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RESUMO 

 

MOTA, Rosana Silva. Soldados de Salamina: uma aventura na História ou uma 
história de aventura? 2013. 109f. Dissertação (Mestrado em Literaturas 
Hispânicas) - Universidade Federal Fluminense, Niterói, 2013. 

 

 

A presente dissertação pretende fazer uma análise de algumas características 

presentes em Soldados de Salamina, do escritor espanhol Javier Cercas. Trata-se 

de uma narrativa recente, publicada em 2001, em Barcelona, Espanha. Nós nos 

propomos investigar a diversidade de gêneros literários encontrados e delimitar 

seu enfoque ao longo dos três capítulos que compõem a obra. Cercas sinaliza 

para a necessidade das novas estratégias narrativas, condicionadas pelas 

transformações ocorridas no processo de escritura e de leitura. As aparições 

desse escritor em sua ficção confirmam uma tendência da literatura atual que 

consiste em sua tripla função:  de autor, de narrador e de protagonista, sem, no 

entanto, deixar de ser um relato de ficção. O objetivo da pesquisa é averiguar a 

relação existente entre o romance de extração histórica, o uso da memória, o 

hibridismo narrativo com o pensamento da Espanha atual. Para isso, 

estabelecemos relações com os textos ficcionais, críticos e híbridos em nossa 

reflexão. Ao valer-se dessa articulação, Javier Cercas faz ecoar, de modo sutil, a 

manifestação de dar voz aos anônimos que lutam e morrem na guerra, mas seus 

atos, não reconhecidos publicamente, podem ganhar vida se forem lembrados nas 

páginas de um livro. A busca de novas estratégias narrativas, em nossa proposta, 

explica a crítica da realidade do mundo que envolve a literatura e a exaltação ao 

leitor, que se torna companheiro do escritor nessa viagem pela estrada literária.  

 
Palavras-chave: Narrativa híbrida, romance de extração histórica, Javier Cercas, 

Soldados de Salamina. 

 

 



 

RESUMEN 
 
 
MOTA, Rosana Silva. Soldados de Salamina: una aventura en la Historia ou una 
historia de aventura? 2013. 109f. Dissertação (Mestrado em Literaturas 
Hispânicas) - Universidade Federal Fluminense, Niterói, 2013. 
 

 
 
Este trabajo se propone a hacer un análisis de algunas características de  

Soldados de Salamina, del escritor español Javier Cercas. Se trata de una 

narrativa reciente publicada en el año de 2001, en Barcelona, España. Se 

investigará la diversidad de géneros literarios encontrados y se delimitará su 

ocurrencia en los capítulos que componen la obra. Cercas apunta para la 

necesidad del uso de nuevas técnicas narrativas debido a las transformaciones 

ocurridas en el proceso de escritura y lectura. Una de las técnicas es la inclusión 

del autor en sus textos que ejerce las funciones de autor/narrador/protagonista, 

tendencia que acompaña la literatura actual. Nuestro objetivo es verificar la 

relación entre la novela de extracción histórica, el uso de la memoria y el género 

híbrido de acuerdo con el panorama literario en España. Javier Cercas busca con 

esta articulación dar voz a los silenciados por la guerra, al echar mano de nuevas 

estrategias narrativas. Además de hacer una crítica a la realidad del contexto 

literario e invita al lector a participar de la construcción del texto. 

 

Palabras-clave: Narrativa híbrida, romance de extracción histórica, Javier Cercas, 

Soldados de Salamina. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ABSTRACT 
 
 

MOTA, Rosana Silva. Soldiers of Salamis: an adventure in History or a history of 
adventure? 2013. 109f. Dissertação (Mestrado em Literaturas Hispânicas) - 
Universidade Federal Fluminense, Niterói, 2013. 

 
 

 
This dissertation seeks to make an analysis of some of the characteristics present 

in Soldiers of Salamina, Spanish writer Javier Cercas. It is a narrative recent, 

published in 2001, in Barcelona, Spain. We propose to investigate the diversity of 

literary genres found and delimit its focus over the three chapters that make up the 

work. Cercas signals for the need of new strategies narratives, conditioned by 

changes in process of scripture and of reading. The appearances of this author in 

his fictions confirm a trend of current literature that consists in coincidence with the 

author, the narrator and the protagonist, without, however, ceases to be a tale of 

fiction. The objective of the research is to assess the existing relationship between 

the romance of extraction, the use of historical memory, the hybridism narrative in 

accordance with the current thinking of Spain, for this, we have established 

relationships with the fictional texts, critical and hybrids in our reflection. To avail 

yourself of this articulation, Javier Cercas echoes, so subtle, the manifestation of 

giving voice to the anonymous who fight and die in the war, but their acts not 

recognized publicly, can earn life if they are remembered in the pages of a book. 

The search for new strategies narratives, in our proposal, explains the criticism of 

the reality of the literary world, the exaltation to the player that becomes companion 

of the writer on this trip by literary world. 

 
 
Key words: Hybrid narrative, romance of extracting historical, Javier Cercas, 
Soldiers of Salamis. 
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INTRODUÇÃO 

 

 

A narrativa espanhola, ao longo dos séculos, foi adquirindo várias 

características de acordo com as gerações de autores representantes de cada 

época histórica. No caminho trilhado pela narrativa, encontramos diversos nomes 

que se tornaram imortais no cenário literário mundial, e entre tantos escritores e 

obras, a mais marcante, para nós, em um curso de Especialização em Literatura 

Espanhola Contemporânea, oferecido pela Universidade Federal do Rio de 

Janeiro, no ano de 2009, foi Soldados de Salamina, obra de Javier Cercas (1962) 

publicada em 2001, em Barcelona, pela editora Tusquets. Foi traduzida para mais 

de 20 línguas e adaptada para o cinema por David Trueba, em 2003, e para o 

teatro por Joan Ollé, em 2007. 

No ano seguinte, foi uma das leituras apresentadas e trabalhadas em uma 

das disciplinas do curso de Mestrado em Literaturas Hispânicas da Universidade 

Federal Fluminense. Ministrado pela Professora Doutora Magnólia Brasil Barbosa 

do Nascimento, no segundo semestre de 2010, o curso ―A recriação da guerra civil 

na ficção espanhola‖ foi determinante para a construção desta dissertação, pois 

nele tivemos a oportunidade de nos aproximarmos dos grandes romances escritos 

naquele fatídico período da história recente da Espanha. 

Essa aproximação da História com a literatura nos impulsionou a pesquisar 

sobre o que motiva o autor a centralizar sua narrativa nesse tema, apesar das 

implicações presentes em inscrever um fato real no contexto ficcional. Baseamo-

nos na construção de Soldados de Salamina e suas peculiaridades, que nos 

direcionam para o questionamento da relação entre o panorama literário espanhol 

atual e os conceitos existentes nas narrativas que se caracterizam pela presença 

constante do autor e as dificuldades encontradas ao tentar classificar tais obras. 

       As duzentas páginas que compõem a obra em questão retratam um 

período difícil para a História da Espanha: o da Guerra Civil (1936 – 1939). Javier 

Cercas expôs suas críticas a respeito de três momentos históricos: o período 

anterior à guerra, os três anos da guerra e o pós-guerra, uniu o relato verídico com 



 

o romance de extração histórica, ao narrar a vida do escritor falangista Rafael 

Sánchez Mazas. Possivelmente, para dar mais crédito às suas afirmativas, citou 

alguns emblemáticos autores hispano-americanos, como Ricardo Piglia e Roberto 

Bolaño, ficcionalizando-os em seu relato.  

Para os intelectuais, a modernidade espanhola representava o conflito entre 

um sonho nacional simultâneo de renovação e a riqueza de um passado glorioso 

que foi se debilitando aos poucos e, com o advento da guerra, provocou um 

estado de miserabilidade sem precedentes no país. A divisão desses valores é 

considerada a geradora do atual pensamento espanhol: o desencanto do passado, 

a consciência do fracasso e um sentimento compartilhado de um declínio histórico 

e social.  

 A sociedade sofreu um drama com essa modernidade historicamente 

contraditória, confusa, debilitada e que foi perdendo seu rumo com o passar dos 

anos. Com a morte de Franco, a normalidade democrática que já estava a 

caminho começou a ganhar forma. A redemocratização não se deu tão facilmente, 

embora não tenha sido demasiadamente traumática em um país que sofrera uma 

guerra dilaceradora.  

A produção literária de Javier Cercas é diversificada e engloba narrativas 

ficcionais curtas, como o conto ―El móvil‖ (1987), e romances, como Velocidad de 

la luz (2005), publicado após o fenômeno editorial objeto desta pesquisa. 

Observamos também Anatomia de um instante (2009), um romance que enfocava 

a cena emblemática sobre a tentativa de golpe de estado ocorrida em 1981, 

quando militares liderados pelo general Antonio Tejero invadiram a Câmara dos 

Deputados para tentar impedir a transição democrática, seis anos depois da morte 

de Franco.   

         

 

 

 

 



 

Podemos perceber com essa narrativa a predileção de Cercas por retratar 

fatos históricos enfocados pelo prisma literário, fazendo-nos refletir sobre tais 

acontecimentos, em busca de uma interação com o leitor de maneira que a 

narração se aproxime cada vez mais da realidade revisitada. Soldados de 

Salamina e Anatomia de um instante tratam de dois períodos fundamentais para a 

história da Espanha: o início e o fim do franquismo. Esses romances marcam a 

relação do presente com o passado que não se mostra estático, distante: seu 

significado se transforma com o tempo. 

 Javier Cercas foi um renovador ao unir diversos gêneros e recursos 

literários em Soldados de Salamina. Em sua obra, encontramos o relato histórico, 

a autobiografia, a autoficção, a intertextualidade, os discursos polifônicos, a 

metanarratividade, ou seja, há um hibridismo de gêneros e recursos presente 

nesta e em outras narrações atuais que estarão exemplificadas no corpo da 

dissertação. Essa nova forma de narrativa resgata um dos personagens principais 

de uma construção literária: o leitor que, de acordo com o desenrolar da trama, é 

tocado pelo narrador, que faz emergir uma consciência crítica dos fatos históricos.  

