de Franco, Carmen Polo, a qual, mesmo convertida em primeira dama espanhola, “dio 

nunca muestras de interés real por ninguna cuestión social o política, mera figura decorativa 

que se limitaba a sonreír, mucho, a recibir a señoras de luto y a ponerse collares” (MARTÍN 



75 

 

GAITE, 1987, p. 28). Martín Gaite conclui dizendo que, obviamente, o modelo ideal para as 

mulheres não vinha da própria Espanha, mas sim dos EUA, onde a mulher já possuía o direito 

ao voto e tinha direitos iguais aos dos homens. 

 Os filmes produzidos em solo nacional deveriam retratar histórias heroicas e modelos 

de conduta exemplares a serem seguidos: 

Los jóvenes de postguerra sabíamos muy bien que la película española o nos iba a 

contar una historia heroica de las que venían en los libros de texto o nos iba a 
ensalzar las delicias de un amor sacrificado y decente. Los propios actores españoles 

eran muy decentes en su vida privada y nunca hacían declaraciones estrepitosas de 

modernidad. 

[...] 

La maldad o la frivolidad que pudieran darse en algunos personajes de película 

española se justifican siempre en nombre del redoblado brillo de ejemplaridad que 

adquiría, por contraste, la conducta contraria (MARTÍN GAITE, 1987, p. 33-34). 

 Sendo assim, Martín Gaite vai expor os lugares que as mulheres espanholas podiam 

ocupar e quais condutas deveriam seguir. Dessa maneira, a autora nos mostra que só havia 

duas condutas dignas para a mulher do pós-guerra: casar-se ou tornar-se freira. Havia uma 

terceira possibilidade para a mulher da época, que a escritora não menciona em seu ensaio e 

que era vista como uma conduta muito digna, que era a de ser enfermeira: abrir mão de si 

própria em prol dos enfermos era visto com bons olhos por uma sociedade conservadora, 

patriarcal e católica, como era a Espanha.  

 Uma mulher que não se casava e que também não tinha vocação para a vida religiosa 

era digna de pena e era tratada com desdém, principalmente se já estava passando da idade 

para contrair o matrimônio. Inclusive na literatura, ‘a solteirona’ era retratada como uma 

pessoa chata e antiquada. É o caso de Mercedes, de Entre Visillos, que não tinha outra 

ocupação que não a de controlar a vida de suas irmãs mais novas, já que sua mãe havia 

morrido e não tinha um noivo para poder se preocupar com sua própria vida. Também 

podemos citar como exemplo a personagem Angustias, do romance Nada, de Carmen Laforet: 

tia de Andrea, era uma mulher resignada, sempre preocupada em manter as aparências.  

 Não era possível, conceber a ideia de que uma moça não queria ter um namorado e que 

não pretendia se casar. Essas moças eram conhecidas como chicas raras, e a própria Martín 

Gaite retratou essa imagem de mulher em várias obras suas. Só para citar dois exemplos da 

autora, temos a personagem Natalia, de Entre Visillos, e o quarto capítulo, intitulado La chica 

rara, de seu ensaio Desde la Ventana (1987). Não podemos, é claro, deixar de citar a primeira 

chica rara, Andrea, do já citado romance de Camen Laforet, Nada. Martín Gaite nos conta 

como se portavam:  
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De las chicas poco sociables o displicentes, que no se ponían a dar saltos de alegría 

cuando la invitaban a un <guateque>, descuidaban su arreglo personal y se aburrían 

hablando de novios y de trapos se decía que eran <raras>, que tenían un <carácter 
raro> (MARTÍN GAITE, 1987, p. 38). 

 Ninguém podia ter vocação para ser solteira. O único caso de “solteirice” concebível, 

até porque se configurava como uma atitude muito nobre numa sociedade que se caracterizava 

por seu extremo conservadorismo, era o da moça que havia perdido seu noivo durante a 

guerra e que havia decidido não se entregar a nenhum outro homem. A propósito, uma das 

causas que fez com que muitas jovens ficassem solteiras foi a quantidade de mortos durante a 

guerra. Um texto utilizado pela autora em seu ensaio, datado de 1951, revela que, no último 

censo de Madri, o número de mulheres ultrapassava o de homens em 200.000. Terminada a 

guerra, Franco tenta resolver o problema do estrago demográfico decretando que toda mulher 

que trabalhasse deveria deixar seu emprego e dedicar-se inteiramente à família. Antes do 

término da guerra, uma ordem vinda do ministério, em 1938, já dava a entender que 

el programa de la recuperación de la familia estaba principalmente basado en una 

renuncia por parte de las jóvenes españolas a sus veleidades de emancipación, 

anunciando la tendencia del nuevo Estado que la mujer dedique su atención al hogar 

y se separe de los puestos de trabajo (MARTÍN GAITE, 1987, p. 52). 

 Verificamos neste capítulo que mais uma tarefa de suma importância fica a cargo da 

mulher espanhola: a de gerar famílias numerosas a fim de resolver o problema da densidade 

demográfica e o desequilíbrio entre a população masculina e feminina gerado pela Guerra 

Civil Espanhola.  

 As chicas casaderas tinham que passar uma imagem doce, estável e sorridente, já que 

os homens não gostavam das meninas complexadas e, muito menos, como vimos, das 

chamadas raras. As moças tinham de portar-se num meio-termo: ser sociável, porém não 

podiam se oferecer demais. Ao recurso que a ditadura franquista utilizou para moldar a 

mulher espanhola ideal, Martín Gaite dedica o terceiro capítulo de seu ensaio, intitulado El 

legado de José Antonio. 

