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SILVA, Monique Oliveira da. Os outros: as desdobras de um narrador simulador em La 

vida breve, de Juan Carlos Onetti. Niterói, 2014. Dissertação de Mestrado apresentada à 
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RESUMO 

O presente trabalho tem como objetivo analisar os múltiplos espaços, tempos e 

personagens criados pelo personagem-narrador, Brausen, no romance La vida breve, de 

Juan Carlos Onetti. Nesse universo ficcional, analisamos diversos aspectos da produção do 

relato, sobretudo aqueles que dizem respeito aos desdobramentos do narrador, às 

alternâncias temporais e à constituição do espaço. O narrador se projeta em outros 

personagens através do exercício frequente da memória. Esta, usualmente vinculada ao 

passado, opera neste romance projetando acontecimentos e personagens para outras 

temporalidades, desestabilizando, por este meio, as certezas do Realismo tradicional. 

Assim, a análise que realizamos no presente trabalho atenta especialmente para os 

elementos projetados e, muitas vezes, depois resgatados por Brausen no/do relato, seus 

compossíveis, através desse exercício de memória contínua. Em consonância com a 

perspectiva aqui assumida no tratamento dos desdobramentos desse narrador simulador, ao 

contrário dos críticos e leitores que postulam a funcionalidade de um paradigma de 

verossimilhança extraficcional para Santa María, o presente trabalho analisa esse espaço 

como ficção de segunda potência.  

Palavras-chave: memória - desdobra – mise-en-abyme - fantástico  
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vida breve, de Juan Carlos Onetti. Niterói, 2014. Dissertação de Mestrado apresentada à 

Universidade Federal Fluminense.  

 

RESUMEN 

 

El presente trabajo tiene como objetivo analizar los múltiples espacios, tiempos y 

personajes creados por el personaje-narrador Brausen, en la novela La vida breve de Juan 

Carlos Onetti. En este universo ficcional, analizamos diversos aspectos de la producción 

del relato, sobre todo aquellos que dicen respecto a los desdoblamientos del narrador, a las 

alternancias temporales y a la constitución del espacio. El narrador se proyecta en otros 

personajes a través del ejercicio frecuente de la memoria. Esta, usualmente vinculada al 

pasado, opera en esta novela proyectando acontecimientos y personajes hacia otras 

temporalidades, desestabilizando, por este medio, las certezas del Realismo tradicional. 

Así, el análisis que realizamos en el presente trabajo atenta especialmente para los 

elementos proyectados y, muchas veces, rescatados después por Brausen en/del relato, sus 

“con-posibles”, a través de ese ejercicio de memoria continua. En consonancia con la 

perspectiva aquí asumida en el tratamiento de los desdoblamientos de ese narrador 

simulador, frente a los críticos y lectores que postulan la funcionalidad de un paradigma de 

verosimilitud extraficcional para Santa María, el presente trabajo analiza ese espacio como 

ficción de segunda potencia.  

Palabras-clave: memoria - desdobra – mise-en-abyme – fantástico 
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1. Introdução 

 
El hombre debe crearse ficciones religiosas. El hombre 

debe vivir actos religiosos (debo aclarar que no me 

refiero exclusivamente a la vivencia de un templo). La 

pérdida del sentido a causa del alcohol, o a causa de 

estar escribiendo casi obsesivamente o el momento en 

que se hace el amor, son hechos religiosos. La vida 

religiosa – en el sentido más amplio – es la forma que 

uno quiere darle a la vida. [ONETTI apud KLAHN & 

CORRAL, 1991: 537] 

 

1.1. Juan Carlos Onetti – “o mito da personagem” 

Juan Carlos Onetti, nascido em Montevidéu em 1909, é um escritor marcado pelo 

comprometimento com sua escrita. Segundo ele, essa paixão pela literatura o acompanhara 

durante toda a sua vida: “(Escribo) desde niño. Y para nadie.” [ibidem: 536]. Inclusive 

relatara que, quando adolescente, já escrevia diversos contos sob “un ataque” de Knut 

Hamsun” [ibidem: 536]. Em 1928, começa seu labor literário como colaborador da revista 

La tijera de Colón (publicada até o sétimo número), já tendo abandonado a escola 

secundária e trabalhado em distintos ofícios. Em 1933, publica, em Buenos Aires, em La 

Prensa, o conto “Avenida de Mayo-Diagonal Norte-Avenida de Mayo”, que seria 

premiado por um diário importante. Com isso, Onetti começa a ser reconhecido, ainda que 

por poucos, no círculo literário do Rio da Prata. Mesmo trabalhando em diversos empregos 

para se manter financeiramente, dedicar-se a sua escrita é prioritário para ele. Nessa época, 

afirmava frequentemente que escrevia porque lhe era necessário e não pensando em 

alcançar alguma glória como escritor nem o louvor da crítica e/ou de possíveis leitores – 

seu comprometimento era com sua escrita.  

Onetti muda-se para Buenos Aires em 1930, e lá, por intermédio de uma prima, 

conhece Ítalo Constantini, quem, por sua vez, lhe apresenta um amigo de infância chamado 

Roberto Arlt [FERRO, 2003: 32]. A amizade com Arlt será crucial para a vida e a narrativa 

de Onetti, devido à profunda relevância da escrita do autor argentino para a formação do 

próprio Onetti: “es el último tipo que escribió novela contemporánea en el Río de la Plata, 

el único que me da la sensación del genio” [ONETTI apud KLAHN & CORRAL, 1991: 

543].  

Onetti deu, ainda, sua contribuição a diversos editoriais, como, por exemplo, 

Crítica, no qual escrevia sobre cinema, entre outros assuntos. Mas, sua participação mais 
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expressiva se dá no semanário uruguaio Marcha, convidado por Carlos Quijano (um dos 

fundadores). Em Marcha, Onetti, como primeiro secretário de redação, era encarregado, 

sobretudo, da coluna “La piedra en el charco”, na qual assinava seus textos, geralmente, 

como “Periquito el Aguador”; além disso, era redator de uma série de cartas e crônicas 

assinadas por outro alter ego “Grucho [sic] Marx”.  A seção para a qual fora designado, 

desde o primeiro número de Marcha, e na qual publicava seus texto, “Artes, Letras y Cía”, 

já anunciava o âmbito de seu conteúdo:  

[...] no será una página al servicio de ninguna agrupación ni tendencia. Queda 

desde ahora abierta para todos los que se identifiquen con nuestro deseo de 

dignificación y afianzamiento para las letras y artes del Uruguay. [Marcha, Año 

I, Nº 1, 23/06/1939, apud FERRO, 2003: 64] 

No semanário, Onetti mostrava-se preocupado, sobretudo, com os rumos que a 

literatura uruguaia estava tomando, e com o modo como poderia contribuir para a 

composição dessa nova literatura, que denotasse o novo tempo e o novo ideário da 

sociedade de seu tempo: 

Hay que hacer literatura uruguaya; hay que usar un lenguaje nuestro para decir 

cosas nuestras (…) Que cada uno busque dentro de sí mismo, que es el único 

lugar donde puede encontrarse la verdad y todo ese montón de cosas cuya 

persecución, fracasada siempre, produce la obra de arte. Fuera de nosotros no 

hay nada, nadie. La literatura es un oficio; es necesario aprenderlo, pero, más 

aún, es necesario crearlo [ONETTI apud ROCCA, 1992: 26]. 

Onetti esteve impulsionado, no decorrer de sua vida, por esse comprometimento 

com a escrita, que sempre foi para ele como um ato religioso, como algo necessário a sua 

sobrevivência. “Por una cualidad peculiar de su temperamento, vivir y escribir equivalían a 

lo mismo. […] Se aburre cuando deja de escribir.” [VERANI, 2009: 15]. Nessa escrita 

“religiosa”, o autor não “permitia” nenhum tipo de interferência, fosse ela da crítica 

literária, ou ainda, do que o leitor da época e, até mesmo, o de suas obras ansiavam.  

Nunca me ha importado la crítica ni ha influido en mi obra. Creo que ésta es el 

producto de mí mismo y aunque reconociera que el crítico tiene razón no podría 

cambiarla. Los errores, en este sentido, son como la cara que tengo. No se 

pueden cambiar. [ONETTI apud KLAHN & CORRAL,1991: 537] 

Verani afirma que escrever é a única maneira que Onetti encontra de ser um 

verdadeiro artista [VERANI, 2009: 16]. Essa assertiva se mostra um tanto radical, visto 

que o autor não buscava aclamação no circuito literário, preocupava-se sim com seu 

ritualístico ato, instintivo e obsessivo, de “escrever”: “No me siento un escritor. Sí, en todo 

caso, un lector apasionado, capaz de conversar y discutir horas y horas sobre un libro. Pero 
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ajeno. […] lo único que importa es escribir.” [ONETTI apud KLAHN & CORRAL, 1991: 

537]. 

A mi provecta edad es creíble que jóvenes y no tanto me pregunten, por caminos 

que suponen desviados y astutos, “cómo hay que escribir”. […] Como soy 

paciente y – usted recordará – muy bien educado, digo no joder con pavadas, 

aconsejo escribir como y que salga del forro del estómago. Pero es difícil: difícil 

el estado de pureza y desnudez, el total abandono. Y sin embargo uno lo hace sin 

esfuerzo cada vez que se enamora para siempre.  

[…] No, no hay recetas […]. Lo único que se puede hacer es entregarse; sin 

miedo a usar figurines pasados de moda, sin miedo a la cursilería, al melodrama, 

a la pasajera incomprensión. [ONETTI apud VERANI, 2009: 78] 

 É com esse tom “paciente” e “educado” que Onetti sempre respondia 

sarcasticamente àqueles que o questionavam acerca do sentido de seus textos. Contudo, 

todas as inúmeras e inúteis tentativas, de diversos críticos, de justificar o processo criativo 

do autor pela sua personalidade não cessam até os dias de hoje. Muitos desses ainda 

insistem em se apoiar no mito criado em torno de Onetti para justificar suas obras. Carlos 

María Domínguez, a fim de defini-lo, chegou a comparar, de maneira equivocada, o 

processo criativo literário de Onetti com o mito bíblico da criação do mundo:  

[…] Onetti se habría dejado llevar despreocupadamente por el misterio de su 

propio proceso creativo. Al fin y al cabo, tampoco Jehová explicó nunca cómo 

hizo la luz el primer día y creó el sol en el cuarto. ¿Por qué un simple mortal 

debería dar muestras de mayor coherencia? [GILIO & DOMÍNGUEZ, 1993: 

108] 

A necessidade de alguns críticos de encontrar a qualquer custo uma justificativa à criação 

de uma obra ficcional ultrapassa os limites do que chamamos de realidade e passa a tornar-

se ficção também, como o trecho acima nos faz crer, visto que se torna um tanto 

inverossímil acreditar que um crítico literário interessado particularmente na obra de Onetti 

se deixe emaranhar por esse viés.  

Esse mito, criado pela crítica, de um possível personagem Juan Carlos Onetti foi 

definido/defendido por diversos autores de maneiras distintas, mas todas, ao seu modo, 

como se ele não fosse somente o escritor de seus romances, e sim, também, o principal 

personagem que os atravessa – o mais difícil de ser “analisado”. Foram diversas as 

acepções: “el soñador de la penumbra” [CUETO, 2009]; “el mito” [AINSA, 1970]; “un 

solitário” [PREGO, 1986], etc. 

     Não importa qual dessas acepções julguem (os demais) ser a mais adequada 

a Onetti; o peculiar é admirar como ele se aproveita dessa estandardização ao auxiliar, 
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ironicamente, à composição desse mito. Onetti soube jogar com essa criação, em torno de 

si, de uma atmosfera misteriosa e taciturna. No entanto, essas tentativas, grosso modo, são 

de impor o real ao universo ficcional onettiano; e utilizar o fantástico para explicar o Onetti 

escritor, colocando-o também como um personagem.  

Transformar a obra onettiana em espelho do real significaria rebaixar o autor a um 

mero reprodutor, desconsiderando a importância dele como um dos autores que, além de 

trazer as ruas da cidade às suas obras, também teve papel importante na prosa latino-

americana, junto com outros grandes nomes, pois “revela, a fines de la década del treinta, 

una ruptura definitiva con las formas tradicionales de narrar y asume un nuevo modo de 

representar la realidad, una función poética que desde entonces constituye una de las 

modalidades dominantes de la narrativa contemporánea.” [VERANI, 1981: 18].  

Muitos críticos, como Roberto Ferro [2003], consideram que sua obra teve duas 

fases distintas. A primeira – de uma literatura urbana rio-platense – inicia-se com a 

primeira publicação do autor: o conto “Avenida de Mayo-Diagonal Norte-Avenida de 

Mayo”, em 1933. Nessa fase, Onetti trata as questões da cidade, seus lugares comuns e 

seus tipos: freneticamente impulsionados e modificados pela ideia da nova urbe 

modernizada, aparecem nela indivíduos que compõem e, ao mesmo tempo, criticam esse 

espaço de múltiplas visões e significados. Já na segunda, iniciada com a publicação de La 

vida breve, Onetti cria a fictícia Santa María: uma cidade claramente latino-americana que 

reflete o fenômeno da modernização da época, todavia mantendo, predominantemente, seu 

caráter provinciano. 

Onetti residiu em Buenos Aires durante dois longos períodos: 1930-1934 e 1943-

1955
1
. Durante a maior parte dessa segunda vivência bonaerense, o autor encontrava-se 

receoso, e ansiava seu retorno a Montevidéu, também devido ao que ele interpretava ser 

uma ditadura instalada na Argentina, desde 1946, pelo peronismo [ONETTI apud 

BARNECHEA, 1973; GILIO & DOMÍNGUEZ, 1993: p.102].  

La verdad es que hice todo lo posible por venirme a Montevideo, por razones 

económicas también. Yo estaba viviendo en Buenos Aires, en la época de Perón, 

y estaba escribiendo mucho, y lo que pasaba allí, políticamente, no me tocaba 

para nada; quiero decir: yo no era argentino. No me resultaba, hasta tenía el 

                                                 
1
  A maioria dos textos lidos afirmam que Onetti se muda a Buenos Aires em 1941, para trabalhar em 

Reuter; todavia, segundo cartas trocadas com Julio Payró (VERANI, 2009), Onetti escreve de 

Montevidéu até janeiro de 1943. Ele mesmo, em uma das cartas (VERANI, 2009: p.108), relata que fora 

contratado para trabalhar na Agência Reuter (Buenos Aires), em março de 1941. Essa nota faz-se 

necessária pela incerteza de quais documentos estariam corretos quanto ao translado de Onetti à cidade 

bonaerense.  



15 

 

orgullo de pensar: esas cosas no pasan en mi país, en el Uruguay. Un orgullo 

estúpido pero yo sufría, sufría espiritualmente por estar allá. [ONETTI apud 

MONEGAL, 1970] 

Esse mal-estar foi provisoriamente resolvido ao ser convidado para trabalhar em uma 

agência publicitária que possuía escritórios nas duas cidades (Montevidéu e Buenos Aires), 

pois se via “obrigado” a fazer periodicamente o percurso de uma à outra pelo Rio da Prata. 

Nessa época, durante um inverno portenho, esteve também na cidade de Paraná, em Entre 

Ríos. “Allí sentí una sensación de felicidad, no sólo por el calor sino por los entrerrianos, 

que se parecen mucho a los uruguayos, y no a los porteños.” [ONETTI apud GILIO & 

DOMÍNGUEZ, 1993: 109]. Estas duas experiências tiveram papel fundamental à criação 

de Santa María e à defesa da referencialidade de Santa María, comum entre os críticos das 

obras onettianas. O próprio Onetti disse quanto à polêmica: 

Yo viví en Buenos Aires muchos años, la experiencia de Buenos Aires está 

presente en todas mis obras, de alguna manera; pero mucho más que Buenos 

Aires, está presente Montevideo, la melancolía de Montevideo. Por eso fabriqué 

a Santa María, el pueblecito que aparece en “El astillero”: fruto de la nostalgia de 

mi ciudad. 

Más allá de mis libros no hay Santa María. Si Santa María existiera es seguro 

que   haría allí lo mismo que hago hoy. Pero, naturalmente, inventaría una ciudad 

llamada Montevideo. [ONETTI apud KLAHN & CORRAL, 1991: 539]. 

Liliana Reales analisa a criação dessa cidade, em La vida breve [2009], excluindo, 

intencionalmente, “os textos não ficcionais de Onetti e qualquer declaração sua a jornais ou 

revistas” [2009: 26], a fim de que não pudessem interferir em seus postulados quanto à 

composição ficcional da obra. Porém, consideramos aqui essa postura arbitrária por 

acreditar não ser possível ignorá-los, deixá-los de lado, sobretudo quanto às suas alegações 

como crítico literário, principalmente no semanário Marcha e em entrevistas e cartas. 

Considerar suas afirmações como escritor crítico, obviamente, não invalida o caráter 

ficcional de Santa María, pois Onetti introduz diversas características e elementos que 

transcendem qualquer relação empírica.  

O ponto de vista de um crítico que julga a autenticidade de uma obra somente 

quanto a sua relação com o “real” só pode ser subjetivo, porém, é muitas vezes tomado 

como uma “verdade”, o que é muito vago, pois estes dois termos (entre aspas) não 

poderiam ser mais paradoxais, já que o objeto de análise é justamente uma obra ficcional. 

Logo, no presente texto quando se fala na relação de Santa María com as cidades latino-

americanas não é de forma alguma para submetê-la aos padrões do “real”, mas sim analisá-

la como um espaço no qual “permanece constantemente la imagen de un mundo cotidiano, 
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pero es un mundo mítico” [VERANI, 1981: 25]
2
. No momento, em que cidades e 

personagens aparecem no texto literário, já são ficção. 

Con el agotamiento del realismo mimético la acción se subordina a los códigos 

de la producción literaria, originándose una narrativa proteica e imprevisible que 

privilegia la noción de ficción y transforma el acto de contar historias en una 

aventura de la escritura. [VERANI, 1996: 77]. 

Essa “aventura [religiosa] de la escritura” que empreende Onetti em La vida breve 

é o objeto de estudo da presente dissertação: os jogos que constituem, em especial, Santa 

María e Brausen, independentemente de todos aqueles que tentaram transformar esse 

espaço em Buenos Aires e em Montevidéu; e, ainda, Brausen (personagem-

narrador/protagonista) em alter ego de Onetti.  

1.2.  La vida breve  

Em La vida breve, Brausen cria e recria diversos espaços fragmentados que se 

cruzam e se confundem, desdobrando-se em múltiplos narradores. Sua narrativa passa da 

primeira pessoa à terceira, à medida que vai criando um argumento para o roteiro exigido 

pelo seu chefe, Julio Stein, na esperança de assim enriquecer. A partir desse objetivo e da 

vontade de suprimir as lacunas existentes em sua própria vida, Brausen transforma Santa 

María, na qual ele afirma já ter estado uma vez, em cidade-palco para sua ficção: “Solo una 

vez estuve allí, un día apenas, en verano; pero recuerdo el aire, los árboles frente al hotel, 

la placidez con que llegaba la balsa por el río.” [ONETTI, 2009: 22]. Os argumentos 

começam a surgir ao mesmo tempo em que ele consola a esposa, Gertrudis, após a retirada 

de um seio, ou seja, à medida que sua própria existência fica obscura e, de alguma forma, 

difícil de suportar.  

 No decorrer da obra, esse narrador não só cria e recria, como também, 

rememora e reitera os acontecimentos, como recurso para o próprio desenvolvimento da 

narrativa, que não assume aqui uma cronologia linear: “Por alguna causa que yo ignoraba 

aún, el médico no estaba en aquel momento con el guardapolvo puesto” [ONETTI, 2009: 

24]. Conforme o narrador desenvolve seu argumento, suas conclusões permanecem 

abertas, sendo diversas vezes contestadas. Brausen reescreve repetitivamente diversas 

cenas, colocando-as de forma diferente, reposicionando seus elementos, criando assim 

outras possibilidades ao acrescentar ou suprimir algo, o que acaba por fazer com que se 

                                                 
2
    Verani faz uma afirmação de validade questionável, pois com esta categorização confunde duas poéticas: 

a do realismo mágico e a do fantástico. 



17 

 

duvide da veracidade do que o narrador relata e da sua certeza em relação aos 

acontecimentos. A ficção criada por Brausen começa a se misturar ao seu cotidiano, já, de 

alguma forma, desde o início do relato. Ele sabe que criou sua cidade a partir dos 

elementos de seu entorno e que estes não cessam de integrar-se (e/ou confundir-se) com 

sua criação. 

Ahora mi mano volcaba y volvía a volcar la ampolla de morfina, junto al cuerpo 

y la respiración de Gertrudis dormida, sabiendo que una cosa había terminado y 

otra cosa comenzaba, inevitable; sabiendo que era necesario que yo no pensara 

en ninguna de las dos y que ambas eran una sola cosa, como el fin de la vida y la 

pudrición. [ONETTI, 2009: 22] 

Essa dicotomia se prolonga até o ponto que este imaginário se funde 

completamente ao seu cotidiano. São múltiplos olhares, diferentes visões dessa 

“realidade”. Brausen é um membro de uma multidão anônima. Deseja ser outro, como se 

assim, se individualizasse, conseguindo ser único: quem sabe, o ilustre Brausen, criador de 

Santa María. O curioso é que esse narrador projeta um lugar no qual seus sonhos poderiam 

tornar-se verídicos, mas, mesmo nesse espaço, onde tudo poderia/deveria ser perfeito, os 

personagens também passam por situações de crise e se deparam com o fracasso, como 

algo inerente ao ser humano.  

Segundo Ruffinelli [apud Díaz, 1989: 12], Onetti possui uma “larga estirpe de 

soñadores”, de seres que fogem de seu cotidiano: “son seres verosímiles que por momentos 

se parecen o se emparentan con seres reales, pero son, ante todo, invenciones de un 

novelista.” [RAMA, 1973: 72]. Brausen se enquadra nesse grupo, de seres sonhadores, 

pois faz de sua ficção um refúgio, mesmo que todos seus experimentos estejam, como todo 

esforço humano, fadados ao fracasso. É justamente esta farsa, de suas inúmeras tentativas, 

o jogo desses diversos desdobramentos do seu eu, que o move. 

La frecuencia con que esa actitud de entrega a la actividad imaginante se da en la 

obra de Onetti, y el hecho de que ella constituya un asunto central de la misma, 

hace propicia la oportunidad para reflexionar sobre la importancia que el proceso 

de actividad creadora misma, su dinámica genética puede tener, no solo en 

cuanto origen, en cuanto causa, sino como elemento constitutivo que queda 

integrado en su resultado, en la obra, nutriéndola, otorgándole una vitalidad 

insólita. [DÍAZ, 1989: pp.7-8] 

Brausen acredita ter encontrado o seu refúgio ao criar Santa María e colocar-se no 

lugar de outro, do médico vendedor de morfina Díaz Grey. Santa María seria o lugar onde 

sua confusa vida ficaria para trás e onde encontraria a paz de espírito que tanto necessitava: 

“Tenía bajo mis manos el papel necesario para salvarme, un secante y la pluma fuente; […] 
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estaría salvado si empezaba a escribir el argumento para Stein” (ONETTI, 2009: pp. 41-

42). Santa María seria o lugar da salvação, pois não é só para si que o inventa, mas também 

para Gertrudis pela qual fora apaixonado; um lugar onde ela ainda pode ser a mulher 

montevideana, de peitos robustos, das lembranças de Brausen, evocadas através de uma 

fotografia, e que pode ser eternizada através de Elena Sala. 

Recostado en el respaldo de la silla estuve mirando el retrato, esperé confiado las 

imágenes y las frases imprescindibles para salvarme. En algún momento de la 

noche, Gertrudis tendría que saltar del marco plateado del retrato para aguardar 

su turno en la antesala de Díaz Grey, entrar en el consultorio, hacer temblar el 

medallón entre los dos pechos, demasiado grandes para su reconquistado cuerpo 

de muchacha. [...] y yo mantendría el cuerpo débil del médico, administraría su 

pelo escaso, la línea fina y abatida de la boca, para poder esconderme en él, abrir 

la puerta del consultorio a la Gertrudis de la fotografía.  [ONETTI, 2009: p. 44] 

Quando Gertrudis resolve passar uma temporada na casa da mãe, em Temperley; 

sua ausência faz com que Brausen se veja sem inspiração para continuar seu argumento. 

Nessa circunstância, ele resolve, subitamente, tocar a campainha de Queca, sua 

desconhecida vizinha, apresentando-se como Arce (outro eu). Entra no apartamento dela, 

assumindo que já a conhece de longa data, através dos relatos de Ricardo, de quem, 

supostamente, é amigo. Até que, depois de algum tempo no apartamento de Queca, 

consegue, finalmente, se aproximar dela. 