A tentativa de dar uma forma mais verossímil a sua escritura faz-se de 

maneira tão ávida que, em Soldados de Salamina, o autor necessitou incluir-se na 

sua história para acompanhar de perto o desenvolvimento dos fatos de uma 

maneira que nada escapasse a seu conhecimento e, assim, concretizar seu 

objetivo de relatar a História por meio de sua história, trazendo à tona os mortos 

da guerra, por meio do resgate da memória histórica, coletiva e individual. Apesar 

de não ter vivenciado o período de combate, escreve do que conseguiu recuperar 

ouvindo alguns depoimentos, lendo documentos.  

Considerando-se que os fins mencionados exigem uma profunda e 

detalhada leitura dos textos, recorremos a estratégias comparativas de análise e 

reflexão da obra em relação à história e à teoria literária, tendo em vista a 

compreensão e a aproximação dessas áreas. Estabelecemos, desse modo, a 

divisão de nossa investigação em três capítulos. 

 

 



 

Assim, no primeiro capítulo, traçamos um breve histórico sobre a vida do 

autor e de sua produção literária. Do mesmo modo, ressaltamos a importância de 

Soldados de Salamina para a atual literatura espanhola, suas referências 

históricas, a intensidade de seu conteúdo e seu caráter. Para tanto, valemo-nos 

dos estudos de Antonio R. Esteves, Francisco Rico, Josefina Ludmer, Santos 

Sanz Villanueva, Ricardo Guillón e de entrevistas que alguns veículos de 

comunicação publicaram com Javier Cercas por causa de sua vinda à Feira 

Literária de Paraty, FLIP, no ano de 2012.  

No segundo capítulo, promovemos uma análise dos temas e elementos 

estruturais de Soldados de Salamina, na qual nos centramos nos seguintes 

pontos: a função da memória no discurso histórico e a importância do tempo para 

delimitar acontecimentos assim como a memória individual e coletiva no contexto 

literário. Para nos direcionar no estudo da memória histórica, tomamos como base 

o estudo dos teóricos Andreas Huyssen e Jacques Le Goff. Abordaremos a função 

da memória no resgate do passado e, como apoio, utilizaremos a teoria de 

Maurice Halbwachs e sua obra A memória coletiva (2006), com a tradução de 

Beatriz Sidou. Esse autor, em seu discurso, procura desentranhar, a partir dos 

limites mínimos que delimitam o assunto, conceitos teóricos sobre a definição 

entre as memórias histórica, coletiva e individual e os aspectos que envolvem 

esse tema.  

Antonio R. Esteves, Francisco Fleck, Juan Oleza, Magnólia Brasil 

Barbosa do Nascimento, Márcio Seligmann-Silva e Pedro Ruiz Torres nos 

forneceram informações valiosas para as demais questões que nos propusemos 

observar, como a memória individual e a coletiva no discurso literário. No tocante 

à questão da análise cronológica, utilizamos Benedito Nunes, em seu livro O 

tempo na narrativa (1988), no qual investiga a pluralidade do tempo na obra 

literária, estudada a partir das noções de ordem, duração e direção ao observar o 

conjunto de fatos que movem a narrativa.  

 

 



 

O terceiro capítulo abre com uma breve explanação de alguns tipos de 

escritas de si existentes e as que estão presentes em Soldados de Salamina. Para 

a realização dessa abordagem, utilizamos a pesquisa que resultou em um livro 

sobre esse tipo de discurso, Escritas de si, escritas do outro. O retorno do autor e 

a virada etnográfica (2007) de Diana Klinger. Para o conceito de autobiografia,  

seguimos o estudo de Phillipe Lejeune, além das considerações de Alcmeno 

Bastos, Antonio R. Esteves, Leonor Arfuch, Paul Ricoeur, Paula Sibila e Lluch 

Prats. Ao analisar as vozes da narrativa, utilizamos O foco narrativo (2007), de 

Lígia Chiappini Moraes Leite, importante obra da teoria literária, sedimentada 

pelas reflexões de Jean Pouillon e Percy Lubbock. 

Por fim, acreditamos que nossa pesquisa desenvolve-se com a 

possibilidade de contribuir para a ampliação da visibilidade no Brasil de Javier 

Cercas e suas obras e de alguns aspectos que envolvem a literatura espanhola 

atual, além de mostrar como um fato passado pode relacionar-se com o presente 

de um modo que não seja somente como forma de lembrança, mas de 

ressignificação. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

1 O ESCRITOR JAVIER CERCAS E A NARRATIVA ESPANHOLA 

 

 

Um período importante para a Espanha e crucial para a narrativa se refere 

aos momentos anteriores e posteriores à guerra civil e ao regime autocrático. 

Percebemos, nas obras de autores como Agustín de Foxá (1903-1959), o uso da 

força da palavra para disseminar o apoio ao novo regime, apresentando, por meio 

de romances, revistas, filmes, a lealdade ao governo resultante da vitória na 

guerra civil. Servia também como arma de protesto, não abertamente, nas mãos 

de quem repudiava o general Francisco Franco e o bando nacionalista, como 

demonstrou em diversos textos o escritor Miguel Delibes (1920-2010).  

Atualmente, autores nascidos no término no regime ditatorial, como Javier 

Cercas (1962), Manuel Rivas (1957), escrevem com liberdade. Entretanto, imersos 

no mar de diversos temas e posicionamentos, notamos uma fragmentação na 

narrativa, o que permite o surgimento de uma variedade de formas de expressão 

literária que se cruzam diante dos olhos dos leitores. Observamos, com interesse, 

um renascimento da ficção histórica, relatos metaliterários, ensaios, narrativas 

intertextuais, novela negra ou policial, além de temas que envolvem a memória e a 

pós-memória. 

A proposta a ser desenvolvida nesta dissertação expõe o caminho pelo qual 

escritores como Javier Cercas escolheram trilhar em sua narrativa, construindo 

notáveis protagonistas que permanecem na memória dos leitores, explorando 

intimidades, recordações, traumas de infância e peripécias da juventude. Em sua 

obra Soldados de Salamina (2001), Cercas nos mostra uma diversidade de 

gêneros que se mesclam no texto, personagens fictícios e ficcionalizados, antes 

desconhecidos, se transformam em grandes heróis para cada um de nós. 

O leitor também é um grande personagem para Cercas, compartilha a 

construção do romance de uma forma ativa, com a missão de desvendar os 

mistérios contidos no texto, já que, para isso, o autor permite que haja liberdade 

diante da leitura. Esse processo, para escritores como Jean-Paul Sartre, se 

classifica como pacto de generosidade entre as partes envolvidas: cada um confia 



 

no outro sem exigir nada em troca.  

Assim a leitura é um pacto de generosidade entre o autor e o leitor; cada 
um confia no outro, conta com o outro, exige do outro tanto quanto exige 
de si mesmo. Essa confiança já é, em si mesma, generosidade: ninguém 
pode obrigar o autor a crer que o leitor fará uso da sua liberdade; 
ninguém pode obrigar o leitor a crer que o autor fez uso da sua. É uma 
decisão livre que cada um deles toma independentemente. (SARTRE, 
1993, p. 46). 

Liberdade é a mola que impulsiona a escritura dos novos narradores a partir 

dos anos oitenta, que, mesmo assim, não abandonam a tradição formal em sua 

narrativa de uma maneira que busca a renovação da fórmula existente. Enredo, 

personagem, espaço e tempo continuam a prevalecer e, segundo Javier Cercas, 

esse é o caminho que ele escolheu para seguir: seus romances não inovam, 

apenas renovam a escrita literária, já que não precisam estar atados a nenhum 

tema preestabelecido, nem a nenhuma causa a ser defendida. Seu compromisso 

real é o da fidelidade ao próprio texto. 

Essa geração de escritores à qual Cercas pertence não carrega consigo as 

marcas da guerra, mas aborda o passado doloroso da Espanha em sua obra, 

possivelmente para poder vivenciá-lo de uma maneira transformadora no 

presente, já que a narrativa da atualidade desfruta de mais liberdade literária sem 

deter-se nas desculpas históricas, políticas e morais.  

Cercas, em Soldados de Salamina, aborda a guerra civil expondo alguns 

fatos importantes da época como a militância da cultura e da literatura durante 

esse momento histórico. Santos Sanz Villanueva destaca a importância dessa 

participação para o cenário da época:   

Una prueba contundente de la respuesta cívica de los escritores ante 
unas circunstancias que exigen la movilización general de la cultura la 
constituye la celebración en Valencia, en 1937, del II Congreso de 
Escritores Antifascistas (minuciosamente estudiado y documentado por 
Aznar Soler [1978]), que contó con una excepcional y solidaria 
participación de intelectuales extranjeros y nacionales. VILLANUEVA, 
1984, p. 14). 

A partir de 1939, com o término da guerra civil, a situação não se amenizou. 

Sanz Villanueva ainda aponta, como uma das características da vida cultural do 

período de pós-guerra, a asfixiante pressão que a política exerceu sobre a 

literatura. Diante do quadro em que se encontrava o país, o escritor, de maneira 



 

geral, se viu impulsionado por convicção, generosidade ou oportunismo a escrever 

sob o signo totalitário. 

Inicia-se um regime ditatorial que durará quase quarenta anos e 

implementará uma forte censura à cultura. A Espanha estava imersa na ruína 

econômica, acompanhada pelo sofrimento do povo que atravessava um período 

de grave desemprego, fome, além de diversos tipos de violência e enfermidades. 

Era o tempo da tuberculose e do piolho, como bem mostra o conto Cabeza 

rapada, de Jesús Fernandéz Santos (1958).  