 Neste capítulo a autora dirige sua crítica à Sección Femenina de Falange, instituição 

que ela já havia criticado ao retratá-la ao misterioso homem de negro em El cuarto de atrás. 

Como vimos, instituição criada pelo regime franquista e dirigida por Pilar Primo de Rivera, a 

Sección Femenina de Falange pregava o antifeminismo, defendia que era a mulher a 

responsável por promover a paz dentro do lar, nunca deveria ser motivo de discórdia e só 

podia sentir-se segura se estivesse unida a um homem. 

 Utilizando, mais uma vez, a ironia, Carmen Martín Gaite irá criticar a Sección 

Femenina de Falange. Esse órgão regulador era uma espécie de serviço obrigatório para as 
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mulheres: todas as solteiras ou viúvas sem filhos entre 17 e 35 anos tinham que cursar a 

Sección Femenina de Falange. Caso contrário, não poderiam tirar passaporte, habilitação, 

inscrever-se em clubes de recreação nem trabalhar em entidades oficiais ou empresas estatais. 

Segundo Martín Gaite, para que uma moça se “doctorase como <mujer muy mujer>”, tinha 

que levar “seis meses a seis horas diarias, o sea que, descontando los domingos y fiestas de 

guardar, era una media de quinientas horas las que tenía que emplear la soltera o viuda sin 

hijos menor de treinta y cinco años” (MARTÍN GAITE, 1987, p. 64). A seguir, a autora 

descreve as disciplinas que estudavam as mulheres na Sección Femenina de Falange: 

Cualquiera que lea este texto [...] se quedaría bastante sorprendido al enterarse de 
que las asignaturas de la Escuela Municipal del Hogar, núcleo principal de la 

Sección Femenina, tenían un contenido que no distaba sustancialmente del baño de 

<cultura general> con que tendían a complementarse los encantos naturales de las 

burguesitas casaderas del siglo XIX retratadas por Galdós o Pérez Lugín. Bastará 

con enumerar estas asignaturas, cuyos títulos eran los siguientes: Religión, Cocina, 

Formación familiar y social, Conocimientos prácticos, Nacionalsindicalismo, Corte 

y Confección, Floricultura, Ciencia doméstica, Puericultura, Canto, Costura y 

Economía doméstica (MARTÍN GAITE, 1987, p. 59). 

 Notamos a maneira irônica com que a autora descreve a Instituição, ao descrever as 

disciplinas nela ministradas, dizendo que não se distanciavam do conteúdo de ‘cultura geral’ 

que era imprescindível para a formação de uma mulher. Ao lermos os nomes das disciplinas, 

constatamos que nelas não se falava sobre a cultura e história local nem mundial, mas sim de 

orientações para promover o bem-estar de um lar. Fomentavam, assim, a formação de 

mulheres subservientes, perfeitas para a manutenção de uma sociedade extremamente católica 

e patriarcal. 

 Em El cuarto de atrás, a protagonista/narradora e, como constatamos no primeiro 

capítulo deste estudo, autora, desabafa com o homem de negro como lhe custou frequentar as 

aulas da Sección Femenina de Falange, quando lhe fala sobre a bolsa de estudos que ganhou 

para estudar em Coimbra. Como não havia cumprido o Serviço Social até o final, teve de 

regularizar sua situação para que pudesse usufruir do direito à bolsa: “Si supiera lo horrible 

que se me hacía cumplir el Servicio Social, entendería mejor la significación que tuvo para mí 

llevar a cabo aquellos papeleos” (MARTÍN GAITE, 2008, p. 985). 

 Ainda sobre a temática da mulher, Martín Gaite aponta outro modelo de moças 

solteiras que se desenvolveu na década de quarenta em conjunto com as mulheres recatadas 

preconizadas pela Sección Femenina de Falange: eram conhecidas como niñas topolino, 

moças mimadas, vazias, gastadeiras, que aparentavam mais do que de fato tinham. O adjetivo 

que as qualificava se originou de um tipo de sapato que levava esse nome. Caros e muito 
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extravagantes, os sapatos topolino iam de encontro à recessão pela qual passava a sociedade 

da época e ao bom gosto que ostentava a mulher espanhola da época. 

 Uma marca fortíssima de modernidade era ser leitor de La Codorniz, revista de humor 

gráfico e literário, publicada na Espanha de 1941 a 1978. A juventude dessa época apreciava 

muito a leitura dessa revista, que, segundo a própria autora, “era lo más moderno que había y 

compartir aquella afición con otros jóvenes era como ir construyendo un núcleo de 

modernidad” (MARTÍN GAITE, 1987, p. 76). E acrescenta ainda que é “imprescindible la 

consulta a La Codorniz para el análisis de los usos amorosos de la época” (MARTÍN GAITE, 

1987, p. 78). Passados os anos iniciais do pós-guerra carregados da severa censura da ditadura 

franquista, a juventude espanhola começava a influenciar-se com os filmes norte-americanos 

que pregavam o american way of life. Essa influência, essa nova liberdade experimentada, era 

convertida em solo espanhol pela leitura de La Codorniz. 

 Na Madri do pós-guerra, essa nova liberdade começa a aflorar por meio das niñas 

topolino, que fumavam e costumavam encontrar-se com seus amigos em bares. No entanto, 

até para os homens mais modernos, nunca eram as niñas topolino as mulheres cobiçadas para 

um compromisso sério. 