Na segunda parte de La vida breve, Brausen relata o surgimento de um 

personagem secundário, que ele faz questão de definir:  

[...] el hombre que me había alquilado la mitad de la oficina – se llamaba Onetti, 

no sonreía, usaba anteojos, dejaba adivinar que sólo podía ser simpático a 

mujeres fantasiosas o amigos íntimos […]. No hubo preguntas, ningún síntoma 

del deseo de intimar; Onetti me saludaba con monosílabos a los que infundía una 

precisa vibración de cariño, una burla impersonal. Me saludaba a las diez, pedía 

un café a las once, atendía visitas y el teléfono, revisaba papeles, fumaba sin 

ansiedad, conversaba con una voz grave, invariable y perezosa. [ONETTI, 2009: 

250-251]. 

Aqui Brausen descreve o personagem ficcional, que não podia ser simpático a todos, que 

mantinha uma expressão de burla desdenhosa. Juan Carlos Onetti acentua cada vez mais, 

ao longo do romance, seu jogo, embaralha a mente de quem o lê, sugerindo que se duvide 

intensamente daquilo que foi narrado.  

Yo escribo por el puro placer de escribir. Nunca me ha interesado lo que hace 

algunos años se llamaba el mensaje en la obra literaria, así que tampoco me 

interesa la posible relación entre la vida y la literatura. [ONETTI apud VERANI, 

1996: p.96].  
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Onetti, o escritor e leitor apaixonados, nos brinda com seus jogos e sua escrita 

nada simplória e, muito menos, realista, num romance que é, com certeza, uma das 

preciosidades da literatura latino-americana. Tem-se aqui a certeza de que não existe algo 

fora da memória que está disposta em La vida breve, através de seu narrador Brausen; tudo 

parece se dá a partir do imaginário deste, o que faz com que o leitor desse romance “perca” 

o chão por este estar em constante movimento. Para todos os efeitos, as palavras de Larsen 

a Medina (personagens de Dejemos hablar al viento) podem ser emprestadas aqui como 

apoio a essas considerações, contudo, não só para corroborar a assertiva, e sim para reiterar 

que o leitor das obras onettianas deve estar atento ao fato de que estas exigem um ato 

ficcional do leitor também. 

- Está escrito, nada más. Pruebas no hay. Así que le repito: haga lo mismo. 

Tírese en la cama, invente usted también. Fabríquese la Santa María que más le 

guste, mienta, sueñe personas y cosas, sucedidos. [ONETTI, 1999: 138]. 

 Propomos, então, no presente texto, a análise dos mais diversos aspectos da 

narrativa onettiana em La vida breve, os seus vários planos e a construção dos argumentos, 

através de seus múltiplos narradores, que auxiliam no desenvolvimento do relato e deixam 

o leitor e os estudiosos de Juan Carlos Onetti sempre receosos a respeito de a qual e/ou a 

quais plano/s pertence cada acontecimento. Ao narrar os acontecimentos, através, também, 

de terceiros, Brausen permite que se duvide o tempo todo do que está sendo dito. Afinal de 

contas, tudo que está sendo contado, mesmo que através de outras vozes que não a dele, 

está de acordo com sua percepção em relação ao que foi falado e vivido por ele, mas 

também por outrem.  

 Pretendemos analisar La vida breve quanto ao ato fundacional de Santa 

María, ao contrário do que geralmente é feito, já que a maioria dos estudos sobre as obras 

onettianas tendem a considerar o romance, em um aspecto macro, como o início de uma 

saga, “la saga de Santa María”, por essa cidade tornar-se palco para a maior parte de suas 

obras posteriores. 

A mí se me ocurre escribir una novela, y ya tiene su lugar en Santa María. Pero 

nunca me propuse desarrollar un plano. O sea: nunca quise escribir una saga. Ese 

es ya un propósito, y yo no podría escribir con propósitos. [ONETTI apud 

BARNECHEA, 1973].  

 Pretendemos analisar, também, a construção do relato através do processo 

de criação narrativo onettiano em La vida breve, dissecando-a em suas múltiplas projeções 

e significados, inclusive no que diz respeito à criação da cidade de Santa María, com seus 
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espaços fragmentados e vazios, como também, de seus personagens, à medida que o 

indivíduo (o narrador-personagem, Brausen) se projeta no outro através desses espaços, 

criando assim – muitas vezes a partir do exercício frequente da memória – diferentes 

narradores que auxiliam no desenvolvimento do relato.  

Assim, será considerada – através da construção da ficção – o ato fundacional da 

cidade de Santa María, dentro da obra La vida breve, bem como dos diversos personagens, 

criados/desdobrados por Onetti nesse espaço, através do narrador Brausen.  

A análise de La vida breve se desenvolve, na presente dissertação, em três 

capítulos: “O exercício da memória”, “As dobras” e “O fantástico”. Nos dois primeiros 

capítulos, trabalhamos, respectivamente, as premissas que auxiliam Brausen, a criar outros 

relatos dentro do texto, bem como as desdobras que são realizadas pelo narrador, não só 

em outros sujeitos, como também no/s tempo/s e no/s espaço/s. Já no terceiro capítulo, 

questionamos a necessidade da maioria dos críticos onettianos de impor um paradigma do 

“real” à ficção onettiana, bem como à/s ficção/ões criadas por Brausen. Neste sentido, o 

questionamento se apoia nas estratégias utilizadas por Onetti de desconstrução das 

convicções do realismo em suas ficções, bem como no estatuto de Brausen, como 

personagem que, ao mesmo tempo, cria e habita essas ficções. Atemo-nos à produção 

desse “efecto de realidad fundamento de ese verosímil inconfesado que constituye la 

estética de todas las obras corrientes de la modernidad.” [BARTHES, 1970: 100], para 

realizar essa análise.  

 Para tal, no que diz respeito aos pressupostos teórico-metodológicos, serão 

considerados, principalmente, os trabalhos de Paul Ricoeur, Mikhail Bakhtin e Roland 

Barthes, quanto ao exercício da memória como impulso à construção do relato; além do 

conceito de agio (ser no lugar do outro), dado por Agamben, em A comunidade que vem. 

Paralelamente, serão utilizadas as categorias mise-en-abyme – tal como a propõe 

Lucien Dällenbach em seu El relato especular –, bem como a de dobra – a partir da 

caracterização dada a ela por Deleuze em seu A dobra. Leibniz e o Barroco –, para auxiliar 

na análise dos desdobramentos do/s personagem/ns e ponto/s de vista narrativo/s, como 

também do/s espaço/s e tempo/s, presentes em La vida breve. Paralelamente, os trabalhos 

sobre o ponto de vista narrativo de teóricos como Wayne C. Booth e Gérard Genette, entre 

outros, serão fundamentais para a compreensão dos meios pelos quais se opera a 

fragmentação do ser e do espaço dentro da obra. 
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 Por fim, os postulados de Juan José Saer, Roland Barthes, Julio Cortázar e 

Clément Rosset serão de suma importância à análise do elemento fantástico no texto, 

produzido por meio do simulacro do real, sobretudo em relação ao tratamento dado ao 

tempo e ao espaço geográfico da narrativa como universo ficcional. 
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2. Exercício da memória 

Qué cosa tan extraña es el recuerdo, el mecanismo de 

los recuerdos. Simples remedos de la realidad. Falsos, 

artificiales y tristes remedos. Cultivar los recuerdos 

queridos, los que un día han estremecido a uno, es un 

acto sacrílego. Una tarea intelecturla [sic] inferior. Es 

necesario agregar muchos elementos extraños al 

recuerdo mismo para que este alcance apariencia de 

cosa viva. De lo contrario, no se llega a obtener más 

que una vaga imagen, velada y borrosa como en un 

ensueño. [ONETTI apud ORTEGA]. 

 

 A fim de resgatar o que lhe foi obliterado, de dar um novo sentido a sua 

vida, Brausen cria um novo espaço para sua existência, começa a imaginar um mundo 

diferente do seu. A partir do exercício da memória, ficcionaliza suas lembranças. Sua vida 

está conturbada, devido à operação de Gertrudis e à possibilidade de perder seu emprego. 

Com a desculpa de salvar este último se vê impulsionado a criar um argumento de cinema 

para seu chefe Macleod. Porém, encontra-se completamente sem ideias para fazê-lo. Em 

um primeiro momento, o narrador atribui a ausência de inspiração ao momento conturbado 

de sua vida, acreditava que era necessário olvidar o seio que perdera Gertrudis, para que, 

assim, através desse esquecimento pudesse iniciar seu processo de criação.  

No me sería posible escribir el argumento para cine [...] mientras yo no lograra 

olvidar aquel pecho cortado, sin forma ahora, aplastándose sobre la mesa de 

operaciones como una medusa, ofreciéndose como una copa. [ONETTI, 2009: 

16] 

 Esse esforço de Brausen por omitir suas desditas é em vão. Pois, essa 

imagem da ausência resgata a lembrança, a todo o momento, do que esteve ali. Paul 

Ricoeur, afirma, que esse recordar está “presente na imagem como signo da sua ausência, 

mas trata-se de uma ausência que, não estando mais, é tida como tendo estado” [2003: 2]. 

É esse “ter estado” desse seio de Gertrudis que não deixa Brausen pensar em outra coisa, 

por mais que ele se empenhe; o seio é rememorado incessantemente em tudo que está ao 

redor do narrador. Até quando pensa tê-lo deixado de lado, surge e ressurge reminiscente.  

Y ella y yo hemos descubierto, desanimados, con un horror ya disminuido por la 

repetición, que todos los temas pueden conducirnos al costado izquierdo de su 

pecho. Tenemos miedo de hablar; el mundo entero es una alusión a su desgracia. 

[ONETTI, 2009: 62] 

Segundo o próprio Brausen, restava-lhe apenas, então, esperar que com a 

primavera viesse a felicidade, “repentina y completa, como un acto de la memoria” [Onetti, 

2009: 16]; a mesma memória que o traía acionando, a todo momento, um peito já 
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inexistente. Não é o esquecimento que o auxilia em sua narrativa, mas sim o exercício 

frequente da memória. Pois tem consciência de que ele não omitiria aquela mutilação nem 

se sua mulher morresse: “Muerta sería peor, pero sería definitivo; muerta no estaría más de 

veinticuatro horas a mi lado para darme a entender, en silencio, que se ha muerto, para 

impedirme olvidarlo.” [ONETTI, 2009: 60-61].  

 A estruturação da narrativa de Brausen se constrói a partir de suas 

recordações. Inicia seu relato, já no primeiro capítulo do romance, a partir da escuta da 

conversa de sua nova vizinha Queca, à que ele tem acesso através das paredes que separam 

seus respectivos apartamentos. Brausen, a partir da voz de Queca, já começa a criar ao 

imaginar todos os detalhes possíveis de Queca e da casa dela; imagina, por exemplo, que 

ela estaria possivelmente com o suor escorrendo entre os seios naquele instante. A imagem 

invocada por ele serve para introduzir a de Gertrudis, “deliberadamente” [ONETTI, 2009: 

14], como uma mulher “con una roseta de oro en el pecho de los vestidos de fiesta; [...] 

sabida de memoria” [ibidem: 14]. Contudo, a Gertrudis relatada é aquela por quem se 

apaixonara, a que já não existe mais ou que se transformara em uma Gertrudis conhecida 

de cor, mas que serve de motivação para que ele siga construindo seu relato sobre seu/s 

eu/s, sua existência – o que o levará, mais adiante, à fragmentação e aos desdobramentos 

dessas experiências, articuladas de diferentes formas em outros personagens. Evoquemos 

também o peito mutilado de Gertrudis como ponto de partida. 

2.1. El pecho  

 A reflexão que Brausen faz de sua existência – que termina com o seu 

desacordo com esta – está intimamente ligada a todos os elementos de seu entorno. Não é 

apenas a perda dolorosa sofrida por Gertrudis, mas, sobretudo, esse pesar que se dilata ao 

indivíduo Brausen por aquela mutilação. Sua relação com o seio mutilado de/e Gertrudis 

subjuga a ele todo aquele processo pungente, entretanto, a empatia que “deveria” sentir 

pelo sofrimento de sua mulher está apagada/ausente a favor da sua própria. O primordial 

para Brausen é elaborar como interpretará, a fim de convencê-la de seu apoio, a farsa de 

que tudo está bem, de que ele permanecerá ao seu lado para o que ela precisar. Contudo, na 

sua narrativa, Brausen deixa claro que a sua salvação/fuga, desse conflito, é muito mais 

importante do que a própria Gertrudis; o máximo que ele pode fazer por ela é fingir que 

nada mudou e devolver seu seio esquerdo através da figura de Elena Sala. Embora seja 

Gertrudis a mutilada, é Brausen quem se sente o mais lesado pelo não-ter, por não poder 
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mais possuir por completo a única mulher por quem se apaixonara. Essa ablação da mama 

da mulher é, também, o corte de diversos elementos de seu entorno, pois não haverá mais 

possibilidades de ter de volta, sem aquele peito, a Gertrudis com quem ele fora feliz em 

outros tempos. Faz-se, assim, necessário, reorganizar esses elementos castrados, em outro/s 

espaço/s e em outro/s momento/s. 

   Segundo Hegel, em Enciclopedia de las ciencias filosóficas en compendio, 

La EXISTENCIA es la unidad inmediata de la reflexión-hacia-sí y de la 

reflexión-hacia-otro. Es, por consiguiente, la multitud indeterminada de 

EXISTENTES en tanto reflejados hacia sí que a la vez e igualmente aparecen 

[vueltos] hacia otro, son relativos y forman un mundo de dependencia mutua y 

de una conexión infinita de fundamentos y fundados. […] El EXISTENTE 

contiene por ello en sí mismo la relatividad y su múltiple conexión con otros 

EXISTENTES, y está reflejado hacia sí en tanto [es] fundamento. De este 

modo el EXISTENTE es cosa. [...] tiene también en sí mismo cualidades desde 

luego, pero esta traslación [del sentido] de «tener» al ente es imprecisa porque 

la determinidad en cuanto cualidad es inmediatamente una con el algo y algo 

deja de ser si pierde su cualidad. [HEGEL, 2005: 220-221] 

Gertrudis deixa de ser Gertrudis com a perda do seio, e já não há mais como reivindicar o 

que lhe fora arrancado como sujeito. Mesmo que a memória de Brausen se esforce por 

reencontrar o que “esteve lá”, será com o “não-ter”, enfatizado por uma cicatriz, que ele 

terá de lidar, ou melhor ainda, com o seu “ser-assim”, o irreparável segundo Agamben: 

“não existe literalmente nenhum refúgio possível, que, no seu ser-assim,” as coisas “estão 

agora absolutamente expostas, absolutamente abandonadas”, irremediavelmente.  [1993: 

37].  

... Ablación de mama. Una cicatriz puede ser imaginada como un corte irregular 

practicado en una copa de goma, de paredes gruesas, que contenga una materia 

inmóvil, sonrosada, con burbujas en la superficie, y que dé la impresión de ser 

líquida si hacemos oscilar la lámpara que la ilumina. También puede pensarse 

cómo será quince días, un mes después de la intervención, con una sombra de 

piel que se le estira encima, traslúcida, tan delgada que nadie se atrevería a 

detener mucho tiempo sus ojos en ella. [ONETTI, 2009: 17].  

Segundo Bakhtin, “o processo de formação é um processo de recordação” [1997: 

145]. Brausen apoia seu relato na fatalidade de Gertrudis, naquela mulher de outrora, que 

enfatizava os seios em seus vestidos de festa, a qual ele persiste em recordar, e que já não é 

mais do que uma Gertrudis “medio muerta” [ONETTI, 2009: 19] – fato que ele não pode 

não lembrar. A necessidade de contar a sua história se dá como extravasamento da sua vida 

fustigante, de como será a sua reação frente à lacuna de algo que lhe era tão quisto. Já que 

não pode dizê-lo diretamente a sua esposa, ele o faz através de sua escrita, ficção de 
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segunda potência na qual a crueldade sincera de Brausen pode se expressar mais 

plenamente:  

Además, algún día Gertrudis volvería a reírse sin motivo bajo el aire de 

primavera o verano del balcón y me miraría con los ojos brillantes, con fijeza, un 

momento. Escondería enseguida los ojos, dejaría una sonrisa junto con un trazo 

retador en los extremos de la boca. 

Habría llegado entonces el momento de mi mano derecha, la hora de la farsa de 

apretar en el aire, exactamente, una forma y una resistencia que no estaban y que 

no habían sido olvidadas aún por mis dedos. [ONETTI, 2009: 17-18] 

 

 Essa conexão de um “existente” com outro, o receio de feri-lo, leva o ser 

humano, em grande parte de sua vida, a representar um papel melhor aceito em sociedade. 

No caso de Brausen, essa angústia é frequente, pois ele sabe que está por vir o momento da 

farsa, esta que é ensaiada e repetida inúmeras vezes por ele, como um exercício que, 

talvez, tenha como finalidade a sua própria credulidade quanto a essa tão custosa 

encenação; “a sinceridade aqui precisa de signos falsos, e evidentemente falsos, para durar 

e ser consumida.” [BARTHES, 2000: 37]. 

Y va a llegar el momento de mi mano derecha, del labio, de todo el cuerpo; el 

momento del deber, de la piedad, del terror de humillar. Porque la única prueba 

convincente, la única fuente de dicha y confianza que puedo proporcionarle será 

levantar y abatir a plena luz, sobre el pecho mutilado, una cara rejuvenecida por 

la lujuria, besar y enloquecerme allí. [ONETTI, 2009: 19]  

 No segundo capítulo do romance, intitulado “DÍAZ GREY, LA CIUDAD Y 

EL RÍO”, de acordo com o argumento para o roteiro de cinema que Stein – seu chefe e 

amigo – solicitara, Brausen começa a reunir elementos ao seu redor para dar vida ao seu 

segundo relato, que se passa na cidade de Santa María, onde, ao princípio de sua narrativa, 

afirma ter estado uma única vez, em um verão. Neste momento da narrativa, Gertrudis já 

está em casa novamente, debilitada ainda, e Brausen tenta obter êxito ao colocar em prática 

sua encenação, exercitada tantas vezes, com intuito de fazer com que ela se sinta melhor. 

Repete exaustivamente aquele “canto”, como para crê-lo também: “No importa. No llores.” 

[ONETTI, 2009: p.21]. Enquanto segurava a sua cabeça para que chorasse e vomitasse, 

pensava – como se dissesse em voz alta a ela – sobre o argumento de cinema que Stein 

afirmava que o tiraria da pobreza.  

No llores – pensaba –, no estés triste. Para mí todo es lo mismo, nada cambió. 

No estoy seguro todavía, pero creo que lo tengo, una idea apenas, pero a Julio le 

va a gustar. […] Cuando estés mejor me pondré a escribir. Una semana o dos, no 

más. No llores, no estés triste. Veo una mujer que aparece de golpe en el 

consultorio médico. […] Como entraste tú y fuiste detrás de un biombo para 

quitarte la blusa y mostrar la cruz de oro que oscilaba colgando de la cadena, la 

mancha azul, el bulto en el pecho. [ibidem: 21-22] 
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 Brausen utiliza a desgraça de Gertrudis como fonte inspiradora à criação da 

mulher que entra no consultório de Díaz Grey. É Gertrudis quem entra atrás do biombo 

com uma cruz de ouro volumosa no seio, porém é Elena Sala quem sai do canto do 

cômodo, “haciendo oscilar, apenas, un medallón con una fotografía, entre los dos pechos, 

demasiados pequeños para su corpulencia” [ONETTI, 2009: 24]. Eram os DOIS peitos de 

Elena que figuravam agora no imaginário de Brausen e, consequentemente, no de Díaz 

Grey: “… El torso y los pequeños pechos, inmóviles en la marcha, que la mujer mostró a 

Díaz Grey eran excesivamente blancos.” [ibidem: 24]. Brausen fundamenta-se no peito de 

Gertrudis e no fato de afirmar já ter estado em Santa María uma vez para, assim, compor, 

supostamente, com propriedade seu relato; no qual, “el haber-estado-allí es un principio 

suficiente de la palabra” [BARTHES, 1970: 99].  

 Está dado o início do argumento de Brausen. Mais uma vez, esse peito 

ausente de Gertrudis é o propulsor de sua produção: anteriormente, domina o relato sobre 

sua vida; agora, incita/açula à criação de seu argumento sobre a vida de um médico de 

Santa María. De acordo com Bakhtin, não se pode deixar de ser ativo no objeto retido na 

memória, pois essa consciência deverá também ser ativa, por um compromisso fiel com 

seu sentido, propriedade daquele que rememora. 

Uma efetiva vivência interior minha — na qual tomo parte ativa — não pode ser 

tranqüila, deter-se, terminar-se, findar-se, acabar-se, não pode escapar à minha 

atividade, cristalizar-se de repente numa existência autônoma, concluída, com a 

qual minha atividade nada mais teria a ver, pois o que vivo é vinculado às 

coerções do pré-dado, e, de dentro, nunca pode deixar de ser vivido, ou seja, não 

posso livrar-me da minha responsabilidade para com o objeto e o sentido. 

[BAKHTIN, 1997: 139]  

 Essa afirmação cabe perfeitamente ao caso desse narrador proeminente que 

é Brausen, pois já que ele não pode esquecer o objeto que tanto o atormenta, resta, pelo 

menos, dotá-lo de sentido, transformando-o em uma narrativa à parte, que funciona como 

fuga, um “porto seguro”, do momento de caos no qual se encontrava: “tenía ahora la 

ciudad de provincia sobre cuya plaza principal daban las dos ventanas del consultorio de 

Díaz Grey” [ONETTI, 2009: 25], “ahora la ciudad es mía, junto con el río y la balsa” 

[ibidem: 29]. Santa María, sua escrita, era sua tentativa de salvação.  

2.2. Morfina 

 Ricouer – ao final de seu texto para uma conferência em Budapeste – cita 

uma assertiva de Isak Dinesen que remete a todo esse labor de Brausen por atenuar sua 
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angústia através de sua produção ficcional: “As penas, sejam elas quais forem, tornam-se 

suportáveis se as narrarmos ou fizermos delas uma história.” [2003: 7]. É dessa maneira 

que a morfina se torna outra matéria-prima à sua obra, de redutor do sofrimento de 

Gertrudis à peça fundamental em sua narrativa. “Alcancé en la mesita una ampolla de 

morfina y la alcé con dos dedos, la hice girar, agité un segundo el líquido transparente que 

lanzó un reflejo alegre y secreto” [ONETTI, 2009: 20-21]: a morfina se dá como premissa, 

como ponto de partida à elaboração de sua arguição. “Hay un viejo, un médico, que vende 

morfina. Todo tiene que partir de ahí” [ibidem: 21].  

 Elena Sala, ao entrar no escritório de Díaz Grey, representa uma farsa de 

que tinha um mal-estar que lhe dava a impressão de que pararia o coração; o médico 

sabendo-o mentira, permite que ela continue seu relato por estar se divertindo com o 

esforço dela para torná-lo crível. Finalmente, após ficar com os seios à mostra, “casi 

rígidos” [ONETTI, 2009: 51], ela desiste de seu jogo de sedução para revelar seu real 

intuito:  

– Necesito una receta. O mejor una inyección y una receta. 

– Sí – murmuró Díaz Grey –. ¿Qué? 

– Morfina. Puede darme también una receta. O venderme, si tiene. [ibidem: 57] 

  

Ela havia vindo de Buenos Aires somente para encontrá-lo, por indicação de um médico 

que, foragido, não podia mais dar-lhe as receitas. 

A morfina aparece como um elemento capaz de amenizar o sofrimento de 

Gertrudis e os anseios de Elena; mas também de impulsionar Brausen ao movimento da 

escrita. Assim, Brausen constrói um espaço, supostamente, destinado a sua salvação: Santa 

María.  

Em A comunidade que vem, Agamben apresenta o vocábulo agio para falar sobre 

a substituição do indivíduo, “o seu ser no lugar do outro” [1993: 25] e como 

exemplificação do mesmo utiliza o conceito dado pelo Talmude, no qual cada indivíduo 

está destinado a dois lugares: 

Ao justo, depois de ter sido reconhecido inocente, é atribuído o seu lugar no 

Éden, mais o do seu vizinho que foi condenado. Ao mau, depois de ter sido 

julgado culpado, é atribuído o seu lugar no Inferno, mais o do vizinho que se 

salvou. [1993: 25] 

Ou seja, ocupa tanto o seu lugar como o do próximo. Segundo o autor, agio “significa ‘à 

vontade’. Em certos contextos pode designar também a ideia de espaço livre, de intervalo.” 