As mazelas da Espanha, o desamparo do povo, o sofrimento dos 

sobreviventes da guerra passam a ser tema das obras surgidas nesse período: 

diversos escritores, muitas vezes, desafiando os limites impostos pela censura, 

descreviam suas impressões daquele nefasto período que foi governado por um 

regime no qual imperava o medo que sufocava o desenvolvimento cultural e 

artístico espanhol. 

A narrativa, sob o signo do medo, cedeu lugar a uma atitude pouco 

temerosa por parte dos escritores que, após a morte de Franco no ano de 1975, 

conseguiram encontrar-se com seu público, oriundo de um passado marcado pela 

derrota moral e política e interessado em esquecer esse passado, perder a 

memória. Inicia-se, assim, o período da ―nova narrativa espanhola‖. Alejandro 

Gándara, Antonio Muñoz Molina, Cristina Fernández Cubas, Eduardo Mendoza, 

García Sánchez, Javier Marías, José Maria Guelbenzu, Juan José Millás, Julio 

Llamazares e Martinez de Pisón são alguns nomes que compõem o grupo.  

Nos anos oitenta, houve uma tentativa de recuperar o fôlego e mudar o 

quadro: já que a vida se apresentava fragmentada, tediosa, o escritor busca inovar 

seu processo de escrita fazendo com que o imaginário estabelecesse uma ponte 

com o plano real como recurso para relatar um acontecimento.  Assim o leitor é 

inserido no pensamento do narrador, dando a entender que o que está sendo 

contado está acontecendo no mesmo instante em que se lê, graças ao recurso 

linguístico do estilo indireto livre.  

A narrativa começa a perfilar outro caminho, as técnicas formais 

permanecem, mas a maneira como os temas são abordados sofre uma mudança, 



 

com a volta da aproximação do autor com seu leitor e com a criação que se 

desdobra diante de seus olhos e há uma relação mais tênue com a realidade. 

Encontraremos obras nas quais os relatos parecem sair dos limites do texto, como 

afirma Ricardo Guillón: 

Tiende el narrador a borrar distancias, viendo el mundo y las cosas desde 
el punto de vista del personaje, e identificándolos con él. El estilo 
indirecto libre le permite escuchar con sus oídos, gustar con su boca, 
acariciar con sus manos; en una palabra, sentir y consentir con él. 
(GUILLÓN, 1994, p. 172).  

Esse fragmento nos mostra que o leitor, nesse novo contexto literário, 

passa a ter uma função mais ativa na narrativa, deixa o papel de mero espectador 

e passa a caminhar junto com a história que está lendo, conduzido pelo narrador, 

que se mostra múltiplo, como ocorre em Soldados de Salamina.  

O narrador de Soldados de Salamina conduz o leitor para os diversos tipos 

de discursos de acordo com a situação descrita. Encontramos alguns exemplos de 

estilo indireto livre, como este fragmento, no qual o narrador declara 

explicitamente para seu leitor que a obra que tem nas mãos é a mesma descrita 

na narrativa: 

De repente me dio vergüenza continuar preguntando, sentí ganas de 
decirle a Miralles que aunque ya no tuviera ninguna pregunta que 
hacerle, también estaría allí, conversando y bebiendo nescafé con él, por 
un momento pensé que ya sabía de todo lo que tenía que saber de 
Miralles, y no sé por qué, me acordé de Bolaño y de la noche en que 
descubrió a Miralles bailando un pasodoble con Luz bajo la marquesina 
de su rulot y comprendió que su tiempo en el cámping había terminado. 
Fue todo uno pensar en Bolaño y pensar en mi libro, en Soldados de 
Salamina y en Conchi y en los muchos meses que llevaba persiguiendo 
al hombre que salvó a Sánchez Mazas y buscando el significado de una 
mirada y un grito en el bosque, buscando al hombre que bailó un 
pasodoble en el jardín de una prisión improvisada, sesenta años atrás, 
igual que Miralles y Luz habían bailado otro pasodoble o talvez el mismo 
cámping proletario de Castelldefells, bajo la marquesina de su 
improvisado hogar […]. (CERCAS, 2001, p. 195). 

Javier Cercas, como Miguel de Cervantes, consegue romper os limites da 

ficção, joga com os gêneros literários de modo que o leitor se pergunta se aquele 

relato que tem diante de seus olhos é uma reprodução do real ou apenas 

representa a imaginação de um escritor, que consegue manipular com 



 

brilhantismo palavras que nos conduzem para um mundo construído na tessitura 

do texto. 

 

 

1.1   Javier cercas e sua obra 

 

 

Nascido em Ibahernando, em 1962, Espanha, Javier Cercas inicia sua 

trajetória pelo caminho das Letras, licenciando-se em Filologia Hispânica na 

Universidad Autónoma de Barcelona. Como professor de literatura, lecionou 

durante dois anos na Universidade de Illinois, nos Estados Unidos. Em 1989, 

resolveu voltar à Espanha e posteriormente deu prosseguimento ao seu trabalho 

como professor na Universidad de Gerona, na Catalunha, e é colaborador do 

jornal El País.   

Cercas escreveu algumas de suas obras em Barcelona e, ao retornar para 

Gerona, entrou em uma fase de rememorar seu passado e compará-lo com o 

presente. Oriundo de uma família de falangistas, integra a geração nascida na 

década de 1960 e amadurecida durante a degradação do franquismo e a transição 

para a democracia.  

Seu universo literário começa a delinear-se na década de 1980, com um 

livro de contos, El móvil (1987). Em seguida, escreve o ensaio La obra literaria de 

Gonzalo Suárez (1994), um livro de crônicas Relatos Reales (2000) e os 

romances El inquilino (1989), El vientre de la ballena (1997), Soldados de 

Salamina (2001), La velocidad de la luz (2005), La verdad de Agamenon (2006) e 

Anatomía de un instante (2009).  

O reconhecimento público de Soldados de Salamina vem acompanhado de 

seus inúmeros prêmios, entre eles: 2001 - Premio "Qué Leer" de los Lectores 

(Revista Qué Leer. España), Premio Ciutat de Barcelona de Literatura en Lengua 

Castellana (Ayuntamiento de Barcelona), Premio Llibreter de narrativa al mejor 

libro del año (Gremios de Libreros de Cataluña), Premio Salambó narrativa en 

castellano; 2002 - Premio Ciudad de Cartagena de Novela Histórica, Premio de los 



 

Lectores CRISOL al mejor libro del año, Premio Extremadura a la creación a la 

mejor obra literaria de autor extremeño (Junta de Extremadura); 2003 - Premio 

Internacional de Literatura Grinzane Cavour (Italia); 2004 - Independent Foreign 

Fiction Prize (Reino Unido). 

Diversos escritores expressaram sua admiração por este autor, como o 

Prêmio Nobel de Literatura, Mario Vargas Llosa:  

El libro es magnífico, en efecto, uno de los dos mejores que he leído en 
mucho tiempo y merecería tener innumerables lectores, en esta época en 
que se ha puesto de moda la literatura ligera, llamada literatura de 
entretenimiento, porque así aquellos comprobarían que la literatura seria, 
la que se atreve a encarar los grandes temas y rehuye la facilidad, no 
tiene nada de aburrida, y, al contrario, es capaz también de encandilar a 
sus lectores, además de afectarlos de otras maneras. (03/09/2001). 

Voltar ao passado é algo instigante para Javier Cercas, já que a união da 

história com a literatura foi tema de três de seus romances. O discurso histórico e 

o literário são impecavelmente expostos em suas narrativas. Cercas, em uma 

entrevista para o jornal brasileiro O Globo, explica como articula este tema: 

Cada livro é como um jogo em que estabelecemos certas regras e temos 
que segui-las. Soldados de Salamina fala de um episódio minúsculo, que 
sequer figurava nos livros de História da Espanha. O que fiz foi investigar 
esse episódio, que é ideal para um romancista, porque está cheio de 
sombras. Atuei como historiador até certo ponto e, quando os 
instrumentos do historiador se esgotaram, comecei a inventar. Nesse 
sentido, é um romance tradicional, entre aspas, porque, partindo de um 
fato real, usa a ficção para iluminar as sombras da História.  (O GLOBO, 
26/05/2012) 

Esta entrevista se realizou devido à vinda do escritor em julho de 2012 a 

terras brasileiras para ser uma das estrelas da FLIP, Festa Literária Internacional, 

realizada anualmente no município de Paraty, na Costa Verde do Rio de Janeiro. 

Durante sua estada no evento, Cercas lançou a obra Anatomia de un Instante, 

originalmente publicado em 2009. 

Admirador de Machado de Assis e Guimarães Rosa, Javier Cercas 

protagonizou encontros interessantes, nos quais comentou sua posição em 

relação ao atual contexto literário, autografou suas obras e, assim, se aproximou 

mais de um público, inicialmente desconhecido, que o recepcionou bem e 

mostrou-se interessado em conhecer mais sobre a literatura desse autor.  



 

Há, nas obras de Cercas, um dialogismo interno, como se objetivasse 

compor uma trilogia entre as narrações, de maneira que suas palavras 

extrapolassem os limites do texto. Em Soldados de Salamina, encontramos 

marcas de outras narrativas do autor que contribuem para a composição da 

narrativa. Neste fragmento, que se refere ao diálogo entre Javier Cercas, 

personagem, e Roberto Bolaño, também ficcionalizado, verificamos este fato: 

- Oye, tú no serás el Javier Cercas de El móvil y El inquilino? 
El móvil y El inquilino eran los títulos de los únicos libros que yo había 
publicado, más de diez años atrás, sin que nadie salvo algún amigo de 
entonces se diera por enterado del acontecimiento. Aturdido o incrédulo, 
asentí. 
- Los conozco –dijo-. Creo que incluso los compré. 
- Ah, fuiste tú? 
No hizo caso del chiste. 
-Espera un momento. 
Se perdió por un pasillo y regresó al rato. 
-Aquí están –dijo, blandiendo triunfalmente mis libros. 
Hojeé los dos ejemplares, advertí que estaban usados. (CERCAS, 2001, 
p. 143/144) 

 
A divulgação de duas outras obras de Cercas no interior de uma terceira 

nos faz refletir sobre o objetivo dessa proposta naquele momento: seria para 

aguçar a curiosidade do leitor e fazê-lo tentar encontrar tais romances para 

certificar-se da informação exposta? Diante da confirmação, pensaria na 

possibilidade de ler não uma história fictícia e sim real?  