 Em Usos amorosos de la postguerra espanhola, também podemos ver a mudança na 

forma de comportamento dos pais com relação a seus filhos no decorrer da década de 

sessenta. Exatamente por terem vivido uma dura repressão no início dos anos quarenta, 

quando meninos e meninas nunca podiam dividir o mesmo espaço, os pais dos anos sessenta 

davam mais espaço a seus filhos, como poder sair sem ter que dar explicações. Martín Gaite 

cita em seu ensaio a Josefina Aldecoa, que nos esclarece essa nova relação entre pais e filhos 

na Espanha: 

Nuestros padres olvidaron las normas, nos dejaron vivir. Se podía salir de casa sin 

grandes dificultades sin que nadie se fijara en nuestra presencia. Se podía ir sucio. 

[...] Se habían roto las rutinas internas de la vida familiar. Se habían abierto las 

puertas de la calle anárquica y variopinta (ALDECOA apud MARTÍN GAITE, 

1987, p. 91). 

 Havia dois tipos de colégio fundamentais no período pós-guerra: o religioso e o 

Instituto. As famílias mais abastadas preferiam o primeiro para que lhes facilitassem o 

controle de seus filhos, principalmente das meninas, para que não se transformassem nas já 

comentadas chicas raras. Nos Institutos, os professores eram mais competentes, mas, como 

eram mais baratos, a clientela era mais mesclada: jovens oriundos de famílias mais simples 

estudavam com outros vindos de famílias em melhor situação. 
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 A questão dos subúrbios foi um tema que manchou a moral do governo oficial: todos 

os focos de rebeldia do pós-guerra estavam aí. Nas ruínas deixadas pela guerra, vários atos 

imorais e escandalosos foram realizados. Era comum um namorado propor à namorada que 

“fueran a los desmontes”, o contrário era impensável. Quase sempre esses lugares eram 

conhecidos pelos jovens que já haviam tido suas primeiras experiências com as moças locais 

ou com alguma prostituta, que estava longe de ser igual às que eram retratadas pelo cinema 

norte-americano (as vamps): eram moças pobres, muitas delas vindas de pequenas cidades, 

órfãs, não tendo outra opção que não fosse se prostituir para que não morressem de fome e 

pudessem (sobre)viver. 

 No capítulo intitulado Entre santo y santa, pared de cal y canto, Martín Gaite critica a 

questão de que eram considerados raros os rapazes que chegavam virgens ao casamento; 

quase sempre já haviam tido a primeira experiência com uma prostituta; as doenças venéreas 

são apontadas como uma das razões da destruição de muitos casamentos. Sendo assim, a 

mulher chegava ao matrimônio, segundo a autora, com certa desvantagem em relação aos 

homens. Os noivados se transformaram em negócios no decorrer do pós-guerra, pois as mães 

queriam garantir o futuro e a ascensão social de suas filhas; já com relação aos filhos, não 

havia tanta pressa em casá-los, porém as mães desejavam que encontrassem noras o mais 

parecido possível com elas.  

 A propósito, a figura da mãe foi muito significativa durante o pós-guerra, pois eram 

elas que tinham que dar um jeito de manterem seus filhos enquanto seus maridos estavam na 

guerra ou quando ficavam viúvas. Nesse mesmo capítulo, e no decorrer de todo seu ensaio, 

Carmen Martín Gaite vai criticar o espaço, sempre sacrificado, que era destinado à mulher 

espanhola. 

 Martín Gaite também analisa os tipos de vestimentas da época e o crescimento da 

sociedade de consumo. Três tipos de vestimentas eram muito importantes para uma mulher: o 

vestido de primeira comunhão; o primeiro longo, usado na primeira apresentação da moça à 

sociedade, ou seja, na primeira aparição de uma moça em festas juvenis, conhecidas como 

guateques; e o vestido de noiva. A organização e a manutenção do lar eram de inteira 

responsabilidade da mulher, havia roupas próprias para ir à rua (trajes de vestir) e para limpar 

a casa (trajes de batalla). Um marido nunca podia ver sua esposa usando um traje de batalla 

ou toda descabelada e, quando chegava a casa, tudo já deveria estar organizado. A mulher 

deveria gerir o lar de forma que o homem sempre se sentisse confortável dentro de casa. 

 Seguindo com a questão da vestimenta, no verão era muito comum que as moças, 

usando como desculpa o calor, aumentassem os decotes e não usassem meias. Nas praias, os 
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trajes de banho foram motivo de muita discussão entre os censores da época, como nos ilustra 

Martín Gaite com um trecho do livro Las modas y el lujo, do cardeal Gomá: 

Y ellas, que andan por la tierra como diosas carnales, buscando los ojos de sus 

adoradores, no piensan que, dentro de poco, aquella figura tan alabada, tan adorada 

por los hombres sensuales, será un montón de corrompida materia que habrá de 

apartarse de la vista de los hombres por hedionda, que apestará con su hedor, que no 

tendrá más caricias que las de los gusanos que la festejarán para devorarla (GOMÁ 
apud MARTÍN GAITE, 1987, p. 131). 

 O hábito de fumar e o uso de calças compridas por mulheres também foram questões 

que geraram muita polêmica. Martín Gaite nos apresenta a opinião de Daniel Vega, que diz 

que, se a moda segue neste ritmo - mulheres se vestindo de homens -, de um momento a outro 

podem ser os homens que passarão a se vestir de mulher: “según este proceder, podría 

aparecer de la noche a la mañana la moda de que los hombres salieran a la calle vestidos de 

mujer [...]” (VEGA apud MARTÍN GAITE, 1987, p. 132). 