[ibidem: 25]. Tomando essa última definição, agio seria, para Agamben, justamente um 
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espaço adjacente no qual o indivíduo pode mover-se com liberdade, espaço desejado por 

representar a possibilidade de salvação
3
 do ser ao exilar-se no lugar do outro. 

Brausen acredita ter encontrado o seu agio ao criar Santa María e colocar-se no 

lugar de outro, do médico vendedor de morfina Díaz Grey. Santa María seria o lugar onde 

sua confusa vida ficaria para trás e onde encontraria a paz de espírito que tanto necessitava: 

“Tenía bajo mis manos el papel necesario para salvarme, un secante y la pluma fuente; […] 

estaría salvado si empezaba a escribir el argumento para Stein” [ONETTI, 2009: 41-42]. 

Santa María seria o lugar da salvação, pois não é só para si que o inventa, mas também 

para a Gertrudis pela qual fora apaixonado, um lugar onde ela ainda poderia ser a mulher 

montevideana de peitos robustos, das lembranças de Brausen, evocadas através de uma 

fotografia, e que pode ser eternizada através de Elena Sala. 

Recostado en el respaldo de la silla estuve mirando el retrato, esperé confiado las 

imágenes y las frases imprescindibles para salvarme. En algún momento de la 

noche, Gertrudis tendría que saltar del marco plateado del retrato para aguardar 

su turno en la antesala de Díaz Grey, entrar en el consultorio, hacer temblar el 

medallón entre los dos pechos, demasiado grandes para su reconquistado cuerpo 

de muchacha. [...] y yo mantendría el cuerpo débil del médico, administraría su 

pelo escaso, la línea fina y abatida de la boca, para poder esconderme en él, abrir 

la puerta del consultorio a la Gertrudis de la fotografía.  [ONETTI, 2009: 44] 

Quando Gerturdis resolve passar uma temporada na casa da mãe, em Temperley, 

sua ausência faz com que Brausen se veja sem inspiração para continuar seu argumento, 

sua vida vai ficando cada vez mais conturbada. Resolve, subitamente, tocar a campainha de 

Queca, sua desconhecida vizinha, dizendo: “Soy Arce. Vengo de parte de Ricardo. Ricardo 

debe haberle hablado de mí.” [ONETTI, 2009: 102]. Aqui se transfere agora para um outro 

eu, Arce. Entra no apartamento dela, assumindo que já a conhece de longa data, através 

dos relatos de Ricardo, de quem, supostamente, é amigo. Até que, depois de algum tempo 

na moradia de Queca, consegue, finalmente, se aproximar dela:  

La apreté, seguro de que nada estaba sucediendo, [...], seguro de que no era yo, 

sino Díaz Grey, el que apretaba el cuerpo de una mujer, los brazos, la espalda y 

los pechos de Elena Sala, en el consultorio [ONETTI, 2009: 110]. 

Brausen/Arce/Díaz Grey torna-se, então, amante da prostituta. Desta maneira, 

ele/s reencontra/m assim a incitação/excitação novamente nos peitos, agora de 

Queca/Elena Sala, para continuar seu relato; Brausen compreende através de seu corpo 

                                                 
3
 O termo “salvação” no texto não é utilizado, em nenhum momento, com sua acepção religiosa, de redenção 

de pecados e livramento da punição divina. O uso feito aqui é o de superação das penas vividas pelo ser.  
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que, na verdade, não é o esquecimento que o auxilia na criação, mas sim o exercício 

frequente da memória.  

Brausen sempre “institui um contínuo credível mas cuja ilusão é estampada, é o 

termo de uma dialética verbal que vestiria o fato real com as roupas sucessivas da verdade, 

depois, da mentira denunciada.” [BARTHES, 2000: 31]. Ele sempre evoca elementos e 

personagens de seu cotidiano a fim de tornar seu relato mais crível; elementos que, 

reposicionados, são utilizados, como se refere Onetti na epígrafe deste capítulo, para dar 

“apariencia de cosa viva”. Percebe-se, ao longo do relato, que esses ensaios de plenitude 

através da figura do médico Díaz Grey, do amante Arce, estão fadados ao fracasso, são 

somente tentativas impossíveis de salvação: “Cuando terminara la noche, cuando yo me 

pusiera de pie y aceptara, sin rencor, que había perdido, que no podría salvarme inventando 

una piel para el médico de Santa María y metiéndome en ella” [ONETTI, 2009: 46]. Não 

será a morfina que acabará com a dor de Gertrudis, como não será a escrita – a morfina de 

Brausen – que o salvará do seu pessimismo em relação à vida, muito menos do fracasso 

iminente.   

vano anhelo […] de reencontrarse a sí mismo mediante una búsqueda de 

autenticidad, mediante una proyección hacia un mundo imaginario donde pueda 

forjarse un nuevo imposible, elaborarse una esperanza de renovación. […] Todo 

esfuerzo humano está intrínsecamente condenado a la derrota. [...]. [VERANI, 

1981: 22] 

Na segunda parte do romance, a própria Gertrudis reconhece que já não é mais o 

Brausen com quem era casada que está, na casa de sua mãe, a falar-lhe. Assim ela o 

indaga: 

- Entonces acaba de morirte de una vida. ¿No es así? ¿Y qué vas a hacer con la 

otra, la que empieza? 

- Nada […]. Voy a vivir simplemente. Otro fracaso, porque puede presumirse 

que hay una cosa para hacer, que cada uno puede cumplirse en determinada 

tarea. Entonces la muerte no importa, no tanto, no como definitiva aniquilación, 

porque el hombre con fe supone haber descubierto el sentido de la vida, haberlo 

obedecido. Pero para esta pequeña vida que empieza o para todas las anteriores 

si tuviera que empezar de nuevo, no conozco nada que me sirva, no veo 

posibilidades de fe. Puedo, sí, entrar en muchos juegos, casi convencerme, jugar 

para los demás la farsa de Brausen con fe. Cualquier pasión o fe sirven a la 

felicidad en la medida de la inconsciencia que puedan darnos. [ONETTI, 2009: 

232] 

 A simultaneidade desses múltiplos espaços e narrativas deixam seu relato 

cada vez mais duvidoso, devido à “ambiguidade de um testemunho que é talvez falso.” 

[BARTHES, 2000: 77]. Brausen faz de sua ficção um refúgio, mesmo que todos seus 
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experimentos estejam fadados à derrota. É justamente esta farsa, de suas inúmeras 

tentativas, o jogo desses diversos desdobramentos do seu eu, que o move.  

 A morfina, talvez mais que o peito, será um elemento reminiscente e 

propulsor durante todo o relato. Visto que, ainda no final da produção, estará presente. Foi 

por causa da morfina que Elena chegou a Santa María, foi introduzida no relato, e também 

por causa dela saiu dele, ao se matar com doses elevadas da droga, esse elemento 

anestesiador das penas. Se a morfina galgou o personagem da mulher durante todo o relato, 

ambas permanecem nele evocadas pela despropositada vingança/homenagem planejada 

pelo marido viúvo. Dá-se assim, o resgate da memória de Elena através do que lhe tirara da 

presença de todos que a amavam. Ela é rememorada sob a luz da morfina, o grande preito 

prestado a ela não se dá através de alguma benfeitoria ou qualidade da mulher, mas sim 

através daquilo que a marcara durante a narração. Elena pertencia ao relato, só existia nele, 

então, só poderia ser evocada através da sua trajetória no mesmo. Fora do texto, não existe 

nada. Elena, assim como Díaz Grey não tem um passado antes daquele apresentado no 

texto: ela e o marido conheceram Oscar, que lhes emprestara aquele vício; Quinteros, o 

médico que estudou com Díaz Grey, receitava aos dois a morfina e os enviou a Santa 

María, quando já não podia mais atendê-los; daí em diante a maior parte do relato ao qual 

eles estão inseridos se passa em Santa María.  

2.3. Os sentidos 

[...] No recordaba el cuerpo de Elena Sala; medía su 

deseo doloroso como algo concreto, más real que la 

mujer misma, nascido de ella pero separado, otro, como 

un olor de su cuerpo, las marcas de sus zapatos en la 

arena de la costa, las palabras que la gente pronunciaba 

al hablar de ella. [ONETTI, 2009: 184-185] 

 

Embora, a ausência e a lembrança do seio retirado de Gertrudis sejam o ponto de 

partida para o início do relato de Brausen, não é só ele que será evocado pelo narrador ao 

longo desse primeiro desdobramento da narração em La vida breve. A Gertrudis que ele 

conhecera em Montevidéu era uma mulher desejável para ele, por seu conjunto, por sua 

corpulência, pelo afloramento dos sentidos que ela incitava. As recordações desse corpo, 

que permaneceu cinco anos ao lado do seu, não se dá apenas de acordo com o 

armazenamento da memória visual, mas, sobretudo, de acordo com as sensações que 

aqueles momentos deixaram no personagem.  Não importa a existência/inexistência do 

objeto de fato, e sim o que sua descrição por parte de quem o relata, “la imagen que 
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recibimos del objeto viene determinada por el focalizador. A inversa, la imagen que un 

focalizador presenta de un objeto nos dice algo sobre el focalizador mismo.” [BAL, 1995: 

112]. 

Ricoeur afirma, ainda, que “as recordações são, por assim dizer, narrativas e que 

as narrativas são necessariamente seletivas.” [2003: 7]. Já são lembranças compostas, que 

unem todas as percepções e os desejos de como aqueles momentos foram e/ou deveriam ter 

sido. O esforço de Brausen por esquecer faz com que ele se apoie em um passado 

possivelmente forjado por sua memória.  

El que se ha casado puede traducirse por el que tuvo que pagar el precio. Sólo 

que ella era extraordinaria y casarme no fue un medio sino un fin; necesité cinco 

años para comprender de verdad, una a una, todas las cosas que la hacían 

extraordinaria. A otro puede bastarle una noche, una actitud cínica y su ilusión 

de conocimiento; a otro, ella le hubiera planteado un problema distinto o 

ninguno. [ONETTI, 2009: 316] 

A mutilação de Gertrudis acaba se tornando o gatilho para que os 

questionamentos de Brausen sobre sua própria existência venham à tona. Contudo, pode 

ser apenas uma pena a mais para que transbordasse a insatisfação já contida no sujeito; 

dessa vida a dois que ele escolhera ter com a extraordinária Gertrudis relatada no trecho 

acima. Brausen percebe que essa vida de ritos e costumes não o satisfazia mais, era uma 

marcha entoada, todos os dias, por uma pessoa de moral digna e atos irrepreensíveis, o 

“asceta”, como Stein o definia. Uma aceitabilidade congênita das normas sociais, por parte 

de pessoas de “boa índole”, respeitáveis. 

[…] había empezado a arrugarme desde la noche en que acepté abrazar a 

Gertrudis por primera vez en Montevideo, [...] en una casa de dos pisos cuyas 

maderas estaban impregnadas de decencia o de las formas de la decencia, que 

habían chupado respetabilidad y la reiterada idea de que “mi hogar es el mundo” 

durante veinte años de ritos caseros y festejos familiares; había provocado la 

vejez en el momento en que admití quedarme en Gertrudis, repetirme, dar la 

bienvenida a los aniversarios, a la seguridad, regocijarme porque los días no eran 

vísperas de conflictos y elecciones de compromisos novedosos. [ibidem: 272] 

Todo esse questionamento acerca da existência do ser, como algo vazio, cruel e 

injusto, faz, com que Brausen queira ser o deus criador de um mundo incoerente e 

desgastado, também, pela repetição, numa sociedade marcada pela reprodução, inclusive 

de sujeitos e seus conceitos. Brausen dá sua definição da vida e do ser, no capítulo VI, “La 

vieja guardia; los malentendidos”, marcada por uma filosofia da vida e do ser 

profundamente existencialista. 
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“A esta edad es cuando la vida empieza a ser una sonrisa torcida”, […] 

admitiendo mi soledad como la había hecho antes con mi tristeza. “Una sonrisa 

torcida. Y se descubre que la vida está hecha, desde muchos años atrás, de 

malentendidos. Gertrudis, mi trabajo, mi amistad con Stein, la sensación que 

tengo de mí mismo, malentendidos. Fuera de esto, nada; de vez en cuando, 

algunas oportunidades de olvido, algunos placeres que llegan y pasan 

envenenados. Tal vez todo tipo de existencia que pueda imaginarme debe llegar 

a transformarse en un malentendido.  Tal vez, poco importa. Entretanto, soy este 

hombre […], hombrecito confundido en la legión de hombrecitos a los que fue 

prometido el reino de los cielos. Asceta, como se burla Stein, por la 

imposibilidad de apasionarme y no por aceptado absurdo de una convención 

eventualmente mutilada. Éste yo, […] inexistente, mera encarnación de la idea 

Juan María Brausen, símbolo bípedo de un puritanismo barato hecho de 

negativas – no al alcohol, no al tabaco, un no equivalente para las mujeres –, 

nadie, en realidad; un nombre, tres palabras, una diminuta idea construida 

mecánicamente por mi padre, sin oposiciones, para que sus también heredadas 

negativas continuaran sacudiendo las engreídas cabecitas aun después de su 

muerte. El hombrecito y sus malentendidos, en definitiva, como para todo el 

mundo. Tal vez sea esto lo que uno va aprendiendo con los años, 

insensiblemente, sin prestar atención. Tal vez los huesos lo sepan y cuando 

estamos decididos y desesperados, junto a la altura que nos encierra, tan fácil de 

saltar si fuera posible saltarlo; cuando estamos a un paso de aceptar que, en 

definitiva, sólo uno mismo es importante, porque es lo único que nos ha sido 

indiscutiblemente confiado; cuando vislumbramos que sólo la propia salvación 

puede ser un imperativo moral, que sólo ella es moral; cuando logramos respirar 

por un impensado resquicio de aire natal que vibra y llama al otro lado del muro, 

imaginar el júbilo, el desprecio y la soltura, tal vez entonces nos pese, como un 

esqueleto de plomo metido dentro de los huesos, la convicción de que todo 

malentendido es soportable hasta la muerte, menos el que lleguemos a descubrir 

fuera de nuestras circunstancias personales, fuera de las responsabilidades que 

podemos rechazar, atribuir, derivar.” [ibidem: 69-71] 

Na turbulência de todas essas imagens e evocações da memória, Brausen se 

descobre nada, uma reprodução de inúmeros outros seres humanos, o que o aborrece e o 

consterna. A fuga que empreende – a Santa María, ao apartamento de Queca, ao escritório 

alugado do Sr. Onetti etc. –, está justificada pela necessidade de resguardar-se de um 

entorno que o sufoca, de uma vida regrada e costumeira. Entretanto, a lembrança da 

mulher, que o fez querer ser um exemplar “homem de família”, é reminiscente, deixando-o 

sem mais possibilidades efetivas de evasão. O mundo exterior, tal qual é, começa a atingi-

lo, repleto de uma multidão de pessoas iguais. Esse existencialismo de Brausen segue-

o/persegue-o durante todo o relato. Por mais que todos seus personagens, desdobrados a 

partir de/por ele, busquem um espaço de salvação (o agio), seus esforços são inúteis, pois, 

para o personagem que narra, há esperança, mas há mais ainda a certeza de que tudo 

terminará em ruínas, renovadas por tentativas subsequentes. Como afirma Sartre, em O 

existencialismo é um humanismo: “um homem nada mais é do que uma série de 

empreendimentos, que ele é a soma, a organização, o conjunto das relações que constituem 

esses empreendimentos.” [1987: 11]. Brausen reorganizará essa série de empreendimentos 
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diversas vezes, empreendimentos de infinitos Brausenes e Gertrudis, que reviverão o gozo 

da esperança/certeza de plenitude, prognosticados à mesmice do ser e ao seu malogro 

inerente, encerrados nesse cíclico processo. Como o uso da morfina por Elena: uma busca 

desenfreada pela excitação anestesiante da primeira dose, mas que jamais poderá ser 

resgatada novamente, tal como fora. Gertrudis, bem como Elena (sua desdobra), também 

tem sua busca por salvação através da morfina: a primeira através do alivio prazeroso da 

dor, física e moral, de sua castração; e a outra, pela exaltação dos sentidos, à procura por 

momentos de gozo pleno. 

Más allá de mi padre y mi abuelo desconocido, hasta el imaginable principio 

destrás de mi lomo, atravesando terrores y las breves formas de la esperanza, 

sangres y placentas; yo aquí muerto, cúspide momentánea y última de una teoría 

de Brausenes muertos, de talones, nalgas y hombros impasibles, aplastados, 

endureciéndose, prólogos impersonales de la carroña y, no obstante, Brausenes. 

Elevado por todos ellos (sin generosidad, sin odio, sin propósito) hasta el nivel 

de la tierra para esto, para nada, para ensayar mi muerte y observarle, discreto, la 

cara; para estar alargado y en paz esta noche, suprimiéndome, siendo yo mismo, 

por fin, el anonadamiento, cuando me ayuda el silencio que extiende sobre mi 

precaria beatitud esta mujer que miró con anhelante y convencional nostalgia la 

última luz rojiza de mi falso último día y que ahora está erguida y desbordante de 

cosas que me son ajenas, stábat máter, stábat máter, como ha estado siempre el 

vivo junto al que acaba de morir; un poco agobiado por el misterio, el miedo, por 

los restos de una vieja curiosidad que agotó las preguntas.” [ONETTI, 2009: 

133-134]. 

Sartre, ao defender o existencialismo, diz que o que importa é devolver ao homem 

a posse sobre si mesmo, o homem é aquilo que ele escolhe ser, é responsável pela forma 

como existe. Brausen escolhe, ao casar-se com Gertrudis, aquela obrigação e, logo, aquela 

farsa: ou ele se importa com a mulher, ou finge se importar, o que é – como Gide afirma, 

citado por Sartre – quase o mesmo, pois o fim é igual. Só a partir do ponto em que assume 

as rédeas de seus atos em prol de si mesmo, de uma satisfação incessantemente buscada, é 

que é capaz de ser outro, distinto daquele, moralmente respeitável publicitário. Torna-se a 

par de sua condição e resolve, assim, mudar o curso de sua vida/relato, traçando para si 

novos rumos e perfis.  

Gide disse, e muito bem, que um sentimento representado e um sentimento 

vivido são duas coisas quase indiscerníveis: decidir que amo a minha mãe 

ficando junto dela, ou representar uma comédia que me levará a ficar, por causa 

de minha mãe, é mais ou menos a mesma coisa. O que significa que não posso 

nem procurar em mim mesmo a autenticidade que me impele a agir, nem buscar 

numa moral os conceitos que me autorizam a agir. [SARTRE, 1987: 9] 

A memória sensorial de Brausen é um dos elementos que o auxiliam a propulsar 

sua narração, tanto como estímulo à escrita da mesma, quanto à busca ininterrupta dessas 
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possibilidades de satisfação. E é com sua relação com Queca, que todos esses sentidos são 

invocados/incitados com mais veemência.  

2.3.1. Queca: “Mundo loco” 

A composição da personagem Queca e a memória que se tem dela é formada 

gradativamente no texto pelos sentidos de Brausen. A narrativa já começa com a voz de 

Queca e com ele escutando-a desde o banheiro de seu apartamento, vizinho ao dela:  

– Mundo loco – dijo una vez más la mujer, como remedando, como si lo 

tradujese.  

Yo la oía a través de la pared. Imaginé su boca en movimiento […], los brazos 

gruesos que yo le suponía […]. El calor que la mujer iba hendiendo se 

reagrupaba entonces, eliminaba las fisuras y se apoyaba con pesadez en todas las 

habitaciones, en los huecos de las escaleras, en los rincones del edificio. 

[ONETTI, 2009: 13]  

Brausen escuta as conversas de Queca e já traça seu perfil.  Com o que ouve, já pode 

visualizá-la e, assim, delinear os seus contornos e os de seu apartamento. Segundo Josefina 

Ludmer,  

El comienzo del relato coincide con el día de la pérdida en el cuerpo e inaugura 

simultáneamente la construcción de la prótesis […]. Pero el drama […] no se 

limita al cuerpo; […] por un lado se ve, por otro se oye. […] hablan de un 

“mundo loco”: la locura implica el corte más radical con la realidad. La vida 

breve exhibe, de entrada y en su incipit mismo, una proliferación de cortes: en 

(con) el cuerpo femenino, con (en) la realidad, y entre lo visto y lo oído. 

[LUDMER, 2009: 26-27]. 

A prótese no e através do corpo feminino se dá durante todo o relato, seja através 

da prostituta Queca, que permite que Brausen reviva o gozo dos tempos da Montevidéu em 

que conhecera Gertrudis; como também, no corpo de Elena, uma réplica do corpo da 

Gertrudis de outrora. Inclusive, até o desejo de Díaz Grey por Elena não é o desejo em si, e 

sim sua idealização, sua dobra – o outro. Um corpo composto pela memória tátil do de 

Gertrudis O corpo da mulher invoca a confusão de sentidos, a todo momento no texto.  

A mi izquierda, la mujer encendió una luz blanca en su balcón. […] la mujer 

canturreaba, más audible ahora, […] dejó caer los brazos y resopló. Un olor a 

puerto vino con el viento. […] La mujer retomó la canción con la nariz y dio 

vueltas por el cuarto, […]. Volvió al bacón, y antes de que apagara la luz me 

llegó un perfume, un aroma que yo había respirado antes, mucho tiempo atrás, en 

una confusa reunión de calles con terrones, hiedras, una cancha de tenis, un farol 

meciéndose sobre la bocacalle. [ONETTI, 2009: 26-27]. 

O próprio cheiro de Queca já fora experimentado anteriormente, nada se dá pela 

primeira vez, tudo já fora visto e vivido, em outra época, em outro lugar. O narrativa toda é 
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marcada pelo reposicionamento do ser no lugar do outro e/ou de outro elemento qualquer. 

O cheiro de Queca substitui “el olor de la carne fresca y cocida” [ibidem: 28], exalado, no 

apartamento, pelo seio ausente de Gertrudis. No final da quinzena, na qual a esposa 

permanece na casa da mãe, e que Brausen passara prostrado em sua cama, ele é incitado, 

mais uma vez, pela voz de Queca, a recompor-se, com o que ouvia através da paredes: “Y 

el sentido de los quince días permanece y se revela en la confusión, en la forma circular del 

recuerdo, en la posibilidad de que el recuerdo tenga principio o fin en cualquiera de los 

elementos que construyen.” [ibidem: 94]. O formato circular do seio perdido de Gertrudis, 

ainda, insistentemente, lembrado, somado à voz de Queca, traz a Brausen, mais uma nova 

possibilidade: tornar-se Arce e, assim, voltar à vida com outro nome e outro homem: “Yo 

renacía al respirar los olores cambiantes del cuarto, al echarme en la cama para beber 

ginebra mientras escuchaba los comentarios y las noticias que machacaba la voz de 

Queca.” [ibidem: 173]. Com Queca, ele pode ter tudo sem precisar pedir, pode se apossar 

do seu corpo, do seu apartamento, da sua vida. Ela dá a Brausen-Arce a possibilidade de 

tomar posse de sua existência novamente. Ele pode apertá-la, amá-la, insultá-la, até 

espancá-la, e ela estará disponível enquanto ele a queira. O que ocorre pelo período em que 

Queca permanece sendo útil a sua retomada do ser. Após cumprido esse papel, Queca é 

descartada/assassinada, já não serve mais para a narrativa do devir de Brausen.  

Terminemos este capítulo com o poema “Cambridge”, de Borges, no qual o autor 

coloca a memória como o próprio ser de todas as coisas; no caso do narrador-personagem 

Brausen, a memória é todo/s esse/s eu/s e outro/s que possibilita/m sua/s própria/s 

existência/s e, consequentemente, a do relato.  

No está en el tiempo sucesivo  

sino en los reinos espectrales de la memoria.  

Como en los sueños  

detrás de las altas puertas no hay nada,  

ni siquiera el vacío.  

Como en los sueños,  

detrás del rostro que nos mira no hay nadie.  

Anverso sin reverso,  

moneda de una sola cara, las cosas.  

Esas miserias son los bienes  

que el precipitado tiempo nos deja.  

Somos nuestra memoria,  

somos ese quimérico museo de formas inconstantes,  

ese montón de espejos rotos. [BORGES, 1969: 7] 
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3. As dobras 

O presente capítulo está destinado a analisar as premissas que auxiliam Brausen a 

criar outros relatos dentro do texto; e às dobras produzidas por ele, não só em outros 

personagens, como também, no tempo/s e no espaço/s.  

O ponto de vista narrativo é uma questão há muito discutida por diversos 

pensadores de distintas áreas, tendo gerado diversas acepções para essa tão problemática 

questão. Nesse sentido, Rossum-Guyon afirma que  

Não existe ainda qualquer teoria unificada e definitiva da perspectiva narrativa. 