 

 

1.1.1 Relatos Reales (2000) 

 

 

Em Relatos Reales (2000), observamos um conjunto de crônicas curtas de 

duas páginas – 46 no total, divididas em 4 temas -, todas com título, escritas por 

Javier Cercas e publicadas no jornal El País. No prólogo dessa obra, Cercas 

expõe o processo de sua entrada para esse jornal, faz a análise de seu 

desempenho como escritor e jornalista e expressa sua posição na discussão da 

literatura em relação ao fato real: 

Aquel tipo se llamaba – se llama todavía – Agustí Francelli, y por 



 

entonces era redactor jefe de la edición catalana de El País. Allí se 
publicaba – se publica todavía – una seccíón titulada ―La Crónica‖, donde 
colaboraban unos cuantos escritores de Barcelona, entre ellos Pàmies y 
Todó y también Francelli, e incluso, a poco tardar, el propietario del 
Salambó; Pedro Zarraluki. Desde luego, a mí me encantó la idea de 
escribir en esa sección, que a simple vista parecía un campo de 
maniobras propicio a toda clase de experimentos. (CERCAS, 2000, p. 
11). 

Nesse fragmento observamos um caminho comum nas narrativas de 

Cercas: uma tentativa de interação com o leitor com a inclusão de nomes que 

protagonizaram os fatos descritos.   

Os próximos trechos nos remetem à discussão que envolve o jornalismo 

como gênero e sua relação com a literatura: 

[…] lo importante no es el género: lo importante es lo que hace con él. No 
es infrecuente el caso del escritor que, porque carece de la capacidad de 
observación y de la prosa urgente del buen periodista, rebaja el 
periodismo a la categoría de un oficio ínfimo y fugacísimo; el caso 
opuesto es, a menos en mi experiencia, mucho más insólito, y uno tiende 
más bien a asombrarse de la incurable modestia de los periodistas, que 
acogen con secreta pero visible admiración cualquier género literario que 
no sea el suyo […]. (CERCAS, 2000, p. 14). 

[…] el inconveniente de la opinión según la cual el periodismo es un 
género menor es que ignora testarudamente la realidad. La realidad de la 
historia, quiero decir. Cualquier lector de buena fe sabe que buena parte 
de la mejor prosa española de este siglo se ha publicado en los 
periódicos, y Larra es acaso – y ustedes perdonen – nuestro mayor 
prosista del siglo XIX. (CERCAS, 2000, p. 15). 

Nos fragmentos anteriores, percebemos que o narrador faz uma 

comparação entre o jornalismo e a literatura, e o embate que envolve esses 

contextos, já que, por muitos anos, estavam em lados opostos, inclusive os 

profissionais envolvidos estiveram inseridos em uma rivalidade que consistia na 

discussão da representação do real versus ficcional. As citações expõem a 

admiração desse narrador por escrever nas páginas de um jornal e o 

reconhecimento da importância de tal veículo de comunicação perante o 

panorama literário. 

Os exemplos seguintes relacionam a literatura com o relato fictício e o real:  

[…] Se trata simplemente de atacar la evidencia: o el periodismo es 
literatura – y por tanto es tratado y leído como tal – o no es nada. 

Literatura, pues. Y literatura mestiza. Más: gozosamente mestiza, igual 
que la novela. Porque, si no engaño, toda buena crónica aspira participar 



 

de una triple condición: la del poema, la del ensayo y la del relato. Más 
humildes – o más incapaces –  tal vez la última. De hecho, acaso puedan 
leerse, una a una, como relatos. Como relatos reales. No porque hablen 
de la realeza – qué más quisiera yo -, sino porque se ciñen a la realidad. 
(CERCAS, 2000, p. 16). 

[…] Todo relato parte de la realidad, pero establece una relación distinta  
entre lo real y lo inventado: en el relato ficticio domina esto último; en el 
relato real lo primero. Para crear la suya propia, el relato ficticio anhela 
emanciparse de la realidad; el real, permanecerse cosido a ella. Lo cierto 
es que ninguno de los dos puede satisfacerse su ambición: el relato 
ficticio siempre mantendrá un vínculo cierto con la realidad, porque de 
ella nace; el relato real, puesto que está hecho con palabras, 
inevitablemente se independiza en parte de la realidad. (CERCAS, 2000,  
p. 17). 

Essas citações que nos remetem ao prólogo de Relatos reales nos mostram 

como Javier Cercas propõe que o relato jornalístico se comprometa com a 

reprodução da verdade e sirva de base para a criação do fictício que se torna 

independente e depois consegue se suplantar. 

Nas crônicas de Relatos reales, Cercas aborda diversos temas: vida 

pessoal e profissional, pensamentos, encontros e amigos importantes, além de 

citar nomes de alguns autores emblemáticos da literatura hispânica 

contemporânea. Entre tantos, destacamos o escritor chileno Roberto Bolaño, a 

quem Cercas dedicou a crônica Los restos de la juventud, além de ícones como 

Carlos Fuentes, Enrique Vila-Matas, Jaime Gil, Juan José Millás, Juan Marsé.   

Cercas continua, em Relatos Reales, a expor sua vasta bagagem cultural 

citando pensadores, como Walter Benjamin, Kafka, e até cantores, como o 

brasileiro Roberto Carlos e o grupo de rock Led Zeppellin, além de cineastas, 

filmes que marcaram sua vida, diversos temas que buscam contemplar todo tipo 

de leitores, narrações breves expostas de maneira a levar o leitor a sentir-se como 

se estivesse lendo as páginas de um jornal: 

[…] Gerona no se parece en nada a la Gerona tristísima de hace veinte 
años. Las calles están saturadas de coches y de luces y de gente, pero 
no se ve un solo cura. No llueve. Y aunque en cada esquina hay un bar, 
en ninguno suena Rory Gallager; ni siquiera Led Zeppelin […]. (CERCAS, 
2000, p. 114). 

[…] Como tengo un sexto sentido para reconocer en público a las 
señoras estupendas, reconozco a la señora estupenda de la comida y me 
siento con ella. Miro a un lado y a otro, pero no veo a mi jefe. En la 
presentación, Juan Cruz habla de El gato que está triste y azul, una 
canción de Roberto Carlos, y yo me acuerdo de la señora de la televisión 



 

que se parecía a mi madre. Fernando Valls dice que El orden alfabético 
es la mejor novela de Millás, y Carmen Riera que es una novela que da 
ganas de escribir, y yo, aunque no está mi jefe, me pongo a tomar notas 
como un loco mientras le oigo decir a Millás que cuanto más fantástica es 
una cosa su literatura más realista resulta, y que él se hizo escritor 
porque la realidad es una cosa fantástica y rarísima, por no decir 
incomprensible […]. (CERCAS, 2000, p. 101). 

¿Qué piensa un hombre antes de quitarse la vida? Hay una cantidad 
infinita de esperanza, dice Kafka, solo que no para nosotros. Nada nos 
impide imaginar a Walter Benjamín, a quien tanto gustaba esa frase, 
recordándola el 26 de septiembre de 1940, en una habitación del hotel 
França, en Portbou, horas después de que en la aduana le anunciaran 
que iban a repatriarlo y justo antes de administrarse la dosis de morfina 
que le ahorraría la desdicha de regresar a la Francia ocupada por los 
nazis. […]. CERCAS, 2000, p. 137). 

Nesses fragmentos verificamos como Javier Cercas já inicia a estratégia de 

inserir-se nas histórias narradas, embora em Soldados de Salamina esse eu-

narrativo seja mais explicitado, já que o personagem é seu homônimo. Na próxima 

obra, Velocidad de la luz, existe outro foco: encontramos, como protagonista, um 

professor que sofre os anseios e frustrações de um futuro escritor. 

 

 

1.1.2  Velocidad de la luz  

 

 

Após o sucesso de Soldados de Salamina, Javier Cercas lança, em 2005, 

Velocidad de la luz, uma narrativa centrada na história de um professor de 

literatura, aspirante a escritor, que encontra, em uma universidade americana, um 

ex-combatente da guerra do Vietnã – Rodney Falk – que, após lutar naquele 

conflito, volta para seu país. No aeroporto sente o gosto amargo de uma recepção 

conflituosa e vive nesse abismo ao longo de sua vida.  

No seguinte fragmento, podemos observar que Javier Cercas continua 

seguindo o caminho de releitura do passado pelo presente, utilizando o tema da 

guerra e mostrando o lado desumanizador de um soldado após sua volta do 

Vietnã:  

[...] La terminal estaba inusualmente concurrida y reinaba en ella una 
atmósfera de fiesta, o ésa fue al menos la primera, aturdida y feliz 



 

impresión que tuvieron los dos recién llegados, hasta que en un 
determinado momento, mientras arrastraban sus macutos por un pasillo 
abarrotado de gente, una chica se desgajó de un grupo de estudiantes, 
abordó a Rodney, que de los dos veteranos era el único que aún vestía 
uniforme, y le preguntó si venía de Vietnam. Extrañado por la ausencia 
de sus padres y de Julia, que habían prometido estar esperándole en el 
aeropuerto, Rodney tal vez imaginó que la chica había sido enviada por 
ellos, así que se detuvo y sonrió, alegremente le dijo que sí. Entonces la 
chica le escupió en la cara. Mirándola sin entender, Rodney le preguntó a 
la chica porque había hecho aquello, pero, como no contestó, tras un 
instante de vacilación se limpió la saliva y echó a andar de nuevo. Los 
estudiantes los siguieron: coreaban lemas contra la guerra, se reían, les 
gritaban cosas que no entendían, los insultaban. Hasta que Rodney no 
aguantó más, se dio media vuelta y los enfrentó; el soldado negro le 
agarró de un brazo y le pidió que no les hiciera caso, pero Rodney se 
zafó y, mientras los estudiantes seguían con sus cánticos y sus gritos, 
trató en vano de hablar con ellos, trató de razonar, pero al final desistió, 
les dijo que ellos no les habían hecho nada y les pidió que los dejaran en 
paz. Ya iban a seguir su camino cuando un comentario injurioso o retador 
proferido por un muchacho de pelo muy largo, se abrió paso en el 
alboroto de estudiantes, y al momento Rodney se abalanzó sobre el 
muchacho y empezó a pegarle una paliza que lo hubiera matado de no 
ser por la intervención in extremis de la policía del aeropuerto. […]. 
(CERCAS, 2005, p. 126). 