 Por meio do cinema dos anos quarenta, chega à Espanha a imagem da mulher 

burguesa, justamente quando começa a ascender a burguesia espanhola e o consequente 

desenvolvimento da sociedade de consumo. As primeiras boutiques são abertas; as mulheres 

passam a usufruir dos serviços das peinadoras, que iam às casas para atendê-las; as meninas, 

como sempre estimuladas a brincar de bonecas, numa espécie de treinamento para o que 

vivenciarão mais tarde, são apresentadas ao que foi, para Martín Gaite, “uno de los mayores 

montajes publicitarios de los años cuarenta” (MARTÍN GAITE, 1987, p. 121), a boneca 

Mariquita Pérez, que chamava a atenção pelos primorosos vestidos e acessórios que a 

acompanhavam. Em meio a tanto sucesso da boneca, surge Juanín, seu irmão, igualmente 

primoroso, com suas roupas de tenista ou de marinheiro. Tais bonecos eram símbolos de certo 

status social, visto que eram caros, sendo, portanto, ricas as crianças que os possuíam. 

 Carmen Martín Gaite nos relata a influência que exerceu o que ficou conhecido no 

meio literário espanhol como novelas rosa, sobre as meninas da época, que, ávidas por 

interpretar o mito da Cinderela, liam vários desses romances. As novelas rosa, em português 

conhecidos como coleção rosa, eram romances que tinham como temas histórias de amor, 

com relações impossíveis de serem concretizadas, mas que no final sempre apresentavam um 

final feliz, como nos contos de fadas. Segundo afirma uma escritora desse tipo de romance, 

Julia Maura, eles são um perigo em mãos femininas, uma vez que “la novela rosa acaba 

siempre donde empieza la vida: en el matrimonio” (MAURA apud MARTÍN GAITE, 1987, 

p. 148). A autora ressalta que Gustave Flaubert e Leopoldo Alas (Clarín) pretenderam, por 

meio de sua ficção, mostrar o quanto era prejudicial às mulheres esse tipo de romance.  
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 Sobre a influência da literatura rosa na vida das jovens do pós-guerra, Carmen Martín 

Gaite analisa em seu ensaio de que forma os romances rosa contribuíam para a manutenção 

dos estereótipos de modelo de conduta, influenciando o imaginário das jovens que deveriam 

ter como objetivo de vida encontrar um bom noivo para construir um lar feliz e ser um 

exemplo de esposa e mãe. A seguir, Martín Gaite explica o êxito de tais romances: 

Porque también las chicas modestas, que tenían un trabajo rutinario y nunca se iban 

a poner de largo, eran fervientes consumidoras de aquella droga que semanal o 
mensualmente les iba a deparar su encuentro en el papel con un hombre "distinto" o 

que las hiciera creer que ellas podían ser distintas. Cuánto más desgracias se 

sintieran en la realidad, más necesitaban de aquella identificación con las heroínas 

inventadas por M.ª Mercedes Ortoll, M.ª Luisa Valdefrancos o Concha Linares 

Becerra, a las que cuando menos lo esperaban les llovía del cielo una ilusión que les 

hacía sentirse transfiguradas, distintas. El mago de esta alquimia, por supuesto, era 

siempre un hombre (MARTÍN  GAITE, 1987, p. 143-144).    

 Nesse fragmento observamos que os romances rosa, além de influenciarem o 

imaginário das meninas bem jovens dos anos quarenta, também contribuíam para confortar 

aquelas jovens para as quais o tempo começava a passar, já trabalhavam e, a cada dia que 

passava, o sonho de encontrar um marido ideal para construir uma família ficava mais 

distante. 

 Segundo Martín Gaite, algumas escritoras, como Carmen de Icaza, as irmãs Linares 

Becerra, Concha e María Luísa não produziram romances tão elementares, mas que, de toda 

forma, preenchiam o imaginário feminino das pobres moças que sonhavam com seu Príncipe 

Azul. Quanto mais pobre era a vida de uma moça, mais se apegava às histórias das heroínas 

das novelas rosa. Esses romances faziam com que as jovens ocupassem suas cabeças, a maior 

parte do tempo, com sonhos e ilusões de como seria seu noivado e seu casamento. Não se 

podia dar muita confiança a seu prometido, porém ela deveria amá-lo muito, mas ninguém 

explicava como. É a situação de “desvantagem”, já comentada pela autora e abordada aqui, 

sobre como as mulheres chegavam ao casamento em comparação aos homens.  

 A função da secretária, retratada em alguns desses romances, era tida como a mais 

idônea para a mulher. No entanto, começam a aparecer na imprensa da época algumas 

advertências falando do perigo que era para uma mulher casada que seu marido tivesse uma 

secretária, uma vez que, na condição de exercer uma função de confiança, de ser receptora 

dos “segredos” de um homem, poderia facilmente se apaixonar por ele. Algumas dessas 

mesmas advertências incentivavam as próprias esposas a sugerirem a seus maridos que elas 

próprias desempenhassem tal função, correndo, assim, menos riscos de serem traídas.     

 De acordo com Martín Gaite, o romance Nada, de Carmen Laforet, é uma antítese da 

novela rosa, por isso não o utiliza como fonte para reforçar sua argumentação em Usos 
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amorosos de la postguerra española, já que Nada segue outro caminho, diferente do que traça 

nesse ensaio. E, de fato, o romance de Laforet segue a linha dos romances sociais, tendo como 

protagonista Andrea, uma chica rara, cujo comportamento já foi comentado neste estudo.  