Não está pois, em nosso poder, apresentá-la. [...] as teorias e os conceitos só 

tomam todo o seu sentido no interior de um certo contexto histórico e ideológico. 

(ROSSUM-GUYON, 1986: 22-23]. 

Assim, a análise feita, no presente trabalho, está baseada no contexto da época em que o 

romance La vida breve foi publicado e as teorias tidas como as mais pertinentes acerca 

dessa categoria de análise literária.  

 Como já foi dito, anteriormente, Brausen utiliza-se de seus diversos “eus” 

para dar continuidade a sua produção, esses surgem e ressurgem a todo o momento, seja 

invocados pela memória, ou pela árdua vontade/necessidade de escrever seu argumento. 

Essas dobras, desdobras e redobras [DELEUZE, 2012] têm o papel, inclusive, de confundir 

o leitor e tornar o entendimento do texto um desconforto cada vez mais intenso; pois 

encontram-se não somente no sujeito que narra ou é narrado, mas também no espaço e 

tempo que permeiam a narrativa. Desdobremos, então, cautelosamente, essas dobras, 

assumindo que “A desdobra, portanto, não é o contrário da dobra, mas segue a dobra até a 

outra dobra” [DELEUZE, 2012: 18]. Faz-se necessário, ater-se, ainda, ao que ocorre nesses 

interstícios dessas dobras, dotados de significado, incluso quando são compostos por 

lacunas/vazios. 

Esse lugar é chamado ponto de vista, na medida em que representa a variação ou 

inflexão. É esse o fundamento do perspectivismo. Este não significa uma 

dependência em face de um sujeito definido previamente: ao contrário, será 

sujeito aquele que vier ao ponto de vista, ou sobretudo aquele que se instalar no 

ponto de vista. [...] Não é o ponto de vista que varia com o sujeito, pelo menos 

em primeiro lugar; ao contrário, o ponto de vista é a condição sob a qual a um 

eventual sujeito apreende uma variação (metamorfose) ou algo = x (anamorfose). 

Em Leibniz, como também em Nietzsche, em William e Henry James e em 

Whitehead, o perspectivismo é certamente um relativismo, mas não é o 

relativismo em que comumente se pensa. Trata-se não de uma variação da 

verdade de acordo com o sujeito, mas da condição sob a qual a verdade de uma 

variação aparece ao sujeito. [ibidem: 40] 
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3.1. Brausen e seus predicados 

Diz-se que um labirinto é múltiplo, etimologicamente, 

porque tem muitas dobras. O múltiplo é não só o que tem 

muitas partes, mas que é dobrado de muitas maneiras. Um 

labirinto corresponde precisamente a cada andar: o 

labirinto do contínuo, na matéria e em suas partes, e o 

labirinto da liberdade, na alma e em seus predicados. 

[ibidem, 2012: 14].  
 

Brausen realiza essas dobras da matéria e da alma em seu predicados (Arce e Díaz 

Grey), tendo mais liberdade para ser o que ele não é, em seu cotidiano, no outro, – 

principalmente como Arce, um sujeito livre, com uma personalidade forte, singular – que 

possui mais possibilidades de salvação. À medida que o indivíduo (o narrador-personagem, 

Brausen) se projeta no/s outro/s através de distintos espaços, são criados – muitas vezes a 

partir do exercício frequente da memória – diferentes narradores que auxiliam no avanço 

do discurso. Estes desdobramentos surgem e ressurgem, ao longo do relato, também como 

forma de fuga, ou melhor, distorção da sua “realidade”. Ao passo que esta vai ficando mais 

obscura, os outros espaços e “eus” vão se fortalecendo. Até o ponto que estes imaginários 

se transportam e se reúnem em Santa María.  

Sabe-se que nome dará Leibniz à alma ou ao sujeito como metafísico: mônada. 

Ele encontra esse nome entre os neoplatônicos, os quais se serviam dele para 

designar um estado do Uno; a unidade, uma vez que envolve uma multiplicidade, 

que, por sua vez, desenvolve o Uno à maneira de uma “série”. [...] o múltiplo é 

inseparável das dobras que ele faz quando envolvido e das desdobras que faz 

quando desenvolvido. [...] Explicar-implicar-complicar formam a tríade da 

dobra, de acordo com as variações da relação Uno-múltiplo. [...] se o mundo é 

uma série infinita, ele constitui a esse título a compreensão lógica de uma noção 

ou de um conceito que só pode ser individual, estando, pois, envolvido por uma 

infinidade de almas individuadas, cada uma das quais guarda seu ponto de vista 

irredutível. [DELEUZE, 2012: 47] 

 Percebamos Brausen como esse sujeito-mônada, uno e múltiplo, ao mesmo 

tempo, em sua individuação e em suas desdobras que desenvolvem/possibilitam outras 

tantas, por guardarem entre si, e sós, características distintas e marcantes. Cada outro-eu de 

Brausen, a outra mônada, torna-se um lugar no qual sua parte mais obscura é “decantada”. 

Torna-se importante, principalmente, o quanto ele percebe tudo isso – através de todos os 

seus sentidos – como algo voluntário e/ou inerente à/s mônada/s que o compõe/m; “essas 

multidões de mônadas são inseparáveis de infinidades de partes materiais às quais elas 

pertencem” [DELEUZE, 2012: 193].  

soy este hombre pequeño y tímido, incambiable, […] hombrecito confundido en 

la legión de hombrecitos a los que fue prometido el reino de los cielos. Asceta, 
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como se burla Stein, por la imposibilidad de apasionarme y no por el aceptado 

absurdo de una convicción eventualmente mutilada. […] mera encarnación de la 

idea de Juan María Brausen, símbolo bípedo de un puritanismo barato hecho de 

negativas – no al alcohol, no al tabaco, un no equivalente para las mujeres –, 

nadie, en la realidad; un nombre, tres palabras, una diminuta idea construida 

mecánicamente por mi padre, sin oposiciones, para que sus también heredadas 

negativas continuaran sacudiendo las engreídas cabecitas aun después de su 

muerte. El hombrecito y sus malentendidos, en definitiva, para todo el mundo. 

[ONETTI, 2009: 70] 

 Brausen trabalha ao longo do relato a composição dele como mônada que 

reúne todos os outros eus, tornando-se uno, suas partes chegam ao ápice quando se 

fundem, não importando mais quem assume a narrativa do relato, são todos partes-sujeitos 

de um mesmo sujeito. Inclusive, tudo aquilo Brausen criou compõe esse universo macro do 

relato. “No es más que una parte mía; él y todos los demás han perdido su individualidad, 

son partes mías.” [ibidem: 302]. Nada acontece sem que ele esteja manipulando os “fatos”. 

3.1.1. Brausen/Díaz Grey  

 A primeira desdobra que se dá, já no segundo capítulo do romance, é a de 

Brausen em Díaz Grey.  

Estaba, un poco enlouquecido, jugando con la ampolla, sintiendo mi necesidad 

creciente de imaginar y acercarme a un borroso médico de cuarenta años […]. 

Este médico debía poseer un pasado tal vez decisivo y explicatorio, que a mí no 

me interesaba; […] debía usar anteojos gruesos, tener un cuerpo pequeño como 

el mío […]. Pero no me interesaba el pasado del médico, su vida anterior a su 

llegada, el año anterior, a la ciudad de provincias, Santa María. [ONETTI, 2009: 

22-23] 

Essa aproximação a esse médico, “un hombre sin recuerdos” [ibidem: 121], a quem 

chamou de Díaz Grey, significava um novo recomeço a Brausen. Uma outra possibilidade 

de iniciar sua vida do zero, aos quarenta anos, deixando todo o resto para trás. Aqui não 

interessa o que já aconteceu anteriormente, o foco está no presente, em tudo que se 

vivencia no momento dos acontecimentos. Joga-se com o tempo. O narrador estabelece a 

Díaz Grey um presente intenso e livre de marcas passadas, contudo preso aos elementos do 

passado de Brausen, os quais ele revive na posição de outro. Ao entrar Elena-Gertrudis no 

consultório do médico quem abre a porta é Brausen, dando, assim, o ultimato de que 

acompanhará, como personagem duplo e narrador, os desenrolares dessa história, nesse 

outro mundo que é Santa María.  

Entre os dois mundos, há uma relação que não é de contradição (embora haja 

contradição local entre os sujeitos que os compõem, tomados dois a dois). É uma 
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vice-dicção, não uma contradição. [...] Leibniz dá a essa nova relação o nome de 

incompossibilidade [...]. [DELEUZE, 2012: 105-106] 

O que ocorre é uma diferenciação de Brausen em Díaz Grey, todavia, de forma nenhuma, 

uma negação dele mesmo. Ele é Brausen e o outro. Encontra-se sempre oscilando, entre 

esses dois mundos incompossíveis, dois lados de si.    

Como vimos, anteriormente, é a partir da mutilação do seio de Gertrudis que 

Brausen inicia seu relato. Todavia, relata que só é possível a existência de Díaz Grey 

devido à permissão a mulher. Brausen a conheceu através de Stein, em Montevidéu, cinco 

anos antes. Ela era amante deste amigo, que o levou consigo para que Gertrudis não ficasse 

tão chateada com ele. No entanto, 

Para hacer vivir a Díaz Grey, esta muchacha despidió a Stein y cuando estuvo 

sola conmigo se acercó hasta tocarme, cerrando los ojos.  […] Conocí entonces 

lo que quería resucitar ahora con el nombre de Díaz Grey. [ONETTI, 2009: 45] 

A escolha de Gertrudis por Brausen é o que permite a existência/coexistência de todos os 

outros personagens que permeiam/atravessam o relato. Sem ela, a criação dos outros 

espaços não seria possível, pois Brausen o faz na tentativa de resgatar tudo que vivera com 

ela, “casado con la única mujer que seduje o me sedujo a mí, incapaz, no ya de ser otro, 

sino de la misma voluntad de ser otro” [ibidem: 70]. A aproximação ao médico, de Santa 

María, já é visível desde o início do relato, visto que, quem recebe Elena Sala, no 

consultório do médico, é Brausen, “Abrí la puerta para dejarla entrar” [ibidem: 49]. Elena 

vinha por indicação de Quinteros, para comprar morfina. Quinteros cursou a faculdade 

com Brausen, com quem vendia morfina em Buenos Aires. No conto “La casa en la arena”, 

publicado em 1949, Díaz Grey aparece, também, como outro, contrabandista de morfina. 

Esse conto, publicado antes de La vida breve, não faz com que diminua o valor de ser, 

neste romance, que se dá o relato do ato fundacional de Santa María e de seus habitantes.  

 Após Brausen colocar, no consultório de Díaz Grey, a mulher – do 

medalhão de ouro pendurado entre os seios – permanece ainda em dúvida quanto à 

existência do marido de Elena. Esta ausência de um suposto marido acaba deixando Díaz 

Grey crente de que era outra das mentiras da mulher. Contudo essa lacuna ocorre porque 

Brausen não conseguia dar rosto, características, ao tão esperado e citado Sr. Lagos 

Y aunque me era posible [...] arrimar a los vidrios de la puerta del consultorio un 

rostro cambiante y que no respondía a ninguna estatura determinada, siete u ocho 

caras que podían convenir al marido […]. Era muy difícil encontrarlo, porque 

aquel hombre, fuera como fuese, sólo podía ser conocido en la intimidad” 

[ibidem: 78].  
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É assim que Brausen atenta-se para o fato de que os dois, Elena e o médico, não 

necessitavam dele para repetir, todos os dias, o mesmo ritual da mulher no consultório do 

médico, ao meio-dia, para pagar por mais uma dose de morfina e deixar-se desejar por 

Díaz Grey; enquanto aguardavam a decisão de Brausen quanto à chegada do marido. 

sin que yo necesitara dirigir lo que estaba sucediendo, o prestarle atención – 

mientras pensaba en dinero, Gertrudis, propaganda, o me empecinaba en colocar 

entre la mujer y Díaz Grey la materia inflexible del marido, tantas veces 

esfumado, tantas veces solo a un paso, un detalle, una expiración de instante de 

su nacimiento –, entretanto Díaz Grey había seguido recibiendo las visitas de 

Elena Sala, había repetido cientos de veces el primer encuentro […]. Así, sin 

variantes, una o dos veces por día, sin que yo tuviera que intervenir ni pudiera 

evitarlo. [ibidem: 78-79]  

Com a ausência de uma imagem ao marido de Elena Sala, Brausen encontra-se insatisfeito 

com seu argumento-fuga à cidade de Santa María:  

Yo estaba resignado a la desaparición de la cara del marido de Elena Sala, a la 

desaparición de Gertrudis, a la pérdida de mi empleo, anunciada confusamente 

por Stein. Sin embargo, trataba de conservar todo esto, empeñándome en impedir 

que Díaz Grey se desvaneciera.” [ibídem: 85]. 

Ele podia aceitar que todos os outros se fossem, contudo, não podia se desligar de Díaz 

Grey. Seu elo com o médico vai se intensificando, cada vez mais, ao longo do texto. Para 

não perdê-lo, continua repetindo, mais uma centena de vezes, o ritualístico encontro de 

Elena e Díaz Grey. Brausen busca, de todas as formas, não deixar essa história de lado, já 

que não podia mais ser uno-múltiplo sem Díaz Grey.  

Tantas cosas, definitivamente mías, y que empezaban a ser lo más importante y 

verdadero: toda la ciudad y la colonia, el consultorio, la plaza, el río verdoso, 

ellos dos en un mediodía, alimentados por la culminación de la gran blancura 

solar, hechos concretos por las sombras redondeadas y retintas en las calles, 

conservándose para mí gracias al silencio y la especial soledad de la hora. 

[ibidem: 89] 

Além de Díaz Grey já fazer parte do Brausen-mônada, ele o sustenta com sua “existência”. 

Por ele, o personagem-narrador não pode deixar de criar e de pensar/idealizar Santa María. 

“Se o objeto muda profundamente de estatuto, isto também acontece com o sujeito. [...] 

Não é exatamente um ponto, mas um lugar, uma posição, um sítio, um “foco linear”, linha 

saída de linhas” [DELEUZE, 2012: 40]. Brausen insistirá, quantas vezes for necessário, até 

encontrar uma linha de saída à criação/justificativa do personagem Sr. Lagos. Antes disso, 

permitirá que sua desdobra (Díaz Grey) continue se deliciando com suas consultas a Elena, 

sem interferência de um terceiro na relação, o qual geraria, com sua chegada, uma 
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“competição”, um conflito. Todas as dobras/desdobras de Brausen são acompanhadas de 

um terceiro elemento, um intruso. Na relação de Elena e Díaz Grey, esse ser é o marido, 

Horacio Lagos, e não ao contrário.  É ele que aparece para atrapalhar as exatas visitas, na 

hora do almoço.  

É nesse período, de ausência de um rosto, de traços ao marido de Elena, que 

Brausen se vê sem caminhos para dar continuidade à narrativa de Díaz Grey. “No distinto 

ni cambiado, mientras rehacía el camino bajo las primeras luces nocturnas, el campaneo de 

la iglesia de la Concepción; no distinto, no otro Brausen, sino vacío, cerrado, desvanecido, 

nadie en suma.” [ONETTI, 2009: 101]. O que se dá por agora é um completo vazio, uma 

inércia, na sua produção, marcada pela exaustiva repetição da cena das visitas. Brausen 

recorrerá à figura de sua vizinha, Queca, para dar continuidade a essa narrativa. Somente 

ao tornar-se outro ainda, Arce, consegue se recompor para prosseguir com a trama passada 

em Santa María. “La apreté [...] seguro que no era yo, sino Díaz Grey, el que apretaba el 

cuerpo de una mujer, los brazos, la espalda y los pechos de Elena Sala, en el consultorio y 

en un mediodía, por fin.” [ibidem: 110].  É Queca, a mulher possuída, que permite que ele 

se transporte a Santa María, a Díaz Grey, a Elena Sala e seus seios. Queca reaviva o 

processo, o trabalho, de produção da escrita de Brausen. Assim termina o capítulo XII e 

inicia-se, em seguida, o capítulo intitulado “El señor Lagos”, no qual Brausen dá “vida” ao 

marido de Elena.  

El hombre era bajo y ancho, con cara redonda, de rasgos despiertos que 

empañaban las rápidas, incesantes olas de expresión que descendían de la frente, 

hacían brillar los pequeños – lo único oscuro, lo único que parecía construido 

con materia dura en el rostro –, los rodeaban de arrugas profundas, formaban, 

con ayuda de la solícita blancura de la boca, efímeros desprecios, provocaciones, 

sugerencias, burlas, melancolías, reticencias asombros, dudas y furiosas 

afirmaciones, síes definitivos que amontonaban los labios. [ibídem: 111] 

Embora, finalmente, se dê a tão custosa concepção desse aguardado marido, para Díaz 

Grey, ela representa um obstáculo a sua tão habitual e regular relação com Elena. 

De modo que este cargoso imbécil con cara de goma, colocado, inadaptable, en 

el recuerdo del cuerpo de ella, sentado en la misma butaca, es el marido. […] 

justamente en esta hora, a darme la buena nueva del regreso [ibídem: 113-114]  

Lagos convidando-o para jantar no hotel da cidade, com a finalidade de alertar Díaz Grey 

quanto à enfermidade de Elena e sua causa. Através dele é que Brausen descobre a 

existência de outro homem, desaparecido, que Elena buscava incessantemente. A princípio, 
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Díaz Grey não entende o porquê daquelas confidências, contudo sabe que está sendo 

inserido num jogo árduo, engendrado pelo astucioso senhor:  

No hay que burlarse de Lagos, medicucho; es más complejo, más inteligente, 

más difícil. Miente siempre, miente tanto que sólo podrá llegar a saber quién es 

si le toca morir a solas. […] porque cada Lagos que inventa es una posibilidad 

[ibidem: 123].  

Onetti, no conto “El posible Baldi” (“La Nación, 1936), retrata o personagem 

Baldi como, supostamente, um típico cidadão feliz e realizado com seu cotidiano de um 

homem comum, habituado ao ideário do sonho capitalista da vida citadina. Na espera para 

atravessar uma das ruas da Plaza del Congreso, percebe uma mulher que o observava; com 

ela, Baldi trava, então, um diálogo. Mediante os flashes do seu ambiente rotineiro, Baldi 

resolve criar um outro eu para aquela mulher, ele será um outro homem. Assim, começa a 

narrar as aventuras vividas pelo “Baldi de las mil caras feroces” [ONETTI, 1974: 26], até 

um ponto em que esse outro eu se torna muito próximo dele mesmo, como se essa criação 

o agradasse mais do que o calmo e simplório homem que costuma ser, estabelecendo 

diversas comparações entre esses distintos mundos: o “real”, de “una lenta vida idiota, 

como todo el mundo” (ibidem: 27); e o imaginário, repleto de grandes feitos. Contrário aos 

conceitos vanguardistas, de estar-se atento, de olhos abertos, está preso aos ditames do 

mundo moderno, de uma vida burguesa perfeita, feliz e plena do Baldi verdadeiro, doutor, 

que é apenas mais um dentre tantos indivíduos. Embora tenha noção de seu conformismo, 

só na fuga, através de seus possíveis Baldi, consegue transgredir o que lhe é imposto. Em 

La vida breve, Onetti recupera essas possibilidades do indivíduo, inclusive através da 

figura indesejada do marido de Elena Sala. Em todo o romance essas mil facetas de um 

mesmo ser, suas desdobras, estão em evidência como algo crucial à composição de todos 

os personagens e esse sujeito múltiplo acaba por ter uma predileção maior por seus outros 

eus em detrimento de si mesmo, principalmente, no que concerne a Díaz Grey, como 

veremos mais adiante. 

 A partir do surgimento do marido de Elena Sala, esse eixo da narrativa toma 

um rumo diferente. A pedido de Lagos, Díaz Grey parte em uma jornada, com a mulher, 

em busca de Oscar – companheiro deles em Buenos Aires e que, segundo o marido, 

deixou-lhes de herança a dependência de morfina, transformando-se, assim, também, em 

um vício para Elena. Segundo informações que esta obtivera, Oscar vivia em um hotel, 

situado em uma ilhota, próxima a Santa María. Quando é inserida a figura de Oscar na 

narrativa, modifica-se completamente o arco em torno da obscura relação entre Díaz Grey, 
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Elena e Santa María. Aqui, finalmente, Brausen assume uma posição frente a sua criação, 

que havia surgido sob o pretexto do argumento de cinema solicitado por Stein, já não mais 

restava esperança de manter seu emprego.  

Yo ya había aceptado la muerte del argumento del cine, me burlaba de la 

posibilidad de conseguir dinero escribiéndolo; estaba seguro de que las 

vicisitudes que había proyectado con precisión y frialdad para Elena Sala, Díaz 

Grey y el marido no se cumplirían nunca. Nunca llegaríamos ya los cuatro a 

aquel final del proyecto de argumento que nos esperaba escondido en un cajón 

de mi escritorio, a veces junto al revólver, otras a un lado de la caja de balas, 

entre vidrios verdosos y tornillos inútiles.  

Pero, a pesar del fracaso, no me era posible desinteresarme de Elena Sala y el 

médico; mil veces hubiera pagado cualquier precio para poder abandonarme, sin 

interrupciones, al hechizo, a la absorta atención con que seguía sus movimientos 

absurdos, sus mentiras, las situaciones que repetían y modificaban sin causa; […] 

para poder convertir sus andanzas en torbellino, apiadarme, dejar de quererlos, 

comprobar, mirando sus ojos y escuchándolos, que empezaban a saber que 

estaban afanándose por nada. [ONETTI, 2009: 157] 

O aparecimento dos dois homens, Lagos e Oscar, na história narrada, põe fim, para o 

médico, ao momento mais aguardado de seus dias. Brausen dialoga sobre o que acontece 

com Díaz Grey de maneira intrigante, como se apresentasse algum tipo de culpa por não 

permitir que Díaz Grey-Brausen fosse feliz. Ele retoma, mais uma vez, o que já foi vivido 

em outro tempo e lugar, estando fadado ao fracasso também. Talvez, o remorso seja tanto 

por desconstruir o júbilo de vida pacata do médico sem memórias, que chega a intuir que 

Díaz Grey sabia da existência dele e o julgava.  

Abandonado en el aire libre al cansancio, al frío, […] trataba de distraerse 

evocando las formas y los colores de las pequeñas embarcaciones, llegaba a 

intuir mi existencia, a murmurar “Brausen mío” con fastidio; seleccionaba las 

desapasionadas preguntas que habría de plantearme si llegara a encontrarme un 

día. [...] No pensaba en la mujer, invocaba mi nombre en vano. [ibidem: 184-

185] 

A partir daí, Díaz Grey começa a dar sinais de um suposto conhecimento em relação à 

existência de Brausen, como um deus, criador de todas as coisas, manipulador. Brausen, 

em contrapartida, começa a dar oportunidades para que o médico requisitasse o papel de 

criador no texto.  

la vieja imposibilidad de actuar, la automática postergación de los hechos. Y no 

me serviría la voluntad porque es mentira que baste la persistencia en el rezo 

para que descienda la gracia. Es igualmente mentira que esta postergación, para 

un año cualquiera, del acto de inspección general de la primavera, que yo podría 

hacer ahora mismo y salvarme, con sólo caminar […]. Ir moviéndome como un 

animal o como Brausen en su huerto para examinar y nombrar cada tono del 

verde, […] cada reflejo en el río. […] tocar y ver en este cíclico, disponible 

principio del mundo hasta sentirme una, ésta, incomprensible y no significante 
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manifestación de la vida, capricho engendrado por un capricho, tímido inventor 

de un Brausen, manipulador de la inmortalidad cuando el impuesto ejercicio del 

amor, cuando la circunstancia personal de la pasión. Saberme a mí mismo una 

vez definitiva y olvidarme de inmediato, continuar viviendo exactamente como 

antes pero cerrada la boca que ahora me abre la ansiedad. [ibidem: 188-189]  

Contudo, essa reivindicação do papel de narrador só se concretizará ao final do romance, 

quando assume o capítulo, sendo ele responsável por relatar seu próprio desfecho. Essa 

ocorrência é algo sempre inesperado por leitores comuns, acostumados com as obras 

lineares com um final feliz que satisfaça seu imaginário de fuga do dia-a-dia. La vida breve 

exige audácia e maledicência do leitor para que componha/conte junto ao/s narrador/es e 

possa se deliciar no decorrer da obra, que culmina com um fechamento inusitado e 

comprovador de toda a astúcia utilizada durante toda a narrativa. 