Narrado em primeira pessoa, Velocidad de la luz se divide em quatro 

capítulos: o primeiro, denominado Todos los caminos, relata como foi a entrada 

desse aspirante a escritor no Foreign Languages Building para dar aulas de 

literatura espanhola na cidade americana de Urbana e sua relação com seu 

misterioso companheiro de departamento, Rodney Falk.  

O segundo, Barras y estrellas, está dedicado ao relato da vida desse velho 

combatente do Vietnã, feito por seu pai, que descreve seu filho como ingênuo, 

extrovertido, carinhoso e brilhante nos estudos. Após concluir sua graduação em 

Filosofia e Literatura, alista-se, vai para o combate, seguindo os passos de seu 

irmão Bob, de seu pai e seu avô. Ainda, segundo seu pai, depois de um ano e 

meio, volta para casa e não é o mesmo que antes: bebia, fumava muito e durante 

semanas, meses era consumido por depressões. 

Nos próximos capítulos de Velocidad de la luz, encontraremos algumas 

informações que coincidem em vários momentos com a biografia do autor. 

Diferente de Soldados de Salamina, o nome de Javier Cercas não aparece; 

entretanto, existe a manipulação sobre a identificação do autor-narrador de 

maneira que o leitor acredite que a história que lê seja real. 



 

O terceiro capítulo, Puerta de Piedra, relata a volta desse futuro escritor 

para a Espanha, para assumir o cargo de professor na Universidade Autônoma de 

Barcelona, onde consegue, finalmente, publicar seu primeiro romance e inicia a 

construção do segundo. Recebe um convite para ser cronista em um jornal 

barcelonês, onde conhece sua futura esposa, Paula, casa-se, abandona 

Barcelona, vai viver nos arredores da cidade de Gerona e nasce seu filho Gabriel. 

Publica mais duas obras, reencontra Rodney, que revela ter lido seu primeiro 

romance El inquilino.  

- Bueno, la verdad es que me gusta más la primera que escribiste – dijo -. 
La de Urbana, quiero decir.  ¿Cómo se intitula? 
- El inquilino. 
- Eso.(…). 
- Lo celebro – mentí, pensando en Marcelo Cuartero que había escrito 
sobre el libro-. Tengo un amigo que opina lo mismo. Creo que fue lo 
único que la leyó. En una reseña venía más o menos a decir que entre 
Cervantes y yo había un inmenso vacío en la literatura universal.  
(CERCAS, 2005, p. 166/167). 

Ainda segundo informações presentes na obra, após a publicação de dois 

romances, um ensaio e uma compilação de crônicas, ocorre uma grande mudança 

na vida desse jovem escritor, com a publicação de um romance que se transforma 

em grande êxito de vendas, sendo bem recebido pela crítica literária e, mesmo 

não sendo explicitado o nome pelo narrador, deduzimos ser Soldados de 

Salamina: 

Fue un cambio imprevisible, aunque de cierto modo Rodney lo hubiera 
previsto. Ya he dicho que antes del paréntesis del verano la acogida 
dispensada en mi novela sobre la guerra civil, convertida 
inesperadamente en un notable éxito de crítica y en un pequeño éxito de 
ventas, había rebasado mis expectativas más halagüeñas; sin embargo, 
entre finales de agosto y principios de septiembre, cuando se inicia la 
nueva temporada literaria y los libros de la anterior quedan confinados al 
olvido de los últimos estantes de las librerías, sobrevino la sorpresa: 
como si durante el verano los lectores se hubiesen puesto de acuerdo 
para no leer más que mi novela, de repente empezaron a llegarme 
noticias alborozadas de mi editorial según las cuales las ventas del libro 
se habían disparado […] en menos de un año se hicieron quince 
ediciones del libro, se vendieron más de trescientos mil ejemplares, 
estaba en vías de traducción a veinte lenguas y había una adaptación 
cinematográfica en curso […]. (CERCAS, 2005, p. 190/191). 

A vida desse aspirante a escritor coincide em alguns pontos com a proposta 

encontrada em Soldados de Salamina: a discussão do processo de criação 



 

literária, a relação entre realidade e ficção e a tarefa de conduzir o leitor de modo 

que a narrativa que está lendo é precisamente a obra em construção. 

[…] El resultado fue que le perdí el respeto a la realidad; también le perdí 
el respeto a la literatura, que era lo único que hasta entonces había 
dotado de sentido o de una ilusión de sentido a la realidad. Porque lo que 
creí descubrir entonces es exactamente lo peor que podía descubrir: que 
mi verdadera vocación no era escribir, sino haber escrito, que yo no era 
un escritor de verdad, que no era escritor porque no pudiera ser ninguna 
otra cosa, sino porque la escritura era el único instrumento que había 
tenido a mano para aspirar el éxito, la fama y el dinero. Ahora ya los 
había conseguido; ahora ya podía dejar de escribir. […]. (CERCAS, 2005, 
p. 201). 

[…] Lo encontré enseguida – un apartamento pequeño y con mucha luz 
situado en la calle Florida-blanca, no lejos de la plaza de España – y en 
cuanto acabé de instalarme en él me puse a escribir este libro. (CERCAS, 
2005, p. 291). 

[…] De repente me vi volviendo a mi vieja vida de subsuelo; de repente  
me pareció comprender que era un absurdo continuar escribiendo este 
libro. Y ya estaba a punto de abandonarlo definitivamente cuando 
descubrí cuál era su final exacto y porqué tenía que terminarlo. 
(CERCAS, 2005, p. 294). 

 
[…] Le expliqué que iba a publicar el libro con un nombre distinto del mío, 
con un seudónimo. Le expliqué que antes de publicarlo lo rescribiría por 
completo. Cambiaré los nombres, los lugares, las fechas, le expliqué. 
Mentiré en todo, le expliqué, pero sólo para mejor decir la verdad. Le 
expliqué: será una novela apócrifa, como mi vida clandestina e invisible, 
una novela falsa que si fuera de verdad. Cuando terminé de explicárselo 
todo, Marcos permaneció unos segundos en silencio, fumando con 
expresión ausente; luego se tomó de un trago el resto de cerveza.  
- ¿Y cómo acaba? – preguntó. 
Abarqué de una mirada el bar casi vacío y, sintiéndome casi feliz, 
contesté: 
- Acaba así. (CERCAS, 2005, p. 304). 

Esses fragmentos representam a caracterização da narrativa pós-

contemporânea que se vem moldando ao longo das transformações do panorama 

literário. Alguns autores evitam usar o termo novela (algo novo) porque parece 

invocar a ficcionalidade do texto, implicando, por uma parte, que o autor assuma 

uma liberdade total com respeito à realidade objetiva, e, por outra, espera que seu 

leitor aceite um pacto de leitura no qual ficará excluída toda exigência de 

confrontação entre o texto em questão e a realidade objetiva. 

Na obra que constitui o corpus desta dissertação, Soldados de Salamina, 

um soldado ―salva‖ a vida de ―um inimigo‖ – Sánchez Mazas –, permitindo que 



 

este fuja da mira de sua arma. Já em Velocidad de la luz, há a transformação de 

um homem que vivia uma vida normal e se transforma em um impiedoso 

assassino durante o período em que integrou o grupo Tiger Force, na guerra no 

Vietnã. Javier Cercas, na primeira obra, nos mostra que podemos encontrar 

gestos nobres mesmo em um momento crítico; na segunda, existe a 

desumanização de um indivíduo. 

 A angústia é um sentimento bem marcante nas personagens de Javier 

Cercas, e tanto em Soldados de Salamina como em Velocidad de la luz, 

percebemos que o escritor fictício presente em seus romances enfrenta 

duramente essa sensação, além de desejos e dúvidas que os perseguem ao longo 

das narrativas.  

 

 

1.2  Javier Cercas e a narrativa pós-1990   

 

 

A Espanha chegou ao século XXI em condições políticas e culturais 

inéditas em sua história como nação europeia. Os quarenta anos de regime 

franquista ainda estão incrustados na sociedade desse país, mas pouco a pouco 

esse fantasma está cedendo espaço para a recuperação do tempo perdido. 

Segundo Francisco Rico (2005, p. 12), algumas mudanças no país, como o 

estímulo dado aos estudantes de concluírem seus estudos no exterior, fazem com 

que a Espanha se pareça com uma sociedade tradicionalmente europeia. Porém 

algumas situações ainda precisam de atenção, como um desenvolvimento mais 

eficaz no tratamento da AIDS e a solução do labirinto político que gerou o 

terrorismo no Estado.  

A cultura espanhola atual conseguiu resolver dois principais problemas 

intelectuais que fomentaram a guerra civil. Primeiramente é a análise dos 

problemas sociais e morais, o segundo foi colocar o país como uma sociedade 

cultural e política europeia. 