 No capítulo denominado El tira y afloja, Martín Gaite explica como se dava o 

processo de início de namoro entre dois jovens: a iniciativa deveria ser sempre feita por parte 

do homem, e cabia à mulher tratá-lo com uma inicial indiferença. Dizemos inicial porque não 

se podia resistir tanto, senão o rapaz desistia, pois a moça podia lhe aparentar ser complexada 

ou rara. Como havia muito mais mulher que homem, este podia escolher à vontade. Ao 

comparar a mulher ideal para se divertir e para se casar, Martín Gaite cita uma opinião 

masculina publicada na revista Chicas em março de 1943: 

Es que la cosa varía si se trata de la mujer ideal para casarnos o de las mujeres 

ideales con las que no hemos de casar. Estas pueden ser altas, vistosas, 

incondicionales del swing y de 19 a 31 años. La otra tiene que ser morena, algo 

menuda, poco llamativa y de 25 años de edad (MARTÍN GAITE, 1987, p. 137). 

 A autora, neste momento do ensaio, problematiza a questão das jovens espanholas dos 

anos cinquenta, pois difícil seria uma moça ser notada por um homem se não podia se vestir 

nem se arrumar de forma a chamar atenção. Com a leitura da citação acima, podemos 

perceber a hipocrisia da sociedade espanhola, com a definição de mulher ideal feita por um 

homem da época. Por isso, Martín Gaite procura sempre ressaltar que a principal causa dos 

desencontros amorosos que analisa foi a perda do respeito à sinceridade.  

 Era muito comum o uso de vocabulário pertencente ao campo lexical bélico para 

ilustrar as relações amorosas dos casais no pós-guerra: as moças tinham que “darse a volver” 

e “guardar las distancias”, os rapazes “ocupaban el terreno” (MARTÍN GAITE, 1987, p. 

167). Martín Gaite retrata ainda um tipo de relacionamento muito comum durante os anos da 

guerra, que foram os romances epistolares. Consistiam em confidências trocadas por 

desconhecidos, que se consolavam com suas madrinhas de guerra por meio das cartas. 

 A propósito da guerra, dois tipos de enfermidades desfizeram casais durante a guerra e 

no pós-guerra: as doenças venéreas, que afetavam os órgãos sexuais, fazendo com que os 

homens se sentissem inferiores, e a tuberculose, que matou muita gente no período em 

questão. Era difícil encontrar uma família na qual nenhum ente tivesse tido tuberculose. Dizer 

que uma pessoa estaba de pecho era um eufemismo para tísico, morto de fome, desgraçado. A 

tuberculose era uma doença de pobres, porém só se curavam os ricos.  

 Um bom exemplo do grande hospital que se tornou a Espanha durante a guerra é o 

conto Capeza Rapada (1958), de Jesús Fernández Santos (1926 - 1988). Pertencente à mesma 
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geração de Carmen Martín Gaite, o autor, também adepto do realismo social, procurou em 

suas obras denunciar a trágica situação espanhola em razão da guerra. Em Cabeza Rapada, 

temos uma linda história de amizade narrada por meio da triste história de um menino 

tuberculoso que, sem ter a quem recorrer, não terá como outra saída a morte que, mais cedo 

ou mais tarde, tratará de chegar. O único que o ajuda de certa forma é um amigo que, pela 

descrição do relato, parece ser mais velho; na realidade, ele mais bem ampara que ajuda, pois, 

apesar de não possuir recursos que possam salvar seu amigo, faz o que pode para tentar salvá-

lo, sem abandoná-lo em nenhum momento. A seguir, podemos observar as reflexões do 

menino mais velho sobre a doença que assolou a Espanha em razão da guerra: 

Debía sufrir mucho con aquella punzada en el costado. Sudaba por la fiebre y toda 
su frente brillaba, brotada de menudas gotas. Yo pensaba: «Está muy mal. No tiene 

dinero. No se puede poner bien porque no tiene dinero. Está del pecho. Está tísico. 

Si pidiera a la gente que pasa no reuniría ni diez pesetas. Se tiene que morir. No 

conoce a nadie. Se va a morir porque de eso se muere todo el mundo. Aunque pasara 

el hombre más caritativo del mundo se moriría» (FERNÁNDEZ SANTOS, 1985, p. 

9).    

 Retomando a questão do namoro, Carmen Martín Gaite relata os passos que um rapaz 

deveria seguir para conseguir uma namorada: primeiro deveria transformar-se em amigo da 

moça pretendida; posteriormente, convidá-la para sair sozinha, como, por exemplo, para irem 

aos guateques na casa de algum amigo. Tal tipo de festa era feito num cômodo da casa de um 

jovem, posto à disposição pela família para que o jovem realizasse uma festa entre amigos; 

finalmente, o terceiro passo era convidar a jovem para ir ao cinema. 

 Ir ao cinema nos anos quarenta era considerado uma grande evasão, uma moça nunca 

ia sozinha. A juventude dessa época, quando ia ao cinema, preferia sentar nas últimas fileiras 

para aproveitar a liberdade gerada com a escuridão de suas salas, uma vez que os jovens dessa 

época careciam de meios de entretenimento: a maioria não tinha carro, muito menos era 

comum que morassem sozinhos em um apartamento onde pudessem levar suas namoradas. 

 Ainda sobre o tira y afloja, as moças deveriam resistir às tentações propostas pelos 

namorados, que estavam sempre dispostos a romper com as barreiras impostas pela namorada. 

A moça deveria ser bem firme, uma vez que os noivados do pós-guerra costumavam durar 

muito tempo. Segundo a autora, um ditado que sempre era falado pelas mães às suas filhas 

era: “el que en la calle besa, en la calle deja” (MARTÍN GAITE, 1987, p. 204). Martín Gaite 

nos revela ainda que o bolero Quizá, quizá, quizá, composto em 1947 pelo cubano Osvaldo 

Farrés, muito famoso na época, ilustrava bem a situação de tira y afloja vivenciada pela 

juventude dos anos quarenta: 
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Estás perdiendo el tiempo, 

pensando, pensando. 