 Após essa tomada de consciência de Díaz Grey, passamos à segunda parte 

do romance, que se inicia pelo capítulo intitulado “El patrón”. Já no início deste, Brausen 

nos revela mais um pouco do nível de sapiência de Díaz Grey acerca de sua vida e ocorre 

mais uma duplicidade de personagens: “Díaz Grey descubrió que el dueño del hotel era el 

viejo Macleod. [...] reconocía los pequeños ojos azules. El viejo Macleod en mangas de 

camisa” [ibidem: 217]. A medida que Díaz Grey aumentava sua interferência na narrativa 

de Brausen, este reconhecia-se cada vez menos, contudo, constatava que todas as suas 

tentativas de salvar-se em outro estavam destinadas ao fracasso, pois para cada eu que ele 

criava e se desdobrava, havia uma desdobra, também, de suas adversidades e derrotas. 

Díaz Grey funcionava como se se tirasse a prova real de que Brausen era incapaz de viver 

pleno, estar feliz, em qualquer que seja o lugar que estivesse, com quaisquer  nome e vida, 

imaginados por ele ou não. 

Volví a la cama, sin sueño, resuelto a suprimir Díaz Grey aunque fuera necesario 

anegar la ciudad de provincia, quebrar con el puño el vidrio de aquella ventana 

donde él se había apoyado, en el dócil y esperanzado principio de su historia, 

para contemplar sin interés la distancia que separaba la plaza de las barrancas. 

Díaz Grey está muerto y yo agonizaba de vejez sobre las sábanas […]. 

Arrastraba en mi descomposición a Díaz Grey, Elena Sala, el marido, el 

desesperado ubicuo, la ciudad que yo había levantado con un inevitable declive 

hacia la amistad del río. Iba muriendo conmigo aquel conflicto […]. Todo había 

desaparecido sin dolores ni posibilidad” [ibidem:  271-273]. 

Nesse processo de decadência e putrificação, Brausen reconhece que arrastará 

com ele à morte toda a cidade de Santa María e seus habitantes. Todavia, percebe que o elo 

existente entre ele e Díaz Grey era maior do que ele mesmo pretendia criar. É Díaz Grey 

que faz com que Brausen tenha dúvidas em causar o dilúvio da cidade de províncias:  
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me dejaré tentar por la idea de excluir a Díaz Grey del fin del mundo iniciado 

esta noche, tal vez definitivamente cumplido en la mañana. [...] Entonces – no 

será necesario que yo mueva un dedo ni la cara – Díaz Grey se despertará en la 

habitación del hotel de La Sierra, descubrirá que la mujer a su lado está muerta, 

se lastimará un talón aplastando las ampollas vacías, la jeringa en el suelo; 

comprenderá con humillación y un admirado sentido de la justicia por qué Elena 

Sala dijo que sí la noche anterior; se someterá al imperio de una sensación 

melodramática, imaginará al amigo futuro destinado a escuchar su confesión: 

“Ya está muerta, ¿entiende?, cuando yo la abrazaba. Y ella lo sabía. [ibidem: 

274-275] 

Díaz Grey “escolhe” viver – segundo Brausen, sem sua ajuda, –, entretanto Elena 

é “sacrificada” em seu lugar. O médico consegue permanecer existindo, mas, para isso, 

perde o que lhe era mais precioso, da forma mais repugnante e humilhante possível, ela se 

mata após fazer sexo com ele, deixando-o, assim como o outro, devastado e fadado a viver 

das reminiscências deixadas pela mulher morta. Díaz Grey, Degé, inicia assim uma jornada 

de vingança pela morte de Elena, rumo a Buenos Aires, com Lagos/o viúvo, dono da ideia, 

Oscar/o inglês e Annie/“Usted”. Pretendem que Degé faça quantas receitas de morfina 

puder, para que eles percorram quantas farmácias puderem, comprando-as e distribuindo-

as à maior quantidade de pessoas que puderem, fazendo desse feito uma homenagem à 

mulher. A partir daí Brausen começa a sentir a necessidade de fazer mais pelo médico de 

províncias e, logo, para si mesmo, pois aumentava, cada vez mais rápido, a vontade de 

tornar-se, definitivamente Díaz Grey:  

en los últimos días sólo me interesaba pensar en la pieza del hospital, quería 

describir, minuciosamente, hasta habitarla, la diminuta sala del médico […]. 

Quería estar allí, oírlos murmurantes y respetuosos de las pausas, ser yo mismo 

Díaz Grey, […] ser el joven médico [ibidem: 350] 

A escolha de Brausen por fugir com Ernesto, um dos outros amantes de Queca, à Santa 

María não se dá inocentemente, ele já tem um plano desenhado do que irá suceder. Chega à 

sua cidade, “en el espacio ocupado alguna vez por Díaz Grey y al que yo imaginaba haber 

llegado demasiado tarde.” [ibidem: 360]. Brausen sabe que não tem mais condições de 

medir forças com a importância de Díaz Grey, a ida dele à cidade é uma última tentativa de 

salvação, de, quem sabe, comandar esse espaço como Brausen: “pensé que Díaz Grey 

había muerto mucho antes de aquella noche y que sus meditaciones solitarias en la ventana 

del consultorio y sus encuentros y andanzas con Elena Sala debían ser situados en otro 

lugar, a principios del siglo” [ibidem: 368]. Deseja que o médico existisse em outro lugar e 

em outro tempo, para assim, não haver necessidade de requerer sua devida importância de 

deus criador, usurpada pela figura do médico de província. Essa estranha preocupação, na 



46 

 

verdade, revela o plano traçado por ele, vai assumir o lugar de Díaz Grey, e deixar que 

Brausen não passe de um mero coadjuvante daí para frente. Brausen permite uma leitura de 

que essa linha já estava delineada há muito tempo e que o restante não seria nada mais do 

que uma forma de manipular a todos, inclusive nós, leitores. Quem morre é Brausen. 

‘Esto era lo que yo buscaba desde la muerte del hombre que vivió cinco años con 

Gertrudis; ser libre, ser irresponsable ante los demás, conquistarme sin esfuerzo 

en una verdadera soledad.’  

– Usted el otro – dijo el hombre –. Entonces, usted es Brausen. […]   

– ¿Brausen? [ibidem: 370-371] 

 

Assim, encerrado o penúltimo capítulo do romance, o último assinado por Brausen, quem 

fica encarregado do último capítulo é Degé, quem cumpre a fusão do criador e sua criatura, 

definitivamente, e assume a primeira pessoa da narrativa. Essa resolução havia sido 

anunciada por Brausen anteriormente no texto; cada vez mais, ele se aproxima do médico 

de províncias e distancia-se de Juan María Brausen. No capítulo XIII, ao traçar o mapa de 

Santa María, já coloca Díaz Grey como seu fundador e personagem principal da história da 

cidade. Seu nome é dado à rua, avenida, confeitaria, culminando com uma estátua do 

médico na praça Díaz Grey. Como este, Brausen pode realizar tudo aquilo de que não fora 

capaz.  

3.1.2. Brausen/Arce 

A segunda desdobra é a de Brausen em Arce. “Leibniz afirmará sempre: uma 

correspondência e mesmo uma comunicação entre dois andares, entre os dois labirintos, 

entre as redobras da matéria e as dobras da alma.” [DELEUZE, 2012: p.15]. O apartamento 

de Queca, por exemplo, é imaginado por Brausen como uma réplica do seu: 

Tal vez, estuviera tirada en la cama, como yo, en una cama igual a la mía, que 

podía ser escondida en la pared y exhumada por la noche con unos desesperados 

chirridos de resortes [ONETTI, 2009: 18].  

Todas essas partes desdobradas, contudo, são inseparáveis – Brausen/Arce/Díaz Grey. Não 

se pode pensar que é somente Brausen quem ordena e comanda tudo. Cada parte, cada 

predicado, está, definitivamente, ligado a outro, como uma cebola: podemos até dividir 

suas camadas, formando partes individualizadas, todavia cada uma depende da outra para 

ser completa, ser “cebola”, ser Brausen, Arce ou Díaz Grey. Brausen já não se constitui 

como Juan María Brausen sem essas desdobras, necessita delas para existir como si. Essa 

necessidade de desdobrar-se é iminente. Tanto que não se dá por satisfeito somente com 

Díaz Grey, necessita, no intervalo de uma dobra à outra, perpetuar essa desdobra e re-
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desdobra em Arce. O que ocorre nesses interstícios, nessas lacunas/vazios, dotados de 

significado, é o que importa aqui. Como chega Brausen, um calmo trabalhador de uma 

repartição publicitária, marido fiel e dedicado, a ser tornar Arce, o agressivo/abusivo, 

amante de Queca? Brausen não pode ser duas vezes Brausen. Tem que ser Arce também. 

Mas ser Arce e Brausen, num mesmo mundo, é/constitui uma trapaça. 

O ponto de vista significa a seleção que cada mônada exerce sobre o mundo 

inteiro que ela inclui, de maneira que extraia acordos/acordes de uma parte da 

linha de inflexão infinita que constitui o mundo. Assim, é do seu próprio fundo 

que a mônada tira os acordos/acordes. [DELEUZE, 2012: 226]. 

 No capítulo intitulado “Naturaleza muerta”, Brausen, depois de sair para 

beber com Stein, após o trabalho, retorna a sua casa e encontra a porta do apartamento de 

Queca aberta, com a chave pendurada. Sente uma irresistível vontade de observar como era 

aquele ambiente tantas vezes imaginado por ele  

“No supe lo que hacía hasta que estuvo hecho”. [...] Estaba seguro de que no 

había nadie en el departamento [...]. Aspiré el aire hasta que sentí que me cerraba 

la garganta y que mi cuerpo entero quería abandonarse a los sollozos […]. 

Esperé hasta serenarme y entonces el aire del departamento vacío me dio una 

sensación de calma […]. [ONETTI, 2009: 72].  

Segundo Deleuze [2012], no barroco a natureza-morta expressa um “quadro de tal modo 

repleto de dobras que se tem uma espécie de ‘saturação’ esquizofrênica”, “a natureza-

morta tem como objeto tão somente as dobras”. Nesse caso, quadros como o de Bettera, 

intitulado “Alegoria dos cinco sentidos”, encarnam perfeitamente essas dobras encontradas 

por Brausen no quarto de Queca, ao invocarem os sentidos de Brausen para tornarem-se 

alegorias para o seu relato; mesmo que o ambiente possua um ar de putrefação, incita nele 

a sensação de esperança necessária para criar um ambiente que o regozije de alguma 

maneira. O apartamento de Queca proporciona/causa em Brausen uma mudança de 

percepção em relação às possibilidades de criação, não é suficiente só Díaz Grey. O cheiro 

– a evocação dos sentidos– tem peso forte para Brausen no balanceiro à 

criação/incorporação de Arce e de Queca a sua vida. 

A ação é voluntária quando a alma, em vez de sofrer o efeito das somas em que 

entram essas pequenas solicitações, dá a si tal ou qual amplitude que a faz 

dobrar-se inteira em tal sentido, para tal lado. [DELEUZE, 2012: 124] 

Aquele momento de vivenciar o apartamento de Queca fora essencial para 

continuar suportando a vida que levava com Gertrudis. Atesta que boa parte do 

apartamento reproduzia a imagem que havia criado do mesmo, dando indícios de que 
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aquele instante poderia ser tão pouco verídico quanto aqueles em que ele imaginava a casa 

de sua vizinha: “La gran cama, igual a la mía, colocada como una prolongación de la cama 

en que estaba durmiendo Gertrudis” [ONETTI, 2009: 73]. Depois desse dia, Gertrudis 

aparenta renovar seu ânimo, como se aquele ar que Brausen havia respirado, no 

apartamento, tivesse trazido calmaria a ela também. Durante esse período inicia o jogo de 

pensar em matá-la. “Fue durante este período y el siguiente cuando se me ocurrió, vaga, sin 

ecos, viniendo y yéndose, como un capricho de primavera, la idea de matarla.” [ibidem: 

83]. Até o dia no qual ele retorna e encontra uma carta da esposa que dizia que ela fora 

visitar a mãe, em Temperley, e passaria alguns dias em sua casa, com o intuito de se 

entreter um pouco: “estaré contenta y todo volverá a ser como antes” [ibidem: 90]. Brausen 

utiliza-se da experiência de Gertrudis como recurso inspirador a uma nova produção. No 

mesmo período em que é demitido, recebe outra carta de Gertrudis dizendo que preferia 

passar um tempo sozinha, fato que o consterna, estava “desconcertado por no tener junto al 

mío el gran cuerpo de Gertrudis” [ibidem: 93]. Essa, mais uma de tantas, ausência faz com 

que ele evoque a figura de Queca como um exercício de sua capacidade criadora. A partir 

daí, no texto, utiliza-se dos objetos que vira na casa de Queca para auxiliá-lo em suas 

narrativas. É graças à voz de Queca que ele obtém o impulso de seguir em frente, a voz de 

Queca lhe dá ânimo para sair do abismo em que se encontrara. Apoiado pelo que ouvia 

através das paredes que separavam seus quartos, apresenta-se como Arce, um amigo de 

Ricardo, ex-amante de Queca, afirmando que a vira um mês antes em um restaurante. 

Queca é a personagem propícia à evasão que Brausen tanto necessita, ela é aquela que 

pode ser enganada, infligida, sem que seja necessário dar grandes explicações, Queca é a 

prostituta, bêbada e, aparentemente, louca. Aquela que vê homúnculos por seu 

apartamento, “Ellos. Sólo yo los puedo ver y los oigo. No sabés nada.” [ibidem: 125]. Ou 

seja, aquela que possibilita que Brausen se fortifique como um homem de personalidade 

forte, seguro de si, nada do que Juan María Brausen é. “La apreté, seguro de que nada 

estaba sucediendo, de que todo era nada más que una de esas historias que yo me contaba 

cada noche para ayudarme a dormir; seguro de que no era yo” [ibidem: 110]. Naquele 

instante singular de júbilo, aparece de ímpeto, no apartamento de Queca, outro homem, seu 

amante também, Ernesto e evoca seu direito à mulher. Ernesto rompe com a expectativa de 

Brausen de encontrar conforto nos braços de Queca, por ser o terceiro elemento no 

relacionamento, como requisitara para si Lagos, ao aparecer no relato de Santa María. 

Sendo atirado para fora do apartamento “sonriendo mientras sentía que lo más importante 
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estaba a salvo si yo me seguía llamando Arce.” [ibidem: 130]. O que importava era que se 

mantivesse aquele sujeito no qual havia se transformado, uno, e, ao mesmo tempo, todos os 

outros, naquele momento, “em resumo, uma vez que dobrar não se opõe a desdobrar, trata-

se de tender-distender, contrair-dilatar, comprimir-explodir (não condensar-rarefazer, que 

implicaria o vazio). [DELEUZE, 2012: 19-20]”. O relevante aqui são as forças exercidas 

sobre essas matérias e não a oposição conceitual entre as duas. “É uma interiorização do 

exterior, uma invaginação do fora que não se produziria sozinha se não houvesse 

verdadeiras interioridades alhures.” [ibidem: 21-22].  

Essa outra ficção, criada por Brausen, também começa a se misturar ao seu 

cotidiano, já, de alguma forma, desde o início do relato. Essa dicotomia se prolonga até o 

ponto que este imaginário se funde completamente ao seu cotidiano.  

yo casi no trabajaba y existía apenas: era Arce en las regulares borracheras con la 

Queca, en el creciente placer de golpearla, en el asombro que me fuera fácil y 

necesario hacerlo; era Díaz Grey, escribiéndolo o pensándolo, asombrado aquí 

de mi poder y de la riqueza de la vida. [ONETTI, 2009: 190] 

Após ser abandonado de vez por Gertrudis, Brausen/Arce passa a viver aquela atmosfera 

cada vez mais intensamente, “Aquí estoy yo, en esta cama en que puedo descubrir antiguas 

presencias mescladas, contradictorias, oyendo el ruido del agua que cae sobre una mujer 

desdeñable que es mi amante” [ibidem: 182]; “solamente en los sueños venía Gertrudis 

ahora” [ibidem: 190]. Queca passa a ser um refúgio e aquela a quem ele pretendia matar 

agora, não mais Gertrudis; “Arce y yo podíamos matarla” [ibidem: 211]. Não pode ser um 

só a realizar esse feito, evoca os dois, Brausen e Arce, para dar cabo de Queca, pois, talvez, 

apenas como Brausen, não encontrasse forma e/ou coragem para assassiná-la.   

Na segunda parte do livro, Brasusen já tem plena certeza de que já não é mais 

aquele homem burocrata, que já é outro, ao ponto que até os demais, ao seu redor, 

percebem essa mudança: “Entonces acaba de morirte de una vida. ¿No es así? ¿Y qué vas a 

hacer con la otra, la que empieza?” – diz Gertrudis; a quem ele responde: “Nada […]. Otro 

fracaso” [ibidem: 232]. Como Arce, metamorfoseado em outro, decide, finalmente, matar 

Queca: “Era el momento de separarme de la prostituta, de oprimirle la mejilla y sonreír 

destilando frustación y respeto” [ibidem: 290], todavia, quando chega a seu apartamento, 

ela já está morta, assassinada por Ernesto. Brausen, surpreendentemente, acoberta-o, 

partindo em uma fuga rumo a Santa María, sua cidade ficcional. Morre Queca e, assim, 

morrem também as figuras de Elena Sala, que se mata, e de Gertrudis, que fica 

permanentemente em Temperley, na casa de sua mãe. Ao ser morta, Queca dá espaço a 
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outra história/narrativa – a ida de Ernesto e Brausen à Santa María –, o mesmo acontece 

com o suicídio de Elena que motiva a ida de Degé, Lagos, Oscar e Annie para Buenos 

Aires. Brausen se apoia assim na figura de Ernesto como algo que possa fazê-lo continuar 

criando, leva-o, então, a Santa María – o lugar perfeito para essa fuga. Escolhe o melhor 

para viver, escolhe Santa María. 

a cada mundo pertence um espaço-tempo (como ordem das distâncias 

indivisíveis de uma singularidade a outra, de um indivíduo a outro), e pertence, 

inclusive, um extenso (como prolongamento contínuo, segundo as distâncias). O 

espaço, o tempo e o extenso é que estão no mundo a cada vez, e não o inverso. O 

jogo interioriza não só os jogadores que servem de peças mas a mesa sobre a 

qual se joga e o material da mesa.” [DELEUZE, 2012: 118] 

Ao chegar a Santa María, Brausen se questiona até que ponto ele era responsável 

por todas as características daquela cidade, “Todos eran míos, nacidos de mí, y les tuve 

lástima y amor [...] me descubrí libre de pasado y de la responsabilidad del futuro” 

[ONETTI, 2009:  358], “Esto era lo que yo buscaba desde el principio, desde la muerte del 

hombre que vivió cinco años con Gertrudis, ser libre, ser irresponsable con los demás” 

[ibidem: 370]. Assim pensava, enquanto caminhava em direção ao homem que o 

observava, na famosa praça de Santa María, onde no futuro haveria uma estátua de 

Brausen, do “Dios Brausen”. Brausen retira-se, então, e deixa que Díaz Grey assuma o 

último capítulo do romance. Era a Santa María – de Brausen – aquela onde fora feliz: 

Estaba, un poco enloquecido, jugando con la ampolla, sintiendo mi necesidad 

creciente de imaginar y acercarme a un borroso médico de cuarenta años, 

habitante lacónico de una pequeña ciudad colocada entre un río y una colonia de 

labradores suizos. Santa María, porque yo había sido feliz allí, años antes, 

durante veinticuatro horas y sin motivo. [ONETTI, 2009: 22-23] 

Trata-se de dobrar, desdobrar, ou de ser dobrado, desdobrado? Brausen era, mais do que 

nunca, Brausen, uma mônada completa com todos seus eus, unos e separáveis e 

inseparáveis ao mesmo tempo. A mise-en-abyme: não se trata das diferenças somente, mas 

das semelhanças, como diz Lucien Dallenbach, há que ver “su multiplicidad y su unidad” 

[1991, El relato especular, p. 10]. Dá-se 

o encontro entre as duas torna-se exposição, ou desenvolvimento de suas 

respectivas espontaneidades, uma vez que ele mantém a distância; as ações e 

reações dão lugar a um encadeamento de posturas repartidas de um lado e de 

outro da distância [DELEUZE, 2012: 121-122] 

O que se faz aqui, neste texto, é observar e traçar o caminho percorrido de uma dobra até 

outra, até atingir seu auge como desdobra. Brausen é Arce, e por algumas vezes Brausen, 
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no apartamento de Queca; é Arce ao fugir com Ernesto a Santa María, mesmo sabendo-se 

fundador daquele espaço; e, pela polícia, é reconhecido como Brausen, o outro, afirmativa 

que ele, intencionalmente, não desdiz, por saber que, como no princípio do texto, é 

necessário que um coisa termine, um ciclo conclua, para que outro se inicie. Assim, 

Brausen – dobrado de muitas maneiras, inclusive em Díaz Grey –, ao concluir seu papel 

como Brausen-Arce, permite que Díaz Grey se aposse da posição de narrador do final do 

relato, uno-múltiplo/múltiplo-uno. 

3.1.3. Brausen através de Stein 

 Através da figura de Julio Stein, amigo de longa data de Brausen, podemos 

captar um pouco do Brausen de Montevidéu e, até mesmo, do Brausen de Buenos Aires, 

empregado de uma empresa de publicidade, marido da Gertrudis de dois seios ainda. É 

Stein quem deixa mais evidente as mudanças ocorridas na personalidade desse Brausen, “o 

asceta”, como Stein mesmo o define diversas vezes durante todo o relato. Brausen 

“permite”, em sua narrativa, que Stein pinte esse quadro dos diversos Brausens existentes, 

além de Arce e Díaz Grey, os quais o amigo “desconhece” por nome, embora os enxergue 

no próprio Brausen.  

Éste es Brausen, el puro, el estilista que mezquina a la columna por cobardía, por 

simple miedo al remordimiento del mañana. Casto, ascético, pero inagotable en 

el amor – dije Stein –. Por lo mismo, ergo, en consecuencia... – [...] Ya lo 

comprobará quien merezca. [ONETTI, 2009: 168] 

Entretanto, não devemos ser ingênuos quanto à permissividade de Brausen ao dar voz a 

Stein, pois é ele mesmo quem transcreve o que o amigo relata sobre sua personalidade. 

Logo, não fica claro, em nenhum momento, a busca incessante de ser outro de qualquer 

maneira, mais interessante, digno de holofotes e de protagonizar uma narrativa, mesmo que 

escrita por ele mesmo.  

 No capítulo IV, intitulado “La salvación”, Brausen já dá indícios de como o 

discurso de Stein pode estar submetido aos desejos e incertezas do narrador. Quando 

Brausen relata como Stein anunciara a figura de Gertrudis, ele o coloca como um tipo 

conquistador e desleixado com “un traje viejo y manchado, demasiado grande para él, el 

cuello de la camisa con arrugas que la mugre subrayaba” [ONETTI, 2009: 44]. Esse sujeito 

que subestimava, sobretudo, a capacidade de Brausen de intrigar/encantar e de seduzir/ser 

seduzido pela Gertrudis montevideana. Como se Brausen fosse inferior ao amigo, incapaz 
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de agradá-la, ao ponto de ser necessário exaltá-lo, para que Gertrudis se interessasse em 

confraternizar com ele.  

Una muchacha que no te importa, que no puede gustarte, a la que por nuestra 

amistad no podes tocar. [...] Nunca estuve tan loco en mi vida. Le vas a ver la 

cara de dulzura pensativa y te vas a engañar. [...] Le hablé de vos, inventé un 

Brausen inmejorable. Porque las cosas se complicaron, no quiere verme. La 

lealtad me obliga a confesarte que no sos el primer tipo maravilloso que le 

invento y llevo conmigo, como un salvoconducto para que me deje estar unas 

horas a su lado y probar suerte. [ONETTI, 2009: 44-45] 

Brausen usa como artifício o suposto desdém de Stein por ele, para degradá-lo – 

menosprezar sua roupa, seu linguajar, seu caráter – tentando justificar, assim, o seu próprio 

recalque em relação ao amigo. Desde que introduz a figura de Stein na narrativa, Brausen 

deixa claro que o fato de Stein já ter se envolvido com Gertrudis é algo que o consterna, 

mesmo que aparentemente ele não se importe. Quando Stein pergunta a respeito da saúde 

de Gertrudis, Brausen responde “‘Está bien”, contudo seu pensamento deixa evidente todo 

o seu recalque em relação ao amigo: “Muy distinta de como estaba cuando te acostaste con 

ella en Montevideo’, pensé sin amargura” [ibidem: 32]. Brausen tenta justificar para si 

mesmo, seu principal leitor, que aquele tipo de pensamento não é de quem tem rancor de 

alguém. Stein é o chefe da repartição na qual Brausen trabalha, é quem teve Gertrudis em 

seus braços antes dele, é quem possui dinheiro e amigos suficientes para emprestá-

los/cedê-los a Brausen, e este encena mais uma farsa ao fingir que não se importa. 