Segundo Rico, autores espanhóis podem ser encontrados com facilidade 

na leitura habitual de alemães, italianos, franceses e portugueses, o que ilustra a 



 

preferência internacional por Antonio Muñoz Molina, Arturo Pérez Reverte, 

Fernando Savater, Manuel Vázquez Montalbán, Javier Marías e Enrique Vila-

Matas. Abrir portas para o mundo influenciou em todos os aspectos do país, 

inclusive o Turismo, que foi mais estimulado a expor a rica cultura espanhola e 

serviu de incentivo para a restauração de museus que cederam lugar para 

exposições de artistas internacionais.  

Esse desenvolvimento cultural foi importante para a imprensa, que pode 

desfrutar de uma liberdade que se estabilizou com a vitória do Partido Popular em 

1996 e, assim, conquistar seu espaço, oprimido pelo regime franquista. A 

qualidade do material e dos profissionais que trabalham nos jornais espanhóis é 

superior à do regime anterior; entretanto, esse avanço não estimulou sua leitura, 

que está abaixo da média europeia.  

Atualmente a cultura recebe aporte financeiro e estimula a literatura com a 

criação de prêmios ou a busca por um público massivo, mas nem todos aprovam: 

a sociedade literária fez uma autocrítica sobre o lado negativo que esse tipo de 

incentivo pode causar, influenciando a autonomia literária e a liberdade de 

trajetória dos romancistas que, muitas vezes, são obrigados a atender às 

exigências do mercado. 

Desde colaborações jornalísticas às adaptações cinematográficas ou 

televisivas até as traduções, as edições de bolso ou as séries de bancas de jornal, 

o escritor espanhol pode escolher o melhor caminho para a exposição de seu 

trabalho.  

Soldados de Salamina, como aconteceu com outras obras literárias 

exitosas, despertou o interesse da mídia e, em 2003, foi lançada sua adaptação 

para o cinema. A versão cinematográfica arrebatou vários prêmios, entre eles o de 

melhor filme no festival de Bogotá (Colômbia) e melhor roteiro adaptado no festival 

de Copenhague (Dinamarca), todos no ano de 2004. 

As narrativas recentes como Soldados de Salamina, que relatam algum fato 

histórico, se mostram como ―verdadeiros documentos‖. Deixam seus leitores 

perplexos diante de testemunhos ou confissões cada vez mais intrigantes que nos 

transportam para a realidade exposta por aqueles que ultrapassam a função de 



 

escritores e se comportam como investigadores, historiadores, jornalistas, 

desenvolvendo um grande esforço para retratar momentos tão importantes para a 

humanidade.  

Realidade e ficção se fundem e transpassam a fronteira do texto e, 

segundo Josefina Ludmer, se incluem na literatura e se classificam como 

romance, mas, como não apresentam critérios para essa determinação de um 

modo mais formal, representariam o fim da autonomia literária, onde o livro é 

objeto de consumo de grandes empresas do ramo, meios de comunicação que 

permitem o consumo da escrita de diversas maneiras, adaptando-se à realidade 

do mundo de hoje. 

Imaginemos isto. Muitas escrituras do presente atravessam a fronteira da 
literatura (os parâmetros que definem o que é literatura) e ficam dentro e 
fora, como em situação diaspórica; fora, mas presas em seu interior. 
Como se estivessem ―em êxodo‖. Seguem aparecendo como literatura e 
têm o formato livro (são vendidas em livrarias e pela Internet e em feiras 
Internacionais do livro) e conservam o nome do autor (que pode ser visto 
na televisão e em periódicos e revistas de atualidade e recebe prêmios 
em festas literárias), se incluem em algum gênero literário, como o 
―romance‖, e se reconhecem e definem a si mesmas como literatura. 
Aparecem como literatura, mas não se pode lê-las com critérios ou 
categorias literárias como autor, obra, estilo, escritura, texto e sentido. 
Não se pode lê-las como literatura porque aplicam ―à literatura‖ uma 
drástica operação de esvaziamento: o sentido (ou o autor, ou a escritura) 
resta sem densidade, sem paradoxo, sem indecidibilidade, ―sem 
metáfora‖, e é ocupado totalmente pela ambivalência: são e não são 
literatura ao mesmo tempo, são ficção e realidade. Representariam a 
literatura no fim do ciclo da autonomia literária, na época das grandes 
empresas transnacionais do livro ou das oficinas do livro nas grandes 
redes de jornais e rádios, televisão e outros meios. Esse fim de ciclo 
implica novas condições de produção e circulação do livro que modificam 
o modo de ler. Poderíamos chamá-las de escrituras ou literaturas pós-
autônomas. (LUDMER, 2012,  p. 01). 

Essa análise de Ludmer nos oferece um panorama de uma tendência que 

pode caracterizar o atual contexto literário. Encontramos textos que mesclam 

diversos gêneros literários e isso dificulta sua classificação, como é o caso de 

Soldados de Salamina. A complexa teia que envolve essa obra nos mostra os 

caminhos trilhados por Javier Cercas para construir uma narrativa que não pode 

se encaixar em um só gênero. Na tentativa de desvendar sua composição, 

encontramos três fios condutores: 

O primeiro aparece logo no início do texto: o leitor detecta a narrativa em 



 

primeira pessoa e, com a exposição da vida pessoal do narrador, percebe que o 

protagonista também é um escritor; isso nos direciona para o primeiro contato na 

relação entre ficção e realidade: 

Fue en el verano de 1994, hace ahora más de seis años, cuando oí 
hablar por primera vez del fusilamiento de Rafael Sánchez Mazas. Tres 
cosas acababan de ocurrirme por entonces: la primera es que mi padre 
había muerto; la segunda es que mi mujer me había abandonado; la 
tercera es que yo había abandonado la carrera de escritor. Miento. La 
verdad es que de estas tres cosas, las dos primeras son exactas, 
exactísimas; no así la tercera. En realidad, mi carrera de escritor no había 
acabado de arrancar nunca, así que difícilmente podía abandonarla. 
(CERCAS, 2001, p. 25). 

Ao longo do desenvolvimento da história, o leitor acompanha pelas mãos 

do narrador como é doloroso o processo de construção de uma narrativa que 

objetiva se aproximar da realidade que descreve: 

[…] yo no era un escritor de verdad, porque de haberlo sido me hubiera 
importado mucho menos poder hablar con Miralles que terminar el libro. 
Renunciando a recordarle de nuevo a Bolaño que mi libro no quería ser 
una novela, sino un relato real, y que invertarme la entrevista con Miralles 
equivalía a traicionar su naturaleza, suspiré. (CERCAS, 2001, p. 169). 

O segundo é o relato de um fato histórico pouco conhecido, o fuzilamento 

do escritor Rafael Sánchez Mazas (1894-1966), um dos fundadores do partido 

Falange Espanhola, e seu milagroso salvamento nos dias que antecedem o final 

da guerra civil. Segundo o escritor Antonio R. Esteves, a narrativa desse fato se 

relaciona com a discussão do binômio memória-esquecimento:  

No entanto, mais que a narrativa histórica sobre esse episódio, ou uma 
espécie de biografia de Sánchez Mazas, o romance relata como um 
jornalista provinciano escreve um romance que pretende contar essa 
história, trazendo para o centro da narrativa o papel dos heróis anônimos 
da Guerra Civil espanhola. (ESTEVES, 2012, p. 115). 

De hecho, no lo estaban. O por lo menos no lo estaban del todo. Como la 
historia del fusilamiento de Sánchez Mazas en el Collell y las 
circunstancias que lo rodearon me habían impresionado mucho, tras la 
entrevista con Ferlosio empecé a sentir curiosidad por Sánchez Mazas; 
también por la guerra civil, de la que hasta aquel momento no sabía 
mucho más que de la batalla de Salamina o del uso exacto de la garlopa, 
y por las historias tremendas que engendró, que siempre me habían 
parecido excusas para la nostalgia de los viejos y carburante para la 
imaginación de los novelistas sin imaginación. (CERCAS, 2001, p. 19). 

O terceiro fio condutor reside na discussão de comportamentos de 



 

participantes da guerra civil, onde se enquadram vencedores e vencidos, sem a 

classificação de culpados ou inocentes, mas com a demonstração de fraqueza de 

ambas as partes e a humanização de personagens que estavam em lados 

opostos durante e após este fatídico acontecimento: 

[…] La segunda era más dura; estaba escrita por un hombre lo bastante 
mayor para haber vivido la guerra. Con jerga inconfundible, me acusaba 
de ―revisionismo‖, porque el interrogante del último párrafo, el que seguía 
a la cita de Jaime Gil (¿Termina mal?), sugería de forma apenas velada 
que la historia de España termina bien, cosa a su juicio rigurosamente 
falsa. ―Termina bien para los que ganaron la guerra‖, decía. ―Pero mal 
para los que la perdimos. Nadie ha tenido ni siquiera el gesto de 
agradecernos que lucháramos por la libertad. En todos los pueblos hay 
monumentos que conmemoran a los muertos de la guerra. ¿En cuántos 
de ellos ha visto usted que por lo menos figuren los nombres de los 
bandos?‖ El texto acababa de esta forma: ―¡Y una gran mierda para la 
Transición! […]. (CERCAS, 2001, p. 25). 

Cercas expõe que, mesmo em um período de conflito, podemos encontrar 

gestos de generosidade, como o do soldado republicano que viu Sánchez Mazas 

entre os arbustos, no bosque, e não o delatou e de Miralles, que supostamente 

pode ter cometido este ato nobre: a resposta para esta dúvida o autor deixa para o 

ávido leitor. 

 Nessa narrativa se extingue a diferenciação entre realidade histórica e 

ficção. Ao perder a especificidade literária, dilui-se o aspecto crítico que tanto 

motivou algumas mudanças ao longo dos anos: textos que eram verdadeiras 

armas de denúncia política não se encaixam nessa nova forma de exposição.  