Por lo que tú más quieras, 
¿hasta cuándo, hasta cuándo? 

Y así pasan los días, 

y yo desesperando, 

y tú, tú contestando: 

quizá, quizá, quizá 

(MARTÍN GAITE, 1987, p. 198). 

 Sabia-se que um casal havia começado a namorar quando começava a ir ao cinema 

juntos e, nas festas, não dançavam com mais ninguém. Podiam andar de mãos ou braços 

dados; unidos pelo pescoço só se aceitou mais tarde. De acordo com a autora, um jovem era 

considerado um “bom partido” para uma moça e, assim, estava pronto para “levar paz aos 

lares”, se fosse filho único, formado e soubesse consertar ferros de passar. As mães se 

tranquilizavam quando o namorado era apresentado à família, pois, quando o rapaz entrava 

em casa, já era uma dupla garantia para as mães: maior compromisso e maior controle sobre o 

casal. 

 Martín Gaite termina seu ensaio dizendo que, no decorrer dos anos oitenta, muito já se 

falou sobre a repressão sexual vivida durante os anos do pós-guerra e que foi exatamente essa 

repressão que fez com que muitos matrimônios fossem destruídos na referida época. Mais 

tarde, algumas revistas católicas de vanguarda começaram a alertar sobre a falta de 

informação sexual na educação das mulheres: 

Las mujeres devotas y burguesas de las últimas cuatro o cinco generaciones, 

víctimas del pseudoespiritualismo erótico y <rosa> del siglo XIX, adoptaron ante el 

problema sexual la actitud del avestruz, defendiendo con tenacidad el ideal de lo que 
dieron en llamar <inocencia>, ignorancia a ultranza de todo lo relacionado con el 

sexo, por considerarlo en principio feo, malo, e inconveniente... Parece como si se 

quisiera sentar el postulado de que lo sexual, en principio, es malo… El sacramento 

del matrimonio resulta forzosamente menospreciado y reducido al triste papel de una 

intolerancia excepcional, una salvedad, algo así como una <vista gorda> de Dios. ...  

(FONTANET apud MARTÍN GAITE, 1987, p. 209). 

 Martín Gaite afirma que, mais grave que a repressão sexual sofrida pela juventude dos 

anos quarenta foi a repressão à sinceridade entre homens e mulheres fomentada nessa época, 

segundo ela, a maior responsável por provocar a infelicidade em vários matrimônios. Por fim, 

diz que espera ter deixado claro que a perda do respeito à sinceridade foi a principal causa dos 

desencontros amorosos que analisa. 

 Carmen Martín Gaite fecha seu livro com um Epílogo Provisional, traçando uma 

espécie de resumo dos principais acontecimentos ocorridos na época que relata até os anos 

sessenta. Assim ficamos sabendo que, em 1953, depois de assinar um convênio econômico 

com os Estados Unidos, a Espanha vai, pouco a pouco, saindo de seu “bendito atraso”. A 
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sociedade de consumo aumenta, os novos burgueses são influenciados pela quantidade de 

publicidade que surge e começam a desfrutar de certos prazeres materiais, como adquirir um 

carro, uma geladeira, uma lavadora e até poder passar o verão onde queriam. 

 Na metade da década de cinquenta, as mulheres grávidas, como prova de certa 

modernidade, assistiam a cursos sobre parto sem dor promovidos por uma minoria de 

ginecologistas. Em 1956, começam os movimentos para a aprovação do casamento civil, para 

que se evitasse tanta hipocrisia. 

 A autora ressalta a angústia tão presente nos romances da chamada generación del 

medio del siglo, na qual a própria se insere, nos quais os jovens reivindicavam seu presente, 

lutando por desvinculá-lo de seu passado. No início dos anos sessenta, toda jovem que se 

considerasse moderna lia traduções espanholas de romances franceses, como os de Simone de 

Beauvoiur. Martín Gaite nos relata ainda que 

empezaba a proliferar el espécimen de la muchacha que iba a bailar a las boites, 
llegaba tarde a cenar, fumaba, hacía gala de un lenguaje crudo y desdolido, había 

dejado de usar faja, no estaba dispuesta a tener más de dos hijos y consideraba no 

sólo una antigualla sino una falta de cordura llegar virgen al matrimonio (MARTÍN 

GAITE, 1987, p. 217). 

 Martín Gaite, encerra com um epílogo dizendo que a questão dos usos amorosos dos 

anos sessenta e setenta já é outra história. Com seu tom sempre irônico, sugere que, se alguém 

tiver a paciência de reunir os materiais que caracterizem essas gerações, que se habilite a 

retratá-las para nos contar algum dia. 

 Recorremos à citação com a qual Gabriel García Márquez inicia sua obra Vivir para 

contarla (2002) para abrir esta seção, pois nos parece resumir e definir a importância da 

publicação desse ensaio para a sociedade como um todo, mas principalmente, a espanhola. 

Nessa passagem, o escritor colombiano nos ensina a importância da memória na formação do 

ser humano enquanto cidadão, ao afirmar que a vida de uma pessoa não está constituída dos 

vários momentos pelos quais ela passa, mas sim da recordação que ela tem desses momentos, 

e, principalmente, da maneira como ela recorda os momentos vividos para poder contá-los. 

Sendo assim, Usos amorosos de la postguerra española foi mais uma das formas encontradas 

por Carmen Martín Gaite para interpretar seu entorno. Parafraseando Gabriel García Márquez, 

podemos dizer que o ensaio aqui analisado é uma das formas como a autora recorda a vida 

para poder contá-la.  