Contudo, sendo outro/s, Brausen torna-se capaz de esnobar, caçoar da bagagem de vida 

que Stein diz ter e de suas certezas acerca de Brausen. É como se dissesse: “Eu sou 

poderoso, mas não preciso me gabar disso a todo momento para sê-lo”.  

 Após o assassinato de Queca, Brausen procura Stein para dizer-lhe que 

viajará com uma mulher, supostamente Queca, com a finalidade de ter um álibi para a fuga 

do homicídio. Então, relata a Stein que fará, naquele momento, a viagem realizada pouco 

antes com Queca a Montevidéu. Nesse encontro, Stein esta como uma mulher, a qual 

apresenta a Brausen já de maneira distinta das outras, reconhece que há algo diferente em 

seu amigo, que está mais parecido com ele mesmo do que o costumeiro Juan María 

Brausen. 

Éste aquí es Brausen, querida, mi amigo. Pero esta noche, para desmentirme, está 

aquí y borracho. […] Brausen el asceta, alimentado con langostas y miel de 

avispa, abandona el desierto. Está borracho; y, sin embargo, no me convenzo de 

que corresponda alegrarme. [...] Voy a celebrar tu regreso al mundo de los vivos. 

Pero ¿debo alegrarme? ¿Dónde está la traición, la trampa?  

[…] 
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– Son amigos – dijo la mujer […].  

– No – afirmó Stein –. Sólo hablamos; y no del todo, porque él se esconde. Cree 

que no lo van a comprender, no le interesa que lo comprendan.  

[…] 

– Nunca te engañé – repuse, mirando a Stein. 

[…]  

– Pero algo te pasa – insistió Stein –. Porque esta noche, estoy seguro, no te 

cansa dar explicaciones.  

[…]  

– La palabra – asentí –; la palabra todo lo puede. La palabra no huele. 

Transforme el querido cadáver en una palabra discreta y poética. Los mejores 

necrólogos… 

– ¿Lo estás viendo? – gritó Stein a la mujer –. Esa frase, esa broma, esa manera 

de hablar… Éste no es Brausen. ¿Con quién tengo el honor de beber? 

[…]  

– Yo, tú, él – dijo Stein; alzo la botella y pidió otra –. Todos somos nadie, ¿no es 

así? ¿O debe hacerse una excepción contigo? 

– Yo, tú, él – ratifiqué –. ¿Quién es Brausen? El hombre que se casó con 

Gertrudis; y todo lo que conocieron de mi tenía que encajar, era necesario 

conformarlo hasta que encajara, con la idea básica, con la definición anterior. 

[ibidem: 315] 

  Stein vê claramente a farsa que Brausen emprega ao ser outro, o quanto ele 

está modificado, ao ponto de não ser reconhecível. Brausen revida a colocação de Stein, 

alegando que é necessário criar-se uma técnica para conhecer cada pessoa. De acordo com 

ele, só passara a conhecer por completo Gertrudis no final desses cinco anos de 

relacionamento. Assim que teve a certeza de que ela era “sua”, ela perdeu, junto com o 

seio esquerdo, o encanto, o mistério, que exercia sobre ele, restando a farsa que empregava 

todos os dias. 

– No puedo reconocerte; es decir, me reconozco en lo que estás diciendo. 

Nuevamente, en cierto sentido, sos Stein esta noche. Tendría que convertirme en 

aquel inolvidable Brausen para contradecirte, aunque sólo fuera con el 

desacuerdo de mi silencio, para que haya discusión, para sacar todo el provecho 

a este momento. Pero no es desdeñable oírme hablar con tu boca.  

– No hay sistema que pueda emplearse para conocer a alguien; es necesario 

inventar una técnica para cada uno. La fui creando, modificando durante cinco 

años cuando se trató de saber quién era Gertrudis. Tenía que saberlo para 

alcanzar la seguridad de que ella era mía. [ibidem: 317] 

Na verdade, tudo, no relato, ocorre em torno de/por Gertrudis, a figura dessa 

mulher impulsiona, dá a partida, a todas as histórias criadas dentro da narrativa. O próprio 

Stein o questiona dizendo: “¿Pero por qué tiene que empezar en Gertrudis la historia de 

esta fe en la pasión?” [ibidem: 316]. 

 Vejamos, adiante, como se dá o papel de Gertrudis na narrativa, como ela 

funciona como desculpa/impulsão ao/s relatos.   
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3.2. Las mujeres  

– Por que empieza con Gertrudis – dije –. Empieza cuando me creyeron pagando 

un precio. Pero cuando llegué a conocer de veras el gran cuerpo blanco, cuando 

lo supe de memoria y me sentí capaz de dibujarlo sin luz y sin saber dibujar, sólo 

pensé que las cosas, la investigación del problema recién empezaba. [ibidem:  

317] 

O primeiro capítulo do romance inicia-se com a voz de Queca, a qual Brausen 

escutava no apartamento ao lado, deixando a impressão de que tudo começa com/a partir 

da mulher. Todavia essa afirmativa não procede, pois aquela situação só ocorre devido à 

melancolia em que Brausen se encontrava devido à cirurgia de Gertrudis. Naquele 

momento, a esposa, da qual nunca se separara, estava sendo mutilada em um hospital. 

Logo, a voz de Queca está diretamente relacionada ao que ocorre com a esposa de 

Brausen. Tanto que ao colocar a “Gertrudis de largas piernas” no relato, ele o faz 

intimamente ligada a Queca: “Cuando volvió la voz de la mujer pensé en la tarea de mirar 

sin disgusto la nueva cicatriz que iba a tener Gertrudis en el pecho” [ibidem: 14]. Desde o 

princípio do relato, as mulheres que dominam o pensamento de Brausen estão sempre 

intercaladas na narrativa. Sendo assim, também, que o narrador, anuncia a figura de Elena 

Sala: “Veo una mujer que aparece de golpe en el consultorio médico. [...] Como entraste tú 

y fuiste detrás de un biombo” [ibidem: 21-22]. Contudo, a Gertrudis que permite a 

existência de todas as outras não é a mutilada, e sim a Gertrudis de Montevidéu; a tentativa 

de Brausen de se salvar ao buscar e reproduzir essa Gertrudis em outras. A Gertrudis que 

se desdobra em Elena Sala não é a mulher recém amputada, mas sim a de cinco anos antes, 

reminiscente para Brausen na figura de Elena. Essa Gertrudis que permanecia presente no 

apartamento do casal somente nos retratos, a qual ele só “pode” resgatar colocando outra 

em seu lugar, que é outra e ela ao mesmo tempo, em seus vestidos de festa – com dois 

seios.   

tal vez la salvación bajaría del retrato que se había hecho Gertrudis en 

Montevideo, tantos años antes, colgado ahora en la pared sombría de la derecha, 

más allá del plato con la costilla roída. [...] En algún momento de la noche, 

Gertrudis tendría que saltar del marco plateado del retrato para aguardar su turno 

en la antesala de Díaz Grey, entrar en el consultorio, hacer temblar el medallón 

entre los dos pechos, demasiado grande para su reconquistado cuerpo de 

muchacha. Ningún ruido en el departamento vecino. Ella, la remota Gertrudis de 

Montevideo, terminaría por entrar en el consultorio de Díaz Grey; y yo 

mantendría el cuerpo débil del médico, administraría su pelo escaso, la línea fina 

y abatida de la boca, para poder esconderme en él, abrir la puerta del consultorio 

a la Gertrudis de la fotografía. [...] Entraría sonriente en el consultorio de Díaz 

Grey-Brausen esta Gertrudis-Elena Sala, la que conocí aquella noche y que me 

había estado examinando mientras yo bebía y discutía con Stein, hundida en un 

sillón, acariciándose la cabeza, encogida y absorta y siempre sonriendo.  [...] Un 
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momento más, un diminuto suceso cualquiera y la misma Gertrudis bajaría del 

retrato para salvarme del desánimo, del clima del amor emporcado, de la 

Gertrudis gruesa y mutilada; vendría a guiarme la mano para escribir un nuevo 

principio, otro encuentro [ibidem: 42-45] 

Assim que Elena entra no consultório de Díaz Grey e retira sua roupa, o que é notado, na 

mulher nua, é o medalhão que realçava seus seios: “La vi avanzar en el consultorio, seria, 

haciendo oscilar, apenas, un medallón con una fotografía, entre los dos pechos […].” 

[ibidem: 24]. Enquanto Gertrudis segue “castrada”, Elena surge ostentando a existência de 

ambos peitos. É somente este o requisito necessário para que seja personagem principal na 

história de Díaz Grey. Assim, a Gertrudis mutilada conquista para si o corpo de Elena Sala. 

Deve-se levar em consideração que essa busca incessante de Brausen por algo perdido 

encontra-se sempre distorcida, característica de quem conta algum acontecimento perdido 

no tempo, algo resgatado a todo momento em sua memória. Mesmo que seja repetido, 

diversas vezes, acaba ganhando e perdendo algumas peculiaridades importantes. Talvez, 

somente talvez, Gertrudis não fosse essa mulher tão robusta e encantadora que ele retrata, e 

o que a faz grandiosa no momento em que a recorda é justamente a perda de um seio. 

Poderíamos pensar, também, nessa ausência de uma parte de seu corpo como o estopim 

para Brausen perceber que sua vida não é boa como gostaria. Muitas vezes o objeto 

resgatado por nossa memória não era tão magnífico na época, mas acaba ganhando 

destaque ao ser comparado com o que se tem, ou não, no presente, ou fantasiado por 

aquele que conta.  

[...] este real-aqui é o inverso do mundo real, sua sombra, seu duplo. E os 

acontecimentos do mundo são apenas réplicas dos acontecimentos reais: eles 

constituem os momentos secundários de uma verdade cujo primeiro momento 

está em outro lugar, no outro mundo. Este é, como se sabe, o sentido da teoria da 

reminiscência, que ensina que jamais poderia existir neste mundo uma 

experiência verdadeiramente primeira. Nada jamais é descoberto: tudo aqui é 

reencontrado, trazido novamente à memória graças a um reencontro com a idéia 

original. [ROSSET, 1998: 53] 

O doloroso processo, para Brausen, de retornar, todos os dias, para casa e 

encontrar aquela mulher recém operada, a “Gertrudis medio muerta” [ONETTI, 2009: 19], 

que sufocava os soluços, o choro, no travesseiro, faz com que ele não suporte mais aquele 

sofrimento e comece a imaginá-la morta realmente. Como se fosse algo que pudesse aliviá-

lo daquela dor estendida por ela a ele. Tentava sempre reduzir o tempo que passava com 

ela, geralmente bebendo com Stein. 
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No sólo me sentía en paz, sino feliz, despreocupado del sueño o insomnio de 

Gertrudis, intentando, en vano y sin entusiasmo, sufrir de inmediato por ella, por 

la historia del pecho cortado, por el recuerdo de la cicatriz redonda, por la 

sensación varonil que me daba a veces la parte izquierda de su torso. [ibidem: 

67] 

Deixava de sentir empatia pela mulher e passava a vê-la como um estorvo, como a pessoa 

que lhe roubara a mulher do retrato, de Montevidéu. “Gertrudis y el trabajo inmundo y el 

miedo de perderlo [...]; las cuentas por pagar y la seguridad inolvidable de que no hay en 

ninguna parte una mujer, un amigo, una casa, un libro, ni siquiera un vicio, que puedan 

hacerme feliz.” [ibidem: 69]; nem as histórias de Queca, nem as recordações “de los días 

de Gertrudis con dos senos” [ibidem: 80], a de Montevidéu, reproduzida em Elena Sala, 

poderiam salvá-lo de sua insatisfação crônica recém descoberta. Após uma fase de 

profunda tristeza, Gertrudis começa a dar sinais de otimismo, começa a exalar a crença de 

que tudo melhoraria e seria como antes. Esta atitude deveria fazer com que Brausen ficasse 

menos enfadado, por não ter mais que fingir sofrer pela dor de Gertrudis, contudo, essa 

alegria desenfreada o transtornava ainda mais por consituir uma farsa, a qual também 

deveria ser representada por ele. Gertrudis, então, vai à casa de sua mãe com intuito de 

tirar um tempo para si, estar sozinha, e rever-se como uma mulher atraente e feliz. 

Comprobé que la frase “estaré contenta y todo volverá a ser como antes” era hija 

de la misma rabiosa resolución con que ella lograba, en la misma cama, hacer 

crecer en su pecho un seno izquierdo, ofrecérmelo, obligarme a creer en su 

realidad y, sobre todo, obtener la seguridad de que podría ofrecer a cualquier 

hombre del mundo una idéntica sensación par y simétrica. [ibidem: 90] 

É como se Gertrudis fosse a culpada por sua amputação e, ainda mais, por sua tentativa de 

superação. Se ele não podia se salvar através de sua escritas, de seus múltiplos 

personagens, ela também não deveria superar sua mutilação.  

 Após Brausen, como Arce, envolver-se com Queca, começa a tentar outra 

alternativa de sucesso, como vimos anteriormente; para Queca, ele será o homem de 

personalidade forte e agressiva, Arce.  

Sabía, en cambio, que estaba dispuesto a pagar cien Gertrudis adolescentes con 

dos senos y la totalidad de este Brausen como precio por la repetición del 

momento en que la Queca estuvo bajo mi pecho, doblada sobre la mesa, 

ayudándome con las manos, o por volver a mirar en su cara, sólidas, palpables, la 

cobardía y la abyección. [ibidem: 136] 

A submissão de Queca encanta-o e excita-o. Já não é mais necessário, naquele momento, 

evocar a Gertrudis montevideana. Inverte os papéis, deseja estar a todo momento 

novamente com a vizinha, e não se importa com o que Gertrudis faz ou com quem anda. 
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Com Queca e Elena Sala, e como Arce e Díaz Grey, ele começa a percorrer o caminho no 

qual Juan María Brausen é deixado, definitivamente, para trás. 

Oía cantar a Gertrudis dentro del rumor de la ducha, imaginé su cuerpo, 

comprendí que su presencia y todo lo que hiciéramos y habláramos no serían 

más que repeticiones tediosas y deslucidas que tenían un lugar en mi pasado. [...] 

Desde entonces y para siempre evité las posibilidades de discusión, [...] me 

acostumbré a echarme en la cama cuando el anochecer subía de la calle, para 

escuchar los ruidos en el cuarto de la Queca y esperar a oscuras el regreso de 

Gertrudis. [ibidem: 136-137]. 

Contudo aparece a figura de Ernesto para atrapalhar a felicidade de Arce-Brausen.  O 

amante da prostituta o coloca a pontapés para fora do apartamento. Após esse incidente, 

Brausen transfere todo desejo que tem de ver Gertrudis morta, para finalmente ser livre, 

para Ernesto, o qual ele planeja, todos os dias, matar. “No sabía cuándo, no me interesaba 

averiguar por qué, yo iba a volver al departamento de la Queca y mataría al hombre, 

Ernesto.” [ibidem: 136].  

Nas repetidas visitas à casa de Queca, percebe-se que Gertrudis nunca é de fato 

deixada de lado por Brausen, está presente sempre através de suas lembranças, invocadas a 

todo momento por qualquer percepção ativada pela relação de proximidade do apartamento 

da vizinha, contíguo e espelhado ao modelo do seu, como, por exemplo, da bebida até os 

romances de sua estante. Agora, quem ele escuta no quarto, na bancada, “del otro lado de 

una pared que parece de papel.” [ibidem: 19], é Gertrudis. Já não havia mais espaço para 

Gertrudis, somente a obsessão por Queca: “Mientras Gertrudis volvía a besarme [...], 

imaginé la paciencia del hombre frente a la Queca empezando a desvertirse.” [ibidem: 

160]. Como se percebesse o motivo do descaso do marido, Gertrudis resolve deixar 

Brausen só em seu apartamento e ir a Temperley definitivamente, para viver com sua mãe: 

“Tú sabes, Juanicho, todo lo que implica que yo me vaya ahora; no para esta noche, sino 

para después.” [ibidem: 165]. Daí por diante o relato está focado nas peripécias de Arce e 

de Díaz Grey. Após ser, finalmente, demitido pelo velho Macleod, Brausen diz a Stein que 

no fundo não se preocupava com Gertrudis, pensava nela somente como um movimento 

involuntário. 

Pero no pensaba en ella; trataba de valorar la posible amenaza que la noticia de 

mi despido contenía para aquellas necesidades secretas: seguir siendo Arce en el 

departamento de la Queca y seguir siendo Díaz Grey en la ciudad al borde del 

río. [ibidem: 172-173] 

Com a separação de Gertrudis, Brausen passa a somente existir através de seus outros, 

como se a decisão da mulher de abandoná-lo e a perda de seu emprego fossem o gatilho 
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para que seus outros eus assumissem uma posição privilegiada: mantê-los “vivos” era sua 

prioridade; pois só assim seria possível que existisse também.  

comprendí que había estado sabiendo durante semanas que yo, Juan María 

Brausen y mi vida no eran otra cosa que moldes vacíos, […] había desaparecido 

el día impreciso en que concluyó mi amor por Gertrudis; subsistía en la doble 

vida secreta de Arce y del médico de provincias. Resucitaba diariamente al 

penetrar en el departamento de Queca […].  

Yo era Brausen cuando aprovechábamos una pausa para mirarnos y la 

convertíamos en un particular silencio que remataba con el ruido de la 

respiración de la Queca, con una afirmación y una palabra sucia. Y volvía a vivir 

cuando, alejado de las pequeñas muertes cotidianas, […] atravesaba con los ojos 

los vidrios de las gafas y de la ventana del consultorio en Santa María [ibidem: 

173-174]. 

Arce e Díaz Grey e Queca e Elena eram sua salvação da morte, seu agio. A 

mônada Juan María Brausen vai desaparecendo, enquanto os outros eus e espaços vão se 

fortalecendo. A “morte” lenta desse sujeito Brausen e a ida de Gertrudis a Temperley 

representam a destruição dessa atmosfera vivida no apartamento do casal.  

A morte permanece no narrador como algo necessário à renovação e à 

continuação do relato. À ideia fixa e perturbadora de matar Ernesto, é acrescida à vontade 

de matar Queca; à medida que ela, com seu temperamento louco e descontrolado, vai 

destruindo, para ele, suas possiblidades de salvação. Supostamente, era ela, ao insultar 

Arce, quem o deixava cada vez mais transtornado e insano.  

Le quité el porrón y la fui levantando, la empujé hasta tenderla boca arriba en la 

cama. Supe que mi odio estaba muerto, que sólo quedaba en el mundo el 

desprecio, que Arce o yo podíamos matarla, que todo había sido organizado para 

que yo la matara; examiné mi júbilo, el vigor que casi me hacían sonreír mientras 

me inclinaba sobre la cara inhumana y susurrante que gesticulaba encima de las 

sábanas. “Puedo matarla, voy a matarla.” […] Entonces, aumentando 

gradualmente mi ardor, empecé a golpearle la cara, primero con las manos 

abiertas, con los puños después, hasta arrancarle un asombroso llanto infantil y 

dos mezquinos hilos de sangre, teniéndola siempre sujeta con la rodilla para que 

no se derrumbara. [ibidem:  211-212] 

Assim termina a primeira parte do romance, Queca e Arce partem para 

Montevidéu, com tudo pago por um amante de Queca; enquanto Elena e Díaz Grey estão 

na ilhota, nas proximidades de Santa María, à procura de Oscar; e, Gertrudis permanece 

ausente, em Temperley. O fato de ir a Montevidéu, faz com que as figuras de Gertrudis e 

Brausen sejam resgatadas na narrativa, como uma viagem que não é nada mais do que ao 

passado, às suas memórias revisitadas, já que fora lá que o casal se conhecera. Também é 

lá que reside a irmã mais nova de Gertrudis, Raquel, por quem Brausen tivera um interesse 
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amoroso. Brausen afirma que esse convite para a viagem fizera com que ele se separasse 

de Arce e que lhe aflorasse um remanescente desejo de resgatar Gertrudis de Montevidéu 

através de Raquel: “de volver a estar nuevamente con mi mujer, con lo más importante 

suyo, por medio de la flaca hermana menor, tan distinta pero en la edad que tenía Gertrudis 

entonces [...].” [ibidem: 190]. 

Na segunda parte do romance, o relacionamento de Brausen/Díaz Grey/Arce com 

Gertrudis, Queca e Elena se intensifica e começa a esboçar um desfecho. No capítulo II, 

“El nuevo principio”, Brausen vai, impulsivamente, visitar Gertrudis, em Temperley, após 

sua chegada de Montevidéu. Gertrudis percebe que aquele homem ensopado na porta de 

sua casa já é muito distinto daquele com quem ela fora casada: “Gertrudis detuvo las 

manos encima de la cafetera y se volvió para mirarme, examinándome y 

desconociéndome; pero su sonrisa estaba destinada a recibir con alegría y aprobación al 

hombre desconocido” [ibidem: 227].  

 Aqui acontece a primeira “morte” das mulheres protagonistas no relato de 

Brausen. Com sua ida a Temperley, permite que haja uma despedida e um acerto de contas 

sincero que não ocorrera anteriormente entre ele e Gertrudis, que rechaça esse distinto 

Brausen-mônada, que, por sua vez, assume sua farsa perante a mulher.  

- Me alegra que todo esté bien, que lo digas – continué –. Para mí todo 

estuvo mal; pero recién ahora, cuando nada tengo que ver contigo, con nadie, 

tampoco conmigo. El hombre llamado Juanicho te quiso, fue feliz y sufrió. Pero 

está muerto. En cuanto al hombre llamado Brausen podemos afirmar que su vida 

está perdida […]. 

[…] 

- Tal vez fuera eso, Juanicho. Tal vez no se tratara del pecho que me 

sacaron ni de tu desamor ni del fin inevitable de todas las cosas. 

- No se trata del hombre concluido – dije –. No se trata de decadencia. Es 

otra cosa, es que la gente cree que está condenada a una vida, hasta la muerte. Y 

sólo está condenada a un alma, a una manera de ser. Se puede vivir muchas 

veces, muchas vidas más o menos largas. Tú debes estarlo sabiendo. [ibidem: 

230] 

Brausen considera ser ingênua a assertiva de que o indivíduo está restrito somente 

a uma alma, reconhece que esta necessita de seus múltiplos para estar composta – para ser 

mônada.   

A segunda morte é a de Elena Sala, no capítulo intitulado “El fin del mundo”, 

como foi visto, anteriormente, no qual Brausen pensa em dar fim a sua narrativa, passada 

em Santa María. Contudo, abandona essa possibilidade, influenciado por sua dependência 

de Díaz Grey. Sem que Brausen “mueva un dedo ni la cara” [ibidem: 274], o médico 

desperta de seu sono e quem morre é Elena: “Muerta y de regreso de la muerte, dura y fría 
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como una verdad prematura, absteniéndose de vociferar sus experiencias, sus derrotas, el 

botín conquistado.” [ibidem: 275].  

A morte de Queca fora a única planejada antes, ardilosamente, tinha data, horário 

e local para acontecer, contudo, quebra-se a expectativa do leitor e a de Brausen, 

teoricamente, por chegar lá e encontrar Queca já assassinada pelo terceiro dessa relação, 

Ernesto. “Miré las manchas en el cuello de la Queca, volví a doblarme para olerle la boca. 

‘Lo supé desde que abrí la puerta’, me mentí.” [ibidem: 293]. Esta passagem remete ao que 

Clément Rosset afirma, em O real e seu duplo [1998], respeito de que o destino de algo 

previsto no texto comparece na hora certa; mesmo que haja um desvio, o que fora 

premeditado acontecerá. No caso de La vida breve, a profecia fora proferida pelo próprio 

narrador. Rosset cita, entre outros, Édipo Rei, de Sófocles, para exemplificar essa teoria. 

Um oráculo prevê que Édipo matará seu pai e se casará com sua mãe; sendo assim, é 

abandonado por seus pais e reconhecido por outra família. Ao saber dessa previsão, ele 

abandona sua família, com receio de que a profecia se cumprisse. Contudo, em seu 

caminho, encontra seu pai biológico e o mata, tomando sua mulher como esposa, sem 

saber que esta era, na verdade, a sua mãe.  