 Atualmente encontramos obras que marcam o fim de uma era em que a 

literatura apresentava uma lógica interna, detêm o poder de modificar-se, de 

mesclar a esfera política, econômica, cultural, além de relacionar ficção e 

realidade e autores que apresentam esse mosaico de ideias para o leitor que o 

absorve e tenta participar da leitura.    

Essa aproximação da narrativa literária com a realidade abre um caminho 

para que se insiram textos de autores pertencentes a diversas áreas do 

conhecimento, entre elas o jornalismo. Autores como Gabriel García Márquez, 

Mario Vargas Llosa, Miguel Delibes e Roberto Bolaño também uniram a atividade 

de escritor com o jornalismo e naturalmente utilizam em suas narrativas técnicas 

típicas do jornalismo, como aproximar a realidade encontrada nas ruas com a 



 

escrita, como afirma Javier Cercas em uma entrevista para a revista literária da 

Feira Internacional de Paraty (FLIP) em julho de 2012: 

Não sou jornalista, mas para mim a descoberta, não do jornalismo, mas 
da escrita no jornal, significou uma mudança e um enriquecimento em 
muitos sentidos: dentre outras coisas, obrigou-me a sair à rua e a 
contrastar a escrita com a realidade. (CERCAS, 2012, p. 17). 

 Escrever um relato real, afirmação tão presente em Soldados de Salamina, 

é um dos motivos que me impulsionou como leitora para escolher esta obra como 

objeto de minha pesquisa e, durante o evento em Paraty, tive a oportunidade por 

alguns minutos de perguntar a Cercas sobre a importância de narrar o real. O 

autor gentilmente me fez refletir como foi a proposta de representação do real na 

obra El ingenioso hidalgo Don Quixote de la Mancha (1605), de Miguel de 

Cervantes, e relacionar com a narrativa de Soldados de Salamina. Esse é o 

direcionador que desejamos seguir nos próximos capítulos, buscando identificar o 

caminho que Cercas traçou para tentar romper a fronteira da ficção.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 MEMÓRIA E LITERATURA 

 

 

A leitura de Soldados de Salamina nos direciona para outro aspecto 



 

marcante na narrativa: o discurso da memória. Abordar esse tema no contexto 

literário é complexo devido à infinidade de caminhos a que pode nos direcionar. 

Segundo Huyssen (2000), um fenômeno marcante no século XX foi a importância 

dada aos acontecimentos passados emergidos pelo viés da memória, 

contrastando com a visão de futuro que tanto caracterizou as primeiras décadas 

da modernidade deste século.  

Desde os mitos apocalípticos de ruptura radical do começo do século XX 
e a emergência do ‗homem novo‖ na Europa através das fantasmagorias 
assassinas de purificação racial ou de classe, no Nacional Socialismo e 
no stalinismo, ao paradigma de modernização norte-americano, a cultura 
modernista foi energizada por aquilo que poderia ser chamada de 
―futuros presentes‖. (HUYSSEN, 2000, p. 9). 

Ainda segundo o autor, depois de 1960, um novo tipo de discurso da 

memória emergiu e acompanhou uma era de descolonização que influenciou os 

novos movimentos sociais da época que apontavam para um recodificação do 

passado, buscando resgatar tradições, imagens, discursos. Entretanto, somente a 

partir de 1980 se intensifica a busca por fatos passados que foram marcantes no 

mundo ocidental. Uma série de televisão americana que abordava o Holocausto 

abriu o debate sobre esse acontecimento, e outros igualmente importantes, como 

a Segunda Guerra Mundial, vem sendo constantemente objeto de exploração da 

mídia, que retrata a História em filmes, museus, sites da Internet, quadrinhos, 

ficção e na música popular. 

Javier Cercas, como autor pós-contemporâneo, pode ter sido influenciado 

por essa nova era de representação da memória, já que em Soldados de 

Salamina encontramos elementos que o inserem nesse emaranhado. Como ponto 

de partida, destacamos o traumático episódio da Guerra Civil Espanhola; com ela 

nos é apresentada a história da guerra de Salamina. O autor remete o leitor, por 

meio do título, à famosa batalha entre persas e gregos, na Ilha de Salamina, em 

480 a.C. A vitória dos gregos sobre as tropas de Xerxes permitiu o florescimento 

da Grécia e da Europa, como nos conta a História. De alguma maneira, Javier 

Cercas busca, com o título, jogar com a situação criada pelas tropas nacionalistas 

chefiadas pelo General Francisco Franco, que, vencendo depois de três longos 

anos as desorganizadas frentes de batalha dos republicanos, mergulhou a 



 

Espanha em longos anos de isolamento, silêncio e opressão, em nada semelhante 

ao florescimento da Grécia de Temístocles, vencedor da batalha naval de 

Salamina.  

Esse título provoca o leitor, levando-o a uma reflexão crítica desejada, 

sempre que recordamos o projeto franquista que concebia a Espanha como a 

salvadora da Europa ―ameaçada‖ pelo comunismo ateu e pela Maçonaria. E para 

alcançar a vitória e manter-se no poder adotou as medidas mais severas e cruéis, 

sem importar-se, como sabemos, com a destruição e o sofrimento causados para 

alcançar seu objetivo. Isso custou à Espanha anos de atraso, um expressivo 

empobrecimento e uma transformação, em um primeiro momento de pós-guerra, 

em um vasto hospital, tantos foram os casos de tuberculose em consequência da 

miséria reinante, da falta de alimentação adequada.  

Ironicamente, Soldados de Salamina trata de uma Espanha em que as 

forças vitoriosas governam um país como na batalha de Salamina, porém destaca 

a importância dos desconhecidos soldados que doaram sua vitalidade em prol de 

uma causa sem perspectiva de êxito. Aspecto importante é o de rememorar a vida 

de um dos fundadores da Falange Espanhola, o escritor Rafael Sánchez Mazas.  

Esse caminhar pelos fatos históricos é desenvolvido pela chamada 

memória histórica, um campo de estudos que recentemente começou a ser 

explorado como forma de revisão dos fatos. Como afirma Todorov: ―o bom uso da 

memória é aquele que serve a uma causa justa, não o que se contenta em 

reproduzir o passado‖ (TODOROV, 2002, contra-capa). Essa volta ao passado 

não é algo recente; podemos apontar a questão do Holocausto como o início 

desse movimento de reivindicação do passado iniciado na década de oitenta, na 

Alemanha.  

Retomando a questão da memória, seu estudo é bem amplo, segundo 

Jacques Le Goff (2003 p. 419); essa propriedade do homem de conservar 

informações nos remete a um conjunto de dados psíquicos que auxiliam a 

atualizar acontecimentos passados. Desse modo, esse estudo transita por várias 

áreas do conhecimento, como a psicologia, a psicofisiologia, a neurofisiologia, a 

biologia e a psiquiatria. Neste capítulo abordaremos como esse discurso é 



 

vislumbrado no enfoque literário tendo como base a obra de Javier Cercas e sua 

importância na composição de Soldados de Salamina.  

Analisando a palavra memória, verificamos que possui diversas 

ramificações que confluem em uma única explicação: voltar ao passado. A origem 

grega nos conduz à lenda de uma deusa, Mnemosyne, que detinha o poder de 

fazer com que os mortos pudessem relembrar suas vidas passadas bebendo de 

sua fonte. A origem latina nos mostra que a palavra memória significa faculdade 

de poder lembrar-se.  

A questão da memória em Soldados de Salamina é tematizada como 

recuperação de fatos e se torna o motor da história romanceada. O próprio 

processo de escritura faz parte da trama: Cercas expõe verdade/mentira; 

biografia/história; literatura/oralidade.  

Esse retorno à memória da Espanha recente só ocorre graças às 

circunstâncias sociopolíticas que permitem retornar ao passado, recuperá-lo, 

interpretá-lo e representá-lo. Após o final da guerra civil, com a instalação da 

ditadura de Francisco Franco, o trauma não era mencionado no âmbito literário. 

Havia uma representação muito discreta desse fato devido a uma forte censura 

vigente. A partir da década de 1960 e até o final do período franquista, começaram 

a se explorar não explicitamente as consequências desse passado traumático. 

Com o fim do período ditatorial em 1975 com a morte de Franco e no decorrer da 

década de 1980, ganham destaque as consequências da transição para a 

democracia. Com um passado mais conhecido e explorado pela abertura de 

arquivos e novas pesquisas, na década de 1990, as memórias e os testemunhos 

começaram a ser enfocadas no meio cultural espanhol. 

Sem as amarras do período totalitário, Cercas, em Soldados de Salamina, 

navega pela representação da memória sob três aspectos: o histórico, o coletivo e 

o individual. Na trama, o primeiro se refere ao período da Guerra Civil Espanhola 

(1936-1939), simbolizada pela reconstituição dos momentos que antecedem o 

fuzilamento do falangista Rafael Sánchez Mazas, o desfecho desse acontecimento 

até a morte, anos depois, desse escritor (1966), segundo dados obtidos pelo autor 

por meio de filmes e informações de estudiosos do assunto. 



 

A memória coletiva se encaixa na histórica e na individual representada 

também pela história de Sánchez Mazas, retratada pelas informações obtidas pelo 

grupo que o conhecia, denominado por Cercas de amigos del bosque, além de 

livros de memória de sobreviventes, do filho de Sánchez Mazas, o escritor Rafael 

Sánchez Ferlosio, do soldado republicano Antoni Miralles e, completando a linha 

de representação, observamos a presença constante de inserções de informações 

vistas pela ótica do narrador desde a primeira linha até o encerramento da obra.  