 Usos amorosos de la postguerra española é um resgate da memória coletiva da 

Espanha. Por meio da reunião de inúmeros relatos, documentos e registros que retratam a 
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sociedade espanhola de pós-guerra, Martín Gaite traça o perfil da sociedade espanhola dos 

anos quarenta e cinquenta. De acordo com Le Goff, 

a evolução das sociedades na segunda metade do século XX clarifica a importância 

do papel que a memória coletiva desempenha. Exorbitando a história como ciência e 

como culto público, ao mesmo tempo a montante enquanto reservatório móvel da 

história, rico em arquivos e em documentos/ monumentos, e a aval, eco sonoro (e 

vivo) do trabalho histórico, a memória coletiva faz parte das grandes questões da 
sociedade em vias de desenvolvimento [...] (LE GOFF, 1999, p. 409-410). 

 A partir dessa afirmação de Le Goff, compreendemos a importância da memória 

coletiva para o desenvolvimento das sociedades modernas. Essa noção de memória enquanto 

reservatório móvel da história nos parece fundamental para que um indivíduo compreenda seu 

passado e reconheça seu lugar no mundo. Le Goff cita ainda Leroi-Gourhan, o qual afirma 

que a tradição é biologicamente tão indispensável à espécie humana como o condicionamento 

genético o é às sociedades de insetos. Sobre essa relação de formação de uma identidade 

individual a partir da compreensão de uma identidade coletiva, Joël Candau nos esclarece que 

é impossível dissociar os efeitos ligados às representações da identidade individual 
daqueles relacionados às representações da identidade coletiva. Muitas de nossas 

lembranças existem porque encontramos eco a elas, observação que conduziu 

Halbwachs a elaborar a noção de "quadros sociais da memória". Por isso, é um 

tecido memorial coletivo que vai alimentar o sentimento de identidade (CANDAU, 

2011, p. 77). 

 Ao analisar a memória e a identidade, Candau cita Maurice Halbwachs, sociólogo 

francês executado em 1945 após ser detido pela Gestapo (polícia secreta alemã), responsável 

por criar a noção de memória coletiva que analisa o indivíduo e sua função dentro de um 

grupo. Segundo Halbwachs, 

a memória coletiva tira sua força e sua duração por ter como base um conjunto de 

pessoas, são os indivíduos que se lembram, enquanto integrantes do grupo. Dessa 

massa de lembranças comuns, umas apoiadas nas outras, não são as mesmas que 

aparecerão com maior intensidade a cada um deles. De bom grado, diríamos que 

cada memória individual é um ponto de vista sobre a memória coletiva, que este 

ponto de vista muda segundo o lugar que ali ocupo e que esse mesmo lugar muda 

segundo as relações que mantenho com outros ambientes (2006, p. 69). 

  Se a memória individual é um ponto de vista sobre memória coletiva, podemos 

compreender a memória coletiva como a reflexão comum da memória individual de cada 

cidadão enquanto integrante de um meio social. Apropriando-nos das palavras de Candau, é 

esse “tecido memorial coletivo” que Martín Gaite irá recorrer para compor seu ensaio. Le 

Goff reforça que “a memória é um elemento essencial do que se costuma chamar identidade, 

individual ou coletiva, cuja busca é uma das atividades fundamentais dos indivíduos e das 

sociedades de hoje, na febre e na angústia” (LE GOFF, 1999, p. 410). 
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 Este ensaio de Martín Gaite é mais um intento da autora de compreender-se a si e à 

sociedade à qual pertencia: por meio do resgate da memória coletiva, ela põe em prática o que 

Le Goff apontou como atividade fundamental do ser humano e das sociedades como um todo, 

que é a constituição de uma identidade. Além disso, a escritora segue, nesta obra, a orientação 

que o historiador nos dá quando diz que, sendo a memória o local de onde a história se 

alimenta, é ela que salva o passado para servir o presente e o futuro. Nesse sentido, a memória 

coletiva trabalha de maneira a contribuir para a libertação da humanidade. 

 Cremos ter conseguido deixar claros os motivos pelos quais Usos amorosos de la 

postguerra española se configura como um ensaio fundamental para quem deseja 

compreender como se comportavam e se relacionavam as pessoas na Espanha no período pós-

bélico. Alguém que deseje compreender melhor esse período encontrará neste ensaio de 

Martín Gaite inúmeros documentos que caracterizam toda a época, além das reflexões de 

quem viveu de perto os longos anos e o ambiente asfixiante da pós-guerra espanhola. 
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CONCLUSÃO 

  

 

 Estudar a produção literária de Carmen Martín Gaite é estar diante de um rico 

testemunho de quem vivenciou o alto nível de tensão coletiva gerado pela ditadura de Franco. 

Vimos que, por meio dos distintos gêneros literários que a escritora utilizou para se expressar, 

a temática era a mesma, a sociedade espanhola do franquismo, no entanto não observamos 

uma repetição do discurso empregado. A cada obra publicada, a autora se reinventava. 

Pertencente a uma geração de escritores que viveu o que podemos chamar de exílio interior, 

Martín Gaite usou a literatura como refúgio. Teve, assim, que desenvolver técnicas para 

driblar a censura franquista e registrar as injustiças que o sistema ditatorial gerava. Como, 

logicamente, essas injustiças não chegavam pelos jornais à sociedade, uma vez que estavam 

doutrinados a apenas reproduzir as “benfeitorias” do governo de Franco, vimos que Martín 

Gaite, assim como outros escritores de sua geração, disse, nas suas entrelinhas, o que era 

proibido ser comentado. 