O acontecimento tomou o lugar de um “outro” acontecimento, mas este outro 

acontecimento não é nada. [...] Ao se realizar, o acontecimento não fez outra 

coisa senão realizar-se. [...] esta ambiguidade não consiste no desdobramento de 

uma sentença em dois sentidos possíveis, mas, ao contrário, na coincidência dos 

dois sentidos que só depois se vê que são dois na aparência, mas um na 

realidade. [ROSSET, 1998: 36-37] 

Brausen estava certo de que a morte de Queca ocorreria, naquele dia, às 20:30, no 

apartamento ao lado do seu – onde Arce “nascera”. Essa previsão de Brausen cumpre seu 

destino, sem desvio. Entretanto, traz consigo o inusitado: Brausen chega, após tanto tempo 

de preparação para o ato, e o encontra já executado por outro, com exatidão, “era el 

momento de separarme de la prostituta” [ONETTI, 2009: 290]. Dois homens com dois 

propósitos, que eram um, na verdade, o assassinato da mesma mulher, no mesmos dia e 

local; e este se cumpre.  

Tudo acontece, no mínimo, duas vezes no relato: uma, na ficção da ficção, Santa 

María; e, a outra, na ficção, em Buenos Aires, cujo personagem principal, nesse meio, é 

Arce. Inclusive as mortes de Elena e de Queca. “Muerta y de regreso de la muerte, dura y 

fría como una verdad prematura, absteniéndose de vociferar sus experiencias, sus fracasos, 

los tesoros conquistados” [ibidem: 301]: assim estava Queca morta, como Elena. Brausen 
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repete, nessa cena, a descrição de Elena morta, modificando apenas poucas palavras da 

definição dada por ele frente ao assassinato de Queca. 

 Ainda podemos falar da “morte” de Raquel como era concebida, a ninfeta, 

que agora também se apresenta na figura da jovem inglesa; Raquel “morre” porque está 

gerando uma vida, seu bebê, o que acaba com seu ar jovial para Brausen. Para ele a barriga 

de grávida de Raquel equivale ao peito mutilado de Gertrudis. E assim ela “morre” 

também no relato. 

Está loca, no tiene derecho a esto, a convertirse en una ruina grotesca, a deformar 

a la Raquel en que yo pensaba cuando me sentía triste. Tengo que arrancarle el 

sombrero, tengo que verle la cabeza redonda y el pelo revuelto, tratar de ver la 

cara de Raquel antes de que sea imposible. Porque así como el traje recto y flojo 

es el uniforme de todas las inminentes madres del mundo, el pequeño sombrero 

sin adorno, ceñido como un casco, proclama la resolución de la pureza, el 

desprecio por las posibilidades sensuales de la vida, su adhesión al deber y a la 

soberbia estupidez. [ibidem: 286] 

Brausen “mata” essas mulheres, em seu texto, também como forma de reassumir o 

poder de sua narrativa, sem que essa fosse influenciada, o tempo todo por sua fraqueza por 

elas, toma para si e suas desdobras o domínio do relato como um todo.  O caso de 

Gertrudis, que não morre realmente – apenas sai do cotidiano do narrador –, é o mais 

difícil de todos, pois ela foi o impulso para que tudo começasse e ela foi quem se decidiu 

por não estar mais presente, a se abster dos acontecimentos: “Volví a pensar en su muerte 

cuando tuve que reconocer el fracaso, cuando estuve de espaldas, junto a ella, sabiéndome 

olvidado.” [ibidem: 234]. Já Raquel acaba “gerando”, de fato, na narrativa, a personagem 

que a substitui – a ninfeta inglesa que passa a permear os sonhos de Díaz Grey-Brausen: 

Annie – “usted”, como Degé a nomeava – reúne em sua figura, além da ninfeta Raquel, um 

pouco de cada uma dessas mulheres extintas. A menina junta-se a ele, Oscar e Lagos – no 

capítulo XV – na empreitada por homenagear Elena. Lagos já no final dessa tarefa mal 

sucedida, após Oscar cometer um assassinato e as esperanças de fuga se esvaírem, faz uma 

observação pertinente à leitura do texto como um todo:  

¿Me reprocharía usted no haberle hablado de Elena en todo este tiempo, estos 

días? Mire hacía allá, doctor, vea a esa figura blanca al lado de Oscar. Ella es 

Elena. Nada se interrumpe, nada termina; aunque los miopes se despisten con los 

cambios de circunstancias y personajes. [ibidem: 391] 

Por mais que alguns não enxerguem e/ou não o queiram, todo este relato é cíclico; cada 

acontecimento, cada personagem, pode retornar quando necessário, dobrado inúmeras 

vezes de distintas formas. O jogo que Brausen estabelece é óbvio, tudo retorna (mesmo que 
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seja) modificado. Elena e Queca, como ele mesmo dissera, de regresso da morte, e a 

Gertrudis e Raquel jovens, de Montevidéu; reunidas todas na menina inglesa, e a quem ele, 

já como Díaz Grey, endereça o último capítulo. Degé deixa Oscar e Lagos, seguido pela 

menina, como já fora previsto na sua imaginação e na de Brausen, no capítulo VI. Para 

Degé fora permitido saltar um ano no relato e passar um tempo com a jovem. Então 

Brausen dá essa permissão de transgredir ao seu personagem, possibilitando, assim, a sua 

própria ida a um futuro de salvação.  

Díaz Grey [...] hizo por mí y por él lo que yo no podía hacer, saltó un año de su 

tiempo, abandonó Santa María, como si le fuera posible alejarse de la ciudad 

provinciana y de su río, colocó a Elena Sala en un pasado que no iba a suceder 

nunca: 

“[…] La muchacha me roza la mano, adelanta un dedo para trazar en mi palma 

húmeda un dibujo enseguida olvidado.” [ibidem: 253] 

“Usted” devolve a Díaz Grey a possibilidade de um lugar de refúgio, de salvação, 

em sua figura. Ela mesma seria seu agio, ao ser no lugar das outras, ocupando seus lugares, 

deixados vagos por suas saídas do relato seja por uma separação ou pela morte.  

3.3. O espaço-tempo 

 As dobras da alma em La vida breve estão intimamente relacionadas 

com/como dobras do tempo e do espaço. Vejamos como esses dois elementos são 

colocados ardilosamente no texto onettiano, quebrando uma estrutura linear (e simplória) 

da narrativa tradicional, para tornarem-se personagens fundamentais do texto.  

3.3.1. Do carnaval ao carnaval 

Segundo Josefina Ludmer [2009], o romance La vida breve é todo construído por 

um par de iguais. Como vimos anteriormente, a desdobra é o ponto principal do texto, nada 

está sozinho, tem sempre o seu outro em alguma instância. Contudo, o texto não está 

restrito apenas ao duplo, há sempre uma possibilidade infinita de desdobras, como, por 

exemplo, Gertrudis, Elena, Raquel, Queca, “Usted”. “El texto habla y hay que oírlo hacia 

adentro, con otra escucha, con trayectos múltiples. Habla de un modo microscópico y 

polifónico y es inagotable.” [LUDMER, 2009: 11-12]; permite incontáveis reorganizações 

dos acontecimentos. O próprio romance está dividido em duas partes, mas é na segunda 

parte que os rompimentos e as substituições se cumprem. No capítulo V, “Primera parte de 
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la espera”, se anuncia a chegada desse pensar e concluir o ciclo que começara com a 

mutilação de Gertrudis. 

Era el tiempo de la espera, de la infecundidad y el desconcierto; todo estaba 

confundido, todo tenía el mismo valor, idénticas proporciones, un significado 

equivalente, porque todo estaba desprovisto de importancia y sucedía fuera del 

tiempo y de la vida, ya sin un Brausen que aquilatara, todavía sin un Arce que 

impusiera el orden y el sentido. […] La ciudad había llegado al centro del verano 

y todos creímos que estaba situada para siempre en mitad del calor inmóvil, […] 

donde cada uno de nosotros se esforzaba por conservar el último aliento […].  

Yo, el puente entre Brausen y Arce, necesitaba estar solo, comprendía que el 

aislamiento me era imprescindible para volver a nacer, que únicamente a solas, 

sin voluntad ni impaciencia, podría llegar a ser y a reconocerme. […] si hubiera 

tenido conciencia de esta espera la habría encortado, tal vez en años [ONETTI, 

2009: 245-246] 

Para Brausen já estava previsto aquele desfecho, no qual Díaz Grey assume o relato; o que 

falta daí por diante é tomar as devidas providências para que isso ocorra como havia 

decidido previamente. A partir do momento em que soube, já não havia mais nada a ser 

feito para modificá-lo. Se lhe ocorresse antes este caminho, segundo ele, já o teria posto 

em prática, há muito tempo. Toda a narrativa se trata de um grande preparo/espera para 

aquele instante.  

No primeiro capítulo, Queca relata sua espera por Ricardo, no primeiro dia de 

carnaval. Já no último capítulo do texto, a espera pela fuga ocorre no último dia de 

carnaval.  

Entre el carnaval pasado de la mujer y el carnaval futuro del relato transcurre la 

novela. Ahora la fecha 30 de agosto, la de Santa Rosa, título del primer capítulo 

(la única fecha exacta del texto), adquiere sentido: es el límite entre uno y otro 

carnaval: el 30 de agosto marca el centro entre febrero y febrero; seis meses 

atrás, no narrados, y seis meses por narrar; lo que el relato cubre es la segunda 

mitad de un par de iguales [LUDMER, 2009: 42] 

Esse acompanhamento velado da vida de Queca se estende até outubro, quando Brausen 

resolve adentrar no apartamento ao lado, passar ao relato que “auscultava”, através das 

finas paredes, e preparar o ambiente para sua entrada, sua transição, como Arce. 

Empezaba octubre cuando imité las formas de la noche de la vieja guardia y los 

malentendidos, [...]. Subí en el ascensor, [...] el departamento de la Queca estaba 

abierto […] no supe lo que hacía hasta que estuvo hecho. Estaba seguro de que 

no había nadie en el departamento, […] introduje una mano, encendí la luz del 

techo. [ONETTI, 2009: 72] 

O próprio tempo se desdobra na narrativa. Por exemplo, Brausen evoca a 

Gertrudis do passado para duplicá-la em Elena. Evoca sua memória a todo o momento para 

compor o presente da narrativa. Em relação ao tempo ainda, é notável também o fato de 
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que em todas as hipóteses levantadas por ele ao utilizar o futuro do pretérito, há sempre 

uma condição para que outro fato ocorra, o passado e o futuro estão estreitamente ligados 

para compor o presente: antes mesmo de se apresentar a Queca como Arce, Brausen já 

criava para ela situações (“la mujer de al lado, Queca, entraría de golpe” [ibidem: 42]); ele 

se salvaria se continuasse escrevendo, etc. 

Já do passado de Díaz Grey só se conhece que vendia morfina em Buenos Aires 

com um amigo da faculdade, chamado Quinteros, que sugeriu a Elena que o procurasse.  

Lo que legitima al relato de ficción no es del orden de lo verificable, y el 

principio de identidad es suspendido a veces en favor de una lógica interna del 

relato, para el que cada narrador fija sus reglas personales y se atiene a ellas 

configurando su propio mundo. [SAER, 2004: 8]. 

O único dado apresentado por Brausen desse passado é o que interessa para aquela 

narrativa do presente, para contar como Elena se decide por ir à Santa María, consultar-se 

com o médico da cidade. O resto é nada, pois não importa para o relato, pois fora deste não 

existe nada. Ao trazer seu passado/ sua vida às ruas de Santa María, Brausen traz sobretudo  

o fenômeno da reminiscência, a metamorfose que ele anuncia (transformação do 

passado em presente), o sentimento de que há ali uma porta aberta para o 

território da imaginação, enfim a resolução de escrever à luz de tais instantes e 

para os trazer à luz. [BLANCHOT, 2005: 25] 

O romance opera majoritariamente com esses dois tempos: o passado e o presente, 

sempre correlacionados, aos quais retornaremos no capítulo adiante. Tudo que se 

rememora é para compor o presente ou o passado desse presente, algum personagem, ou 

justificá-lo. Somente no capítulo VI da Segunda Parte, “Tres días de otoño”, o texto foge 

dessa estrutura, há um pulo de um ano depois do término desse período, de um carnaval a 

outro. Brausen fala de Díaz Grey e da inglesa, já em Buenos Aires, vivendo uma boa vida 

fora de Santa María. Contudo até o próprio Díaz Grey sabe que aquilo não aconteceu, que 

era fruto do tédio e da imaginação de Brausen-Degé. Este capítulo, embora assinado por 

Brausen, na verdade é composto pelos anseios dos dois, à medida que Brausen dá voz a 

Degé, em primeira pessoa, mesmo que entre aspas, voz que está dotada da consciência de 

ser aquele um sonho acordado, ocorrido no inverno [ONETTI, 2009: 252]. Degé narra o 

capítulo em primeira pessoa, entre aspas. Contudo, no último, ele passa à terceira pessoa. 

Brausen dá a ele a capacidade de atravessar fronteiras, inclusive a do tempo, e de ser 

possível realizar qualquer ato, por mais atroz que seja. Ele permite que o médico olhe para 

si, de fora, como narrador, analisando a situação imaginada. 
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“Pienso en el doctor Díaz Grey, inmóvil en esta mesa, contra un lado de la noche 

de otoño tormentosa, mirando la risa, el interior sonrosado de una boca de 

muchacha, envanecido por la seguridad de ser capaz de toda injusticia. […] Todo 

es posible, podemos pensar; o pensar sin tristeza que nada alcanzaremos de lo 

posible y que esta fatalidad no nos preocupa. ‘Ahora vuelves a sonreírme [...]. 

No la encuentro y no me importa, porque pienso en el doctor Díaz Grey, quieto 

en este lado de la mesa; […] de regreso en la vida’.” [ibidem: 256] 

O poder outorgado a Degé por Brausen é tanto, que ele oscila entre as pessoas do discurso, 

passa à primeira pessoa; depois à terceira, no último parágrafo; e já neste, ele abre aspas 

dentro das aspas para retornar à primeira pessoa do discurso, no período seguinte e dentro 

das mesmas aspas. Ele é o narrador – função assumida de vez no último capítulo –, neste 

capítulo, sobre um futuro que não faz parte da narrativa e se não o faz é porque nunca 

aconteceu, nem acontecerá, ficará restrito à imaginação, como um sonho otimista e 

extremista, como último recurso de salvação, com Annie.  

 O tratamento dado ao tempo no texto é, independentemente do período, de 

resgaste e busca das coisas boas remanescentes na memória de quem narra, uma busca 

desenfreada de breves momentos de regozijos, de plena realização, que marcam a trama 

dos personagens. A música entoada por Mami, a prostituta resgatada da mocidade de Stein, 

em uma reunião na casa de Stein, marca o quanto esses retornos são imprescindíveis no 

relato, além de dar nome ao romance. 

La vie est breve 

un peu d’amour 

un peu de rêve 

et puis bonjour. 

La vie est breve 

un peu d’espoir 

un peu de rêve 

et puis bonsoir [ONETTI, 2009: 197]. 

3.3.2. Santa María – a cidade de províncias  

Porque narra el proceso de narrar, La vida breve se sitúa, en el interior de la obra 

de Onetti, en un espacio fundante: […] serán momentos típicamente 

significativos, reiterados, específicamente onettianos: pensar el estatuto de la 

ficción, la posibilidad de narrarla y el proceso en el sujeto que la enuncia 

equivale a informar; el momento dramático-reflexivo de La vida breve se 

identifica con el momento constitutivo: el hecho de escribir sobre escribir dibuja 

un esquema que no solamente se reproduce en los relatos posteriores; El pozo, 

“Un sueño realizado”, Para esta noche, adquieren otro sentido – en el sentido de 

“Kafka y sus precursores” – en función de La vida breve. [LUDMER, 2009: 17-

18] 

No conto “El posible Baldi”, já citado, a cidade-palco é Buenos Aires, 

movimentada pelo espírito do novo tão presente na época. Em La vida breve, o duplo está 

presente também na cidade: Montevidéu e Buenos Aires desdobradas em Santa María. 
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Onetti funda assim o espaço de Santa María, numa dobra a qual ele sempre retorna na 

maioria de suas obras posteriores. A propósito da afirmativa de Ludmer citada acima, a 

desdobra do espaço nesse outro, que é fundante, chama a atenção para o tratamento que 

Onetti dá, na narrativa, ao próprio trabalho de contá-la. Brausen está encarregado de contar 

essas histórias, contudo, é Onetti que as costura, como se o autor funcionasse como a 

consciência metanarrativa do texto, que está além da própria narrativa, estrutura-a tal como 

é, para que seja una em sua multiplicidade.  

Em “El posible Baldi”, Baldi, embora tenha noção de seu conformismo, consegue 

transgredir o que lhe é imposto somente na fuga, através dos inúmeros possíveis Baldis de 

suas narrativas. Em La vida breve, a fuga se dá tanto através da criação de outros eus, 

como também pela cidade, a cada momento reinventada. Santa María, a cidade na qual 

Brausen revive sua vida, através de Díaz Grey.  

E se um dia, ou uma noite, um demônio lhe aparecesse furtivamente em sua mais 

isolada solidão e dissesse: “Esta vida, como você a está vivendo e já viveu, você 

terá de viver mais uma vez e por incontáveis vezes; e nada haverá de novo nela, 

mas cada dor e cada prazer e cada suspiro e pensamento, e tudo o que é 

inefavelmente grande e pequeno em sua vida, terão de suceder novamente, tudo 

na mesma sequência e ordem – e assim também essa aranha e esse luar entre as 

árvores, e também esse instante e eu mesmo. A perene ampulheta do existir será 

sempre virada novamente – e você, com ela, partícula de poeira!”. – Você não se 

prostraria e rangeria os dentes e amaldiçoaria o demônio que assim falou? Ou 

você já experimentou um instante imenso, no qual lhe responderia: “Você é um 

deus e jamais ouvi coisa tão divina!”. Se esse pensamento tomasse conta de 

você, tal como você é, ele o transformaria e o esmagaria talvez; a questão em 

tudo e em cada coisa, “Você quer isso mais uma vez e por incontáveis vezes?”, 

pensaria sobre os seus atos como o maior dos pesos! Ou o quanto você teria de 

estar bem consigo mesmo e com a vida, para não desejar nada além dessa 

última, eterna confirmação e chancela? [Nietzsche, 2012: 205] 

La vida breve abre o espaço Santa María, ao qual Onetti sempre retorna em suas 

produções posteriores. Mas é neste romance, que o autor traça um mapa poético de Santa 

María, à qual Brausen recorre como agio, – uma salvação no espaço literário, uma escrita 

de salvação.  

No momento em que Díaz Grey assume o papel de narrador do relato, “já não é o 

mesmo ponto de vista nem a mesma cidade” [DELEUZE, 2009: 235]. A cidade de Buenos 

Aires, na qual Degé se encontra no último capítulo do texto, já é outra, distinta daquela em 

que vivia Brausen. Utilizemos a divisão, proposta por Ludmer, do romance em dois 

relatos: 1, da ficção, e 2, da subficção; a Buenos Aires em que está Díaz Grey é uma cidade 

também ficcional, contudo, faz parte do relato 2, é uma desdobra da outra, onde vivia Juan 

María Brausen no relato 1.  



67 

 

Leonardo Vieira aborda, em seu texto “A cartografia mítica de Yoknapatawpha”, 

a construção da geografia poética, em Absalão, Absalão (romance de Faulkner, publicado 

em 1936), utilizando -se do termo “método mítico”, de T. S. Eliot, para delinear um 

método no qual se  

pressupõe a existência de dois planos na construção do romance: um “plano de 

superfície”, em que são apresentados os pormenores “realistas” da narrativa; e o 

“plano mítico”, em que os acontecimentos e as personagens possuem estreita 

ligação com os  acontecimentos e as personagens do mito. [2007] 

Em La vida breve, o espaço Santa María reúne esses dois planos: um primeiro de 

superfície, conforme na citação; e um segundo, que, sem ter as características de um lugar 

mítico, pertence ao imaginário, como se fora um sonho. Estes dois espaços estão 

vinculados, a todo instante, no texto, numa relação de dependência mútua. O próximo 

capítulo, da presente dissertação, será destinado ao tratamento ficcional desses tempo e 

espaço, seu elemento fantástico; visto que,  

La autonomía del territorio cambia de signo: ya no es más el universo empírico 

maquillado de tal manera que el lector no puede reconocer el modelo al que hace 

referencia, sino una peripecia inédita en el eterno conflicto que une y separa, 

anula y complementa, substituye y prolonga, revela y traiciona lo real y su 

representación [SAER, 2004: 4] 
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4. O simulacro 

 

Cuando hay un par de objetos iguales es posible algo 

entre ellos: […]. […] el drama de la amputación es, en 

realidad, el de la negación de la posibilidad de instalarse 

[…]. Brausen se encuentra entre dos “lados”: su esposa 

y la nueva vecina; entre dos cortes, el del pecho y el de 

la pareja que cuenta la voz de la mujer; a todo lo largo 

del relato oscilará entre Arce […] y Díaz Grey […]. Y 

en La vida breve todo está dividido en dos partes y todo 

tiene un “al lado”: hay dos lugares fundamentales 

(Buenos Aires y Santa María), dos departamentos, dos 

partes de la novela, dos nombres para el narrador-

escritor, y, sobre todo, dos reinos: lo que se muestra 

como “realidad” y lo que se dice “ficción”. [LUDMER, 

2009: 32-33] 

 

Não faltam críticos que tentem impor à Santa María, de Onetti, o título de cópia 

da mescla Montevidéu/Buenos Aires. Esse tipo de análise reduz as obras onettianas, que 

têm como espaço essa cidade ficcional, a uma mera reprodução do real. Onetti pode até ter 

se utilizado de elementos de seu entorno para compor Santa María, o que também ocorre 

com a Buenos Aires e Montevidéu ficcionais de La vida breve, contudo, não é nem Buenos 

Aires, nem Montevidéu, nem qualquer outra cidade latino-americana específica. É somente 

a cidade apresentada no texto, não existindo nada além: um território fictício que só tem 

seu espaço dentro do texto, e que, distorcido, remete à realidade, na verdade, às conjecturas 

do real que muitos querem submeter-lhe. Podemos considerar o ponto de vista dos críticos 

que seguem por esse viés fora do âmbito pretendido com a análise realizada no presente 

capítulo. Pois, aqui, ao falar dessa cidade, não é de forma alguma para submetê-la aos 

padrões do “real”, mas sim analisá-la como um espaço no qual “se produce un efecto de 

realidad” [BARTHES, 1970: 100]. No momento em que cidades e personagens aparecem 

no texto literário já são ficção, fazem parte somente do universo ficcional do texto. Onetti 

adapta “a la complejidad de la experiencia, un sistema narrativo propio capaz de dar cuenta 

de ella, al margen de las pretendidas transcripciones lineales de ese fosilizado esqueleto 

ideológico que tantos se obstinan llamar realidad.” [SAER, 2004: 9]. 

Em La vida breve, o espaço está diretamente ligado ao tempo. Segundo Roberto 

Ferro, neste romance, “narrar es ordenar el tiempo en el espacio de la escritura.” [2003: 

178]. Na maior parte do relato, Montevidéu é o espaço destinado ao passado; Buenos 

Aires, ao presente; e Santa María, à junção desses dois tempos. Como já vimos no capítulo 

2: as lembranças de Brausen acerca de sua vida em Montevidéu, a partir de quando 
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conhecera Gertrudis, – “precisamente en la esquina de Médanos y 18 de julio, hace cinco 

años” [ONETTI, 2009: 63] – são evocadas durante todo o texto propulsionando, assim, a 

evolução do mesmo. O narrador reapropria-se do que foi vivido a fim de reproduzi-lo em 

outro, como um reflexo espelhado, só que distorcido pelas imagens da memória evocada 

para compô-lo. Entretanto Brausen simula durante todo o relato, só sendo sincero no 

âmbito de sua narrativa; nela ele confessa querer reviver os dias com Gertrudis em 

Montevidéu mas, para além do seu relato, é um jogador dissimulado que chega incluso a 

dizer a Stein: “Ya no me acuerdo de Montevideo” [ibidem: 61]. Brausen deixa apenas a ele 

e a quem o lê o conhecimento de seus questionamentos e inquietações. 

No início da narrativa, Brausen afirma “Y aquí va a estar Gertrudis [...] en la 

convalecencia, si todo va bien. Con esa asquerosa bestia del otro lado” [ibidem: 19], ou 

seja, o presente da narrativa é o composto a partir da esposa recém-operada, da chegada de 

Queca ao apartamento ao lado e de um eu Brausen que “tenía por entera, para salvarme, 

esta noche de sábado; estaría salvado si empezaba a escribir el argumento para Stein” 

[ibidem: 42], seu agio. A essa fundação, Ferro denomina “fundación imaginada”, pois 

Brausen cria seu relato a partir de outro relato: “el lugar del texto que se dice como 

‘realidad’, y el relato imaginado generado.” [FERRO, 2003: 174]. Brausen, ao criar a 

cidade, o faz em seu imaginário; mesmo que afirme já ter estado lá uma vez, faz questão de 

distinguir a suposta Santa María que visitara apenas uma vez da Santa María que ele criara, 

tão distinta, uma nova Santa María – sua ficção de segunda potência.  