É oportuno transcrever o parágrafo da obra no qual o autor comenta por 

meio das palavras de Sánchez Ferlosio, como Sánchez Mazas conseguiu 

sobreviver, após o fuzilamento, para compreendermos a importância da presença 

do grupo conhecido como ―los amigos del bosque‖: 

Pasó varios días en el bosque alimentándose de lo que encontraba o de 
lo que le daban en las masías

1
. No conocía la zona, y además se le 

habían roto las gafas, de manera que apenas veía. Por eso decía 
siempre que no hubiera sobrevivido de no ser porque encontró a unos 
muchachos de un pueblo cercano, Cornellà de Terri se llamaba o se 
llama, unos muchachos que le protegieron y le alimentaron hasta que 
llegaron los nacionales. Se hicieron muy amigos, y al terminar todo se 
quedó varios días en su casa. No creo que volviera a verlos, pero a mí 
me habló más de una vez de ellos. Me acuerdo de que siempre les 
llamaba con el nombre que se habían puesto: ―Los amigos del bosque‖. 
(CERCAS, 2001, p. 19). 

Assim surgiram os ―amigos del bosque‖, referidos com simpatia na obra, 

aos quais voltaremos mais adiante. 

 

 

 

 

2.1  A função da memória no discurso histórico 

 

 

História e literatura sempre mantiveram relação desde a Antiguidade, 

partindo da leitura dos poemas homéricos que relatam a guerra de Troia até o 
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 Na Catalunha, casa de campo rodeada de terras de cultivo 



 

primeiro cantar épico da literatura espanhola, El cantar de mío Cid (1140), 

construído no século XII para ser cantado, exaltando as façanhas de Rodrigo Díaz 

de Vivar, herói, grande guerreiro e leal a seu rei.  

Essa inserção da História no contexto literário não é simples; segundo 

Antonio R. Esteves (2010, p. 20), a literatura trabalha na ambiguidade, suas 

verdades são sempre subjetivas, nem sempre estão de acordo com a história, ou 

seja, a verdade literária segue por um caminho e a história por outro; a liberdade 

que o escritor possui o historiador não desfruta, pois seu discurso deve se 

aproximar da verdade dos acontecimentos, diferentemente do relato literário.  

O estudo histórico passou por algumas fases: a narrativa de grandes feitos 

exaltando o nome de seus heróis cedeu lugar à voz de desconhecidos, que 

adquiriram igual importância que as emblemáticas figuras históricas e vieram 

acompanhados de diversos fatos que, no século XX, contribuíram para que o 

homem despertasse sua consciência histórica.  

Na transposição para a Idade Contemporânea, o estudo histórico passa por 

uma importante transformação: deixava-se um período de investigação histórica 

sob a ótica da classe dominante e passava-se a valorizar a história vista de baixo, 

ou seja, utilizando como fonte a opinião de pessoas pertencentes às classes 

populares. Essa nova forma de estudo dos fatos recebeu o nome de Nova 

História, segundo Peter Burke (1992, p. 9). 

A origem dessa Nova História se situa, segundo estudiosos, na fundação, 

em 1929, da revista Annales, de Paris, associada à chamada Ecole des Annales. 

Nesta surgiram algumas propostas dessa nova forma de observar a história, tais 

como: exploração do imaginário coletivo, extensão da história à vida cotidiana 

analisando acontecimentos importantes sob uma ótica da periferia, valorização de 

outras fontes menosprezadas, como a dos textos literários, de onde surgiu uma 

interdisciplinaridade mais intensa entre o historiador e o escritor. 

A integração desse novo estudo da História com outras disciplinas permite 

a alguns profissionais caminharem pela mesma estrada, e, ao longo das 

narrativas, podemos nos deparar com o historiador e o romancista histórico 

exercendo a mesma tarefa de pesquisa, porém, com enfoques diferenciados, 



 

utilizando em suas narrações fatos baseados em fontes históricas que se mostram 

presentes em documentos ou na memória individual e coletiva de um povo. A 

partir de meados do século XX, no período da Segunda Guerra Mundial, as 

memórias passam a exercer um papel primordial nas discussões históricas.         

O crítico Maurice Halbwachs (2006, p. 100) contesta a classificação de 

memória histórica, devido à associação dessas palavras que, em alguns pontos, 

se opõem. O estudo histórico é definido como a compilação de fatos que 

marcaram a vida da humanidade. Se a condição primordial para que exista a 

memória é a recordação de fatos presentes em um grupo ou individualmente e 

que retome um movimento contínuo, como a história poderia ser classificada como 

memória se existe uma interrupção entre a sociedade leitora e os grupos de 

testemunhas dos acontecimentos narrados? 

Apesar desse questionamento, Halbwachs destaca a necessidade de unir 

passado e presente. Partindo desse ponto, comenta o trabalho dos historiadores 

que, além exercerem a tarefa de relatar os acontecimentos importantes do 

passado, buscam fatos inéditos para completar sua pesquisa. 

 Contudo, não podemos esquecer que a História é uma ciência que se 

apoia em enunciados explicativos; documentos e testemunhos ajudam na 

reconstrução do que não existe mais, tudo é retomado, calculado 

cronologicamente, as ações sempre acompanhadas de causas e consequências 

se articulam com a narrativa e são validadas como verdadeiras pelos 

pesquisadores. 

Para que haja uma reprodução da imagem do real, o historiador precisa 

exercer o trabalho de arqueólogo que, por meio de um pequeno fragmento, 

remonta ao que aconteceu anos a fio com todas as ferramentas possíveis, 

algumas vezes inimagináveis. Nenhum obstáculo que aparece diante de sua 

pesquisa o desanima e o impede de continuar a busca para as respostas que o 

afligem.  

Um dado valioso para a composição de alguma investigação é o 

testemunho: a memória de um grupo ou de um indivíduo é uma peça-chave de um 

quebra-cabeças que se mostra algumas vezes incompreensível. O testemunho de 



 

quem sobreviveu a momentos terríveis como a guerra e de quem cresceu ouvindo 

os relatos sobre o ocorrido é primordial para a recomposição dos acontecimentos. 

Evocar esses fatos se impulsionou a partir dos últimos anos do século passado: 

alguns jornalistas e escritores buscavam resgatar e expor para o público suas 

críticas a respeito desse período com base nos elementos disponíveis.  

Segundo Juan Oleza (1996, p. 6), alguns historiadores adotaram 

procedimentos técnicos e retóricos exclusivos da narração literária, como a 

interação de universos públicos e privados, a pluralidade de pontos de vista, a 

polifonia narrativa e a manipulação da ordem temporal que hoje podemos 

encontrar em quase todo tratado histórico. Mudanças também afetaram a 

narração histórica vista pela ótica literária ao longo dos séculos.  

Nas últimas décadas do século XX, o histórico deixou de ser pano de fundo 

e vem-se tornando o eixo dos romances de extração histórica2, e a visão 

romântica de mundo proposta pelo escritor inglês Walter Scott (1771-1832) cedeu 

lugar a um profundo questionamento e busca de identidade na História. Esse 

contexto influenciou o autor contemporâneo, que não se sente obrigado a copiar 

ou refletir o mundo externo. Este cria o próprio universo sem se preocupar com a 

veracidade que permeia o discurso histórico e com a verossimilhança que 

mantinha o discurso ficcional tradicional. 

Muitos estudiosos afirmam que o romance histórico vive em crise desde 

suas origens, embora tenha se renovado ao longo dos anos. As transformações 

pelas quais passou se relacionam com sua essência híbrida, que se adapta às 

mudanças epistemológicas verificadas na concepção histórica.  

Essa nova modalidade de narrativa que engloba história e ficção busca unir 

a proposta do romance histórico tradicional - usado como instrumento de 

reprodução de algum fato ou feito histórico - com a intertextualidade, a polifonia e 

a metanarração que permeiam essas narrativas de extração histórica, segundo 

Francisco Fleck (2008, p. 139). Essa nova forma de busca do passado sob a ótica 

do presente influenciou o resgate do esquecido, principalmente em países 
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 Nomenclatura proposta por André L. G. Trouche para as obras de ficção que contém elementos da História. 



 

marcados por feridas difíceis de cicatrizar. 

A partir do ano 2000, na Espanha, se intensificou o movimento de 

recuperação da memória das vítimas da guerra civil e da ditadura. A sociedade 

civil se manifestou a favor dessa ―exumação‖; houve até a criação de uma 

associação para a recuperação da memória histórica, fundada pelo jornalista 

Emilio Silva, neto de um militante republicano assassinado junto com outras 

pessoas em outubro de 1936. Essa entidade, como outras surgidas na época, 

busca arrecadar fundos para a exumação das vítimas enterradas em fossas 

comuns e entregar seus restos mortais às suas famílias. Outras associações se 

formaram, documentários foram exibidos, romances que abordaram a época do 

conflito foram expostos, uma verdadeira avalanche de recordações surgiu como 

força-tarefa para não deixar cair nada no abismo do esquecimento, até que no ano 

de 2007 o Parlamento espanhol aprovou a ―Ley de la Memoria Histórica‖.  

 Desse modo, com a promulgação da lei, tornam-se efetivos os novos 

direitos reconhecidos às vítimas. Com isso, contribuiu-se para amenizar as dores 

e eliminar qualquer elemento de divisão entre os cidadãos, facilitando o acesso 

destes à informação em arquivos de registros ou documentos públicos relativos à 

guerra civil, ao exílio e à ditadura. 

 Soldados de Salamina, sendo uma narrativa atual, aborda fatos importantes 

para o povo espanhol, e a memória se torna o principal fio condutor do relato, já 

que passado e presente se correspondem mutuamente e acontecimentos como a 

guerra, a instalação da ditadura franquista e seus reflexos no processo histórico 

ajudam a compor o quadro sociopolítico da Espanha.  

Javier Cercas, como um mero ouvinte dos relatos desse cruel passado, 

desenvolve sua narrativa amparando-se nos depoimentos de vivenciadores da 

fase descrita em sua obra e busca, incansavelmente, dados para que possa 

reconstruir a história do escritor Rafael Sánchez Mazas e sua participação na 

Guerra Civil Espanhola. Para lograr êxito no seu intento e mostrar veracidade no 

seu relato, utiliza informações obtidas por meio da memória coletiva