 Ao analisar suas obras, podemos apontar a contradição como eixo central que as 

define. Isso porque, ao produzir num contexto onde o “silêncio entusiasta” deveria ser 

propagado, ela transformava em discurso literário o que a angustiava, porém sem se expor 

demais. Valéria de Marco, em seu artigo Puxar e soltar as rédeas: metáfora de construção da 

obra de Camen Martín Gaite, utiliza a metáfora do tira y afloja, tantas vezes usada por Martín 

Gaite para definir a construção da narrativa da escritora. Segundo ela, essa metáfora 

se presta a descrever a composição de seus textos, a avaliar suas qualidades e suas 
fragilidades, a demarcar singularidades no panorama de sua geração. Sua ficção, 

produzida no contexto da ditadura e dos anos imediatamente posteriores à morte de 

Franco, está permeada pela contradição entre entregar-se ao mergulho introspectivo 

que envereda por caminhos narrativos flexíveis, tais como descontinuidade ou livre 

associação, e a atitude de vigilante observadora, contida e distanciada, que marcha 

pela trilha da causalidade, do tempo linear, do mundo supostamente positivo. (DE 

MARCO, 2014, p. 458).    

 De acordo com a estudiosa, as rédeas são afrouxadas em El cuarto de atrás através do 

uso da rememoração, e são novamente puxadas ao amanhecer, quando, ao ser despertada pela 

filha, retoma uma atitude contida. Apesar de El cuarto de atrás ter sido publicado depois do 

fim da ditadura franquista, a Espanha ainda passava pelo período de transição, Valéria De 

Marco aponta, portanto, que nesse romance, a autora parece experimentar um limite entre 

gêneros. 
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 Com El cuarto de atrás, vimos como a escritora inaugura um gênero nunca antes visto 

na literatura espanhola, que o conceito de metaficção historiográfica característico das obras 

pós-modernas, como nos ensina Linda Hutcheon (1991), não deu conta de definir. Sua 

inovação se deu pela extraordinária mescla de gêneros que fez nessa obra, ao produzir uma 

autobiografia ficcionalizada permeada pelo discurso ensaístico. Já em Usos amorosos de la 

postguerra española, vimos como a escritora experimenta a liberdade do novo contexto 

político produzindo um ensaio no qual falou abertamente sobre como a opressão da ditadura 

franquista interferiu diretamente nas relações interpessoais, como a relação entre marido e 

mulher ou pais e filhos. Com esse ensaio, Martín Gaite também inova o cenário literário 

espanhol pela riqueza de detalhes com que retrata o período. 

 Ao analisar as principais tendências do romance espanhol nos anos sessenta, Garrote 

inclui Martín Gaite na chamada novela ética, uma vez que essa orientação engloba as obras 

que oferecem "una visión crítica y a veces angustiada de la existencia actual" (GARROTE, 

1996, p. 87-88). Tomando como nossas as palavras de Todorov, vimos que a escritora 

cumpriu com seu dever de cidadã, ao fazer um bom uso da sua memória. De acordo com o 

crítico, usar a memória de maneira correta é pô-la a serviço de uma causa justa, e não apenas 

se contentar em reproduzir o passado. Dessa forma, com a análise de El cuarto de atrás e 

Usos amorosos de la postguerra española, nos foi possível perceber a visão crítica e o 

discurso muitas vezes angustiante com o qual ela compôs suas obras. 

 A estratégia da busca do interlocutor ideal que nós, estudiosos de sua obra, não 

cansamos de apontar, foi um recurso que a própria escritora assim identificou em seu artigo 

La búsqueda del interlocutor, publicado em 1966. A escritora diz que esse termo se refere à 

necessidade compulsiva que suas personagens têm de se comunicar. José-Carlos Mainer 

(2008) nos aponta o uso de dedicatórias como mais um recurso de Martín Gaite para se dirigir 

a um interlocutor, no caso específico, sem contudo excluir aos demais. El cuarto de atrás está 

dedicado a Lewis Carroll, como já comentamos; e Usos amorosos de la postguerra española 

está dedicado “para todas las mujeres españolas, entre cincuenta y sesenta años, que no 

entienden a sus hijos. Y para sus hijos, que no las entienden a ellas” (MARTÍN GAITE, 1987, 

p. 9).   

  Em El cuarto de atrás, vimos que três foram os interlocutores criados pela escritora 

para que sua personagem C. pudesse se expressar: o homem misterioso, Carola e a filha de C. 

No entanto, o interlocutor ideal está diante de sua obra, é, na verdade, o leitor, já que suas 

constantes digressões são conhecidas apenas por nós, leitores, e não pelos demais 

interlocutores situados dentro da narrativa. Em Usos amorosos de la postguerra española, a 
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definição do leitor como interlocutor ideal já é mais clara, leitor este que se materializa na 

sociedade espanhola ou em qualquer pessoa que queira compreender o período da pós-guerra 

da Espanha. 

 Esperamos ter deixado claro como Carmen Martín Gaite exerce sua cidadania, quando, 

por meio do resgate da sua memória individual, contribui para o resgate da memória coletiva 

do seu país. Compreendendo como corretos os ideais democráticos desde sua base familiar, 

vimos que, já de meados dos anos cinquenta, a escritora já começava a reconstruir a memória 

espanhola por meio de suas obras. Longe de termos a pretensão de nos apoiar numa visão 

feminista, gostaríamos de ressaltar a importância da escrita de Martín Gaite em razão do que 

por ela expressava, levando em consideração o contexto político no qual produzia. 
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