Estuve sonriendo, asombrado, y agradecido por que fuera tan fácil distinguir una 

nueva Santa María en la noche de la primavera. La ciudad con su declive y su 

río, el hotel flamante y, en las calles, los hombres de cara tostada que cambian, 

sin espontaneidad, bromas y sonrisas. [ibidem: 25]  

Pudemos depreender no decorrer do presente trabalho, que a cidade imaginária 

(Santa María) aqui é uma cidade criada a partir do conjunto de elementos adquiridos por 

Brausen através de suas experiências e, como tal, está repleta de elementos modificadores 

que a forjam e constituem; uma reunião de imagens que consterna a percepção e evoca a 

memória de seus personagens, levando-os à remissão de seus incontáveis significados. 

Julio Cortázar, em seu texto “Del sentimento de lo fantástico”, cita Rimbaud para falar da 

memória e dos sentidos como alimentos à criação: 

‘Tu memoria y tus sentidos serán tan sólo el alimento de tu impulso creador. En 

cuanto al mundo, cuando salgas, ¿en qué se habrá convertido? En todo caso, 

nada que ver con las apariencias actuales.’. 
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Si el mundo nada tendrá que ver con las apariencias actuales, el impulso creador 

de que habla el poeta habrá metamorfoseado las funciones pragmáticas de la 

memoria y de los sentidos; toda la “ars combinatoria”, la aprehensión de las 

relaciones subyacentes, el sentimiento de que los reversos desmienten, 

multiplican, anulan los anversos, son modalidad natural del que vive para 

esperar lo inesperado. [CORTÁZAR, 1969] 

Por sua vez, Todorov [2006] nota que o elemento fantástico na narrativa se 

distingue por ter como traço principal um/s acontecimento/s estranho/s que causa/m 

hesitações ao leitor quanto a ser sobrenatural ou não: “No máximo, pode-se dizer que são 

acontecimentos estranhos, insólitas coincidências. Mas o passo seguinte é decisivo: 

produz-se um acontecimento que a razão não pode explicar.” [TODOROV, 2006: 149]. Ele 

[o fantástico] ocorre quando há o desconforto de não saber se os acontecimentos no texto 

estão apenas no imaginário dos personagem/s e/ou narrador/es ou se realmente se passou 

com ele/s na narrativa. Por exemplo, em La vida breve, a náusea que Brausen nos causa 

por deixar-nos, leitores, eternamente desconfiados do seu relato é uma representação do 

gênero fantástico. Contudo, Todorov, também afirma que, embora, a literatura se dê fora 

do âmbito do real e do irreal, o fantástico acaba evocando ambiguamente essa mesma 

pobre antítese que ele destrói.  

Esse mal-estar é presente durante todo o relato em La vida breve, principalmente 

no que diz respeito à ficção de segunda potência, que ocorre em Santa María, por causar 

estranheza sobretudo quando o personagem/narrador se dirige rumo à cidade ficcional, seu 

suposto lugar de salvação. Quando Brausen vai ao encontro de Stein a fim de se despedir, 

finge estar indo rumo a Montevidéu do seu passado; contudo, Brausen, no relato, sugere 

que o amigo não havia se deixado ludibriar por aquela encenação.  

[…] si tu salvación puede esperar, diría que muy probablemente el otro se 

restregó las manos y murmuró entre las barbas: ‘Mis designios son insondables, 

hijo mío’. [..] sea lo que sea, hay algo que tengo reservado para mí mismo hace 

años. La verdadera vía de salvación y el crimen perfecto. […] el tiempo pasa y 

mi fórmula no se emplea. [...] Hay que hacer una fogata con la ropa vieja, es 

necesario destruirla; no por amor al prójimo, sino porque es seguro que el traje 

arrastrará a su nuevo dueño y nos perseguirá.  [ONETTI, 2009: 234-235] 

Ao final do romance, no penúltimo capítulo – o último assinado por/como 

Brausen –, o narrador demonstra que a “solidariedade” e o cuidado que tinha com as 

questões envolvendo Díaz Grey nada mais eram que preocupações consigo mesmo, pois 

através dessa escrita, o relato contido no relato, podia se reinventar, já que, ironicamente, 

não podia fazê-lo no seu cotidiano; este que, como Brausen, era regular, um dia após o 

outro, sempre ritmados e enfadonhos.  
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[…] durante la última semana había sentido la necesidad de hacer por Díaz Grey 

algo más que pensarlo. […] Quería escribir lo que era el médico en la penumbra 

del hotel, en los corredores del hospital, en la sala del médico, de guardia, donde 

tomaría café, iniciaría la contestación a cada una de las frases previstas […] 

confesaría su profesión y habría de estar oscilando entre el cinismo y el 

prematuro desaliento de los tímidos mientras intentaba explicar. Pero no fue 

Díaz Grey ni su reacción y dificultades ante la mujer muerta lo que me hizo 

comprar el cuaderno y los lápices; en los últimos días sólo me interesaba pensar 

en la pieza del hospital, quería describir, minuciosamente, hasta habitarla, la 

diminuta sala del médico de guardia, sus paredes blancas, el escritorio con el 

teléfono y las ordenadas pilas de papeles, la fotografía de un ministro gordo en la 

pared, el aparato de radio del que colgaba en triángulo una carpeta de lana tejida, 

el pico humeante de la cafetera sobre el calentador entre tubos y bocales, quería 

estar allí, oírlos murmurantes y respetuosos de las pausas, ser yo mismo Díaz 

Grey, encogido y titubeante junto al escritorio, ser el joven médico de guardia 

con las tranquilizadoras manos largas, la sonrisa animadora y fría; ser la 

habitación y estar fuera de ella, detenerme en la soledad, en el olor amarillo del 

yodoformo de los corredores por donde avanzaba, siempre remoto, el chirrido de 

las ruedas de una camilla; contemplar el vidrio rugoso de la puerta del médico de 

guardia para distinguir las sombras apenas móviles del interior, adivinar frases y 

miradas, adivinar lo que cada uno de ellos estaba suponiendo y temía. [ONETTI, 

2009: 349-350] 

 Ao final do romance, em direção à Santa María, Brausen esboça, finalmente o 

mapa geográfico da cidade. 

Tracé una cruz sobre el círculo que señala a Santa María, en el mapa; estuve 

cavilando acerca de la forma más conveniente de llegar a la ciudad, examiné las 

variantes posibles, las ventajas de avanzar desde el oeste y las de hacer un rodeo 

y entrar en Santa María por el norte, atravesar la colonia suiza y aparecer de 

pronto en la plaza, en la aglomeración inquieta y musical de una tarde de 

domingo, provocativo y lento, arrastrando mi desafío entre hombres y mujeres.  

Pero resolví detenerme en Enduro y destacar a Ernesto para que entrara en Santa 

María y reconociera la ciudad; ya no me preocupaba la idea de que leyera los 

diarios. Enduro era un caserío tan próximo a Santa María, que bastaba trepar en 

una azotea […] para espiar las andanzas de la gente en la ciudad. [ibidem: 351] 

Como poderia Brausen estar numa cidade criada em seu imaginário? É compossível porque 

sua escrita permite que o realize; através dela pode burlar todos os conceitos estreitos de 

tempo e espaço, já que no relato essas regras são estabelecidas de acordo com a sua 

vontade/necessidade. Pode ser ele e outro/s e, ainda, levar à sua cidade mais alguém, 

Ernesto, no caso. A própria ficção que se mostra dentro da ficção que ele empreende, 

representa a ruptura com todas as castrações/limitações impostas em sociedade e que ele 

acatara durante anos. Essa ficção de segunda potência nos remete ao conceito da mise-en-

abyme, por conter uma relação de analogia ao relato que a detém – “a obra dentro da obra” 

[DALLENBACH, 1991: 19]. Dallenbach, em “El relato especular”, apresenta o conceito 

de mise-en-abyme desde o seu surgimento: a expressão “debe su denominación a un 

procedimiento heráldico que Gide, con toda certeza, descubrió en 1891. [...] Aunque Gide 
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no pase de la alusión, con el interior nos basta para comprender lo que tiene en mente: está 

cautivado, quizá, por la imagen de un escudo que recoge, en su centro, una réplica de si 

mismo en miniatura” [ibidem: 16]; uma imagen que não é outra além do que a de si 

próprio. La vida breve é constituída por esses múltiplos, invocados por Brausen e sua 

memória, até o final do relato. No qual, ele sugere que seu único e verdadeiro êxito fora a 

fundação de Santa María através de sua escrita.   

Todos eran míos, nacidos de mí, y les tuve lástima y amor; amé también, en los 

canteros de la plaza, cada paisaje desconocido de la tierra; y era como si amara 

en una mujer dada a todas las mujeres del mundo, separadas de mí por el tiempo, 

las distancias, oportunidades fallidas, las muertas y las que eran aún niñas. […] 

me descubrí libre del pasado y de la responsabilidad del futuro, reducido a un 

suceso fuerte en la medida de mi capacidad de prescindir. [ONETTI, 2009: 357-

358]. 

Brausen quebra paradigmas com a sua criação, embora Santa María não seja um 

espaço predestinado a “salvá-lo”, – o que ele já sabia, previamente, – a sua escrita pode 

liberá-lo do marasmo, da ideia de unicidade do ser e de uma crônica aceitação de todas 

essas imposições sociais.  

Arranqué la mitad del diario pegada a la ventana y contemplé la tierra reseca y 

ocre, las casas de Santa María, el campanario de la iglesia que debía resonar 

sobre la plaza cuadrada, por encima de los hombres pesados que paseaban la 

plaza en las tardes de domingo, […] confortados con la visión del lunes que les 

fuera prometido, el gran sol de cobre que se alzaría puntual sobre la colonia para 

iluminar y conferir un don de eternidad a las transacciones de compraventa, del 

acarreo y el acopio. [ONETTI, 2009: 353-354] 

O personagem contempla com orgulho o seu espetáculo imaginário: Santa María. Nessa 

cidade quem rege as leis do compossível é ele mesmo. O oxímoro exaltação/acomodação 

se dá durante todo o relato, assim como os efeitos da morfina: um elemento de 

excitação/euforia, impelindo Brausen ao movimento de criação do argumento e, ao mesmo 

tempo, de entorpecimento, de anestesia dos sentidos.  A fuga à Santa María, sua morfina, 

tem também como acontecimento estimulador, a morte de Queca. 

La ampolla se movía entre mi índice y me pulgar y yo imaginaba para el líquido 

una cualidad perversa, insinuada en su color, en su capacidad de movimiento, en 

su facilidad para inmovilizarse apenas se sosegaba mi mano, y refulgir sereno en 

la luz, fingiendo no haber sido agitado nunca. [ibidem: 22]. 

A euforia de quem reconhece/reverencia sua criação e a si mesmo como o fundador 

daquele espaço – uma espécie de simulacro, uma paródia, de deus provedor daquela gente 



73 

 

–, está em contraste com a paz que aquele espaço lhe dava, remetendo também à metáfora 

da morfina.  

Periódicos viejos y tostados se estiraban en la ventana de la fonda y me 

defendían del sol; yo podía desgarrarlos y mirar hacia Santa María, volver a 

pensar que todos los hombres que la habitaban habían nacido de mí y que era 

capaz de hacerles concebir el amor como un absoluto, reconocerse a sí mismos 

en el acto de amor y aceptar para siempre esta imagen, transformaría en un cauce 

por el que habría de correr el tiempo y su carga, desde la definitiva revelación 

hasta la muerte; que, en último caso, era capaz de proporcionar a cada uno de 

ellos una agonía lúcida y sin dolor para que comprendieran el sentido de lo que 

habían vivido. Los imaginaba jadeantes pero en paz, rodeados por el 

contradictorio afán de empujar y de retener que reflejaban las caras húmedas de 

los deudos, llenos de generosidad y humildes, sabiendo, no obstante, que la vida 

es uno mismo y uno mismo son los demás. Si alguno de los hombres que yo 

había hecho no lograba – por alguna sorprendente perversión – reconocerse en el 

amor, lo haría en la muerte, sabría que cada instante vivido era él mismo, tan 

suyo e intransferible como su cuerpo, renunciaría a buscar cuentas, a la fe y a la 

duda. [ibidem: 352-353] 

Brausen está dentro de sua ficção, mas também fora. Ele habita os dois espaços ao mesmo 

tempo, a ficção e a sua ficção dentro da primeira: “Junto a la ciudad y fuera de ella me era 

posible estirar las piernas bajo la mesa de la fonda” [ibidem: 352]. Elemento estranho, fora 

das regras do “possível” a que estamos racionalmente submetidos, já que Brausen cria um 

mundo organizado e dá a ilusão de verossimilhança, fazendo com que muitos, 

incessantemente, tendam a considerá-lo como real, mesmo que todavia não seja nada além 

da ficção. Ele “existe” compossivelmente, como Brausen/Arce, de maneira simultânea em 

dois espaços e, como Díaz Grey, em mais outro ainda. Além disso, conforme penetra a 

cidade, ele acrescenta elementos à sua composição, inclusive o caminho percorrido por 

eles está sendo criado naquele momento. Como afirma Saer, “la persona del relato cambia 

radicalmente la percepción de los acontecimientos, el tono y el sentido, pero no por 

cuestión académica de preceptiva literaria, sino por su conciencia aguda de los problemas 

de la ficción. Es la manera lo que cuenta” [SAER, 2004: 6]; Brausen permanece 

construindo Santa María, já que inclui e reposiciona elementos no espaço fundado. 

Encendían las luces de la plaza cuando llegamos a Santa María; entre los árboles, 

las verjas de los canteros y el pedestal de la estatua contemplé la fachada del 

hotel en la esquina, la iglesia y el cartel para automovilistas en el nacimiento del 

camino que llevaba a la colonia […]. 

Yo iba paso a paso, olvidado de Ernesto, tratando de descubrir en los perfiles 

rubios la costumbre de la piedad y la dureza; ellas eran mujeres y podían ser 

comprendidas; los hombres marchaban en línea recta, callados o haciendo 

comentarios sin mover las cabezas, hasta que los oscuros sombreros […] 

empezaban a separarse del nivel del malecón, a descender, rebajando la estatura 

de sus dueños. […] Me preguntaba hasta dónde era responsable de los pares de 
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ojos claros que rozaban las proas, las velas, los nombres caprichosos de las 

embarcaciones. [ONETTI, 2009: 354-355] 

Ainda no penúltimo capítulo, através da figura de Ernesto, Brausen também dá 

indícios de que a narração como um todo é uma composição sua, e de que não 

necessariamente todos os personagens existem além do seu imaginário. Observando 

Ernesto transcreve seu pensamento acerca do rapaz, alegando que ele mesmo obrigara o 

rapaz a matar Queca em seu lugar, aquele assassinato fora planejado para acontecer 

naquele exato momento, independente de como e por quem. Assim, Brausen exalta sua 

magnitude, seu poder, como aquele que elabora todas as “leis” de todos aqueles espaços. 

“Ahí está, perdido, existiendo sólo en el miedo; obligado a matar por mí, ahora 

atrapado en el hueco que dejó al desaparecer la vida de un médico de médico de 

provincia, inventada por mí; ahora descubre la historia que adjudiqué a Díaz 

Grey, piensa los pensamientos desalentados que yo le hice pensar.” [ONETTI, 

2009: 369]. 

Ernesto permanece no relato porque assim o quer quem conta. Ernesto não pode agir nem 

pensar sem que o permita esse narrador, quem, inclusive, deixa claro que esse é o jogo 

imposto ao longo de todo o relato, no qual só se sabe aquilo que quem conta quer que se 

faça conhecer. Permanecemos imersos nesse emaranhado de elementos contraditórios e 

obtusos, que retornam incessantemente ao texto, ansiosos por distinguir/descobrir quais 

personagens vão além do reflexo da multiplicidade de Brausens coexistentes no texto. 

Nesse sentido, em seu texto “O estranho”, Sigmund Freud afirma ser “indubitavelmente 

correta” [284] a seguinte observação de Jentsch: 

Escreve Jentsch: ‘Ao contar uma história, um dos recursos mais bem sucedidos 

para criar facilmente efeitos de estranheza é deixar o leitor na incerteza de que 

uma determinada figura na história é um ser humano ou um autômato, e fazê-lo 

de tal modo que a sua atenção não se concentre diretamente nessa incerteza, de 

maneira que não possa ser levado a penetrar no assunto e esclarecê-lo 

imediatamente. Isto, como afirmamos, dissiparia rapidamente o peculiar efeito 

emocional da coisa. E. T. A. Hoffman empregou repetidas vezes, com êxito esse 

artifício psicológico nas suas narrativas fantásticas’ [apud FREUD, 1969: 284] 

Esta observação cabe também perfeitamente ao jogo estabelecido por Brausen com seus 

personagens durante toda a narrativa. Esse jogo com o compossível causa um amargo 

sentimento de estranhamento no leitor de La vida breve, pois este passa a ter que lidar, 

também, com suas próprias reminiscências adquiridas no decorrer de sua leitura, 

compondo/acrescentando, assim também, mais desdobras às de Brausen. A própria 

mutilação de Gertrudis é reiterada e reconstruída diversas vezes durante o relato, sendo as 

percepções da mulher a respeito dessa perda de um seio acopladas/submetidas às de 
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Brausen; o que postula, novamente, a possibilidade dela mesma ser também um autômato 

obediente às necessidades/sentimentos de Brausen: “Y ella y yo hemos descubierto, 

desanimados, con un horror ya disminuido por la repetición, que todos los temas pueden 

conducirnos al costado izquierdo de su pecho. Tenemos miedo de hablar; el mundo entero 

es una alusión a su desgracia.” [ONETTI, 2009: 62]. Brausen encontra-se preso ao dia em 

que se apaixonara por Gertrudis, porque, também, fora aquele dia que determinara que ele 

haveria de se infligir aquela simulação da obrigação de estar ali para auxiliá-la, já que 

havia escolhido tê-la como sua mulher. A recordação daquele momento anestesia e 

também fere, visto que o que permanecia era apenas aquilo que ele relatava, reivindicado 

por uma memória também fictícia: “lo que creo encontrar de ella en mi memoria 

pertenence a la imaginación” [ibidem: 83]. 

 O próprio apartamento de Queca é outro espaço criado por Brausen, à 

imagem e semelhança do seu e como extensão do seu próprio espaço. Assim que quando 

entra no apartamento da prostituta confere que a cama havia sido colocada como uma 

prolongação da sua própria. O elemento excitante e anestesiador presente durante todo o 

relato ressurge neste momento, pois Brausen, ao percorrer o apartamento da mulher, afirma 

que: “Calmándome y excitándome cada vez que mis pies tocaban el suelo, creyendo 

avanzar en el clima de una vida breve en la que el tiempo no podía bastar para 

comprometerme, arrepentirme o envejecer.” [ibidem: 73].  

Nesse trecho podemos perceber pistas/sugestões esclarecedoras quanto ao relato 

como um todo. Primeiro, Brausen sugere que o que tem o poder de acalmá-lo serve 

também como propulsor, faz com que ele se movimente, como a ampola de morfina no 

trecho já citado, capaz de movimentar-se e imobilizar-se, novamente, fingindo que nunca 

havia sido agitada antes. Esses paradoxos repetitivos – inércia/movimento, dor/gozo, 

agonia/paz – auxiliam-nos a traçar um perfil do próprio narrador, fazendo com que nos 

questionemos quanto à possível intencionalidade dessas “migalhas” deixadas por Brausen 

no texto. Segundo, há um resgate do próprio título da narrativa, que será retomado mais 

adiante no texto, na música entoada por Mami, uma mulher que viveu da prostituição 

durante muitos anos, ou seja, do acúmulo de diversos breves momentos. Brausen declara 

sua certeza de que a vida é breve demais para se estar preso aos limites ditados pela 

sociedade, modelo que ele segue até então no seu dia-a-dia de exemplar cidadão, a quem é 

negado o direito de arriscar-se por outros caminhos.  E por último, que a partir daquele 
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momento, já não podia se comprometer com nada mais que o fizesse se arrepender, exceto 

consigo mesmo.  

Outra passagem crucial no texto e que também evoca a ambiguidade do 

excitante/indolente é o momento no qual Brausen se sentira motivado, outra vez ainda, 

pela voz de Queca, – personagem autômato aqui – a se tornar mais um outro – Arce. 

– ¿Para qué voy a llorar, decime? – exclamó –. Uno se va y aparece otro. […] No 

voy a llorar. Antes me va a faltar el aliento que un hombre. 

Salté de la cama, repentinamente sudoroso, estremecido por el odio y por la 

necesidad de llorar. Era como si acabara de despertar de una pesadilla de quince 

días; como si la frase de la mujer rematara en el momento exacto el torbellino de 

la quincena, la suma de las horas en que estuve inmóvil, junto al escándalo pero 

fuera de él, alargado en la cama, la cabeza apoyada en la pared para escuchar. 

[ibidem: 98-99]. 

O salto de Brausen da cama, dessa imobilidade de quem só ouve, também se dá 

como representativo de seu impulso à ação, do seu salto para aquele espaço só 

“auscultado”, através da parede comum aos dois apartamentos, e “diagnosticado”, através 

de sua escrita. 

[…] no otro Brausen, sino vacío, cerrado, desvanecido, nadie en suma. Me 

alejaba – loco, despavorido, guiado – del refugio y de la conservación, de la 

maniática tarea de construir eternidades con elementos hechos de fugacidad, 

tránsito y olvido.  

[…]  

– Soy Arce. [ibidem: 101-102] 

Em La vida breve, Onetti nos brinda com seus jogos e sua escrita nada simplória 

e, muito menos, realista. “Durante años, Onetti transitó por ese sendero solitario: un 

hombre abriéndose camino por la selva infinita del idioma para erigir en ella, 

inexplicablemente, por razones misteriosas sobre todo para sí mismo, un monumento de 

palabras.” [SAER, 2004: 9]. 
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5. Considerações finais 

 O objetivo do presente trabalho foi o de estabelecer um mapa do múltiplo no 

romance La vida breve, de Juan Carlos Onetti. Iniciamos esse percurso propondo uma 

análise dos principais elementos utilizados dentro do texto pelo narrador Juan María 

Brausen.  

Primeiramente, contextualizamos a produção do autor e do romance em pauta, 

considerando o papel que ambos desempenharam na literatura da época.  Em um segundo 

momento, analisamos a função da memória como produtora do relato e do imaginário 

ficcional. Os elementos escolhidos para compreender melhor o funcionamento desse 

artifício no relato foram a morfina e o peito, pois eles têm como característica comum 

anestesiar e incitar a narrativa, sobretudo, no que diz respeito à criação de Santa María 

como simulacro de salvação por Brausen. 

No capítulo intitulado “As dobras”, apresentamos as análises das desdobras 

realizadas por Brausen ao longo da narrativa, esses múltiplos infinitos que levam muitas 

vezes à ambiguidade no texto. Analisamos as desdobras de alguns personagens, bem como 

do tempo e do espaço na narrativa, elementos que estão intimamente relacionados ao 

capítulo seguinte, “O simulacro”, no qual nos apropriamos do conceito de André Gide de 

mise-en-abyme, para analisar a ficção criada dentro da ficção, ou seja, a ficção de segunda 

potência postulada por Brausen. 

Nesse último capítulo, retomamos a questão do múltiplo como elemento que 

introduz, uma e outra vez, o “estranho” na narrativa. Brausen, ao se desdobrar em outro/s, 

causa um desconforto a seus leitores, pela dificuldade de se distinguir o que ocorre em 

cada espaço/tempo. Nesse sentido, o efeito que produz no leitor a interposição do estranho 

é o da incerteza de distinguir quais elementos são forjados por Brausen e quais constituem 

relatos de eventos ocorridos de fato com ele na narrativa. 

A partir dessas análises, podemos depreender que Brausen, esse narrador fundador 

de Santa María, é nitidamente um simulador. Brausen joga com todos os elementos que vai 

apresentando ao longo de sua narrativa, fazendo com que eles se desenvolvam e/ou se 

reproduzam incessantemente. Simulacros gerados pela evocação de uma memória 

contínua. No último capítulo do romance, é Díaz Grey, personagem criado por/a partir de 

Brausen, quem assume a ficção: “el espacio imaginario a la segunda potencia termina 

devorando al plano realista, que prodríamos llamar plano representativo simple, que le dio 

origen.” [SAER, 2004: 2]. 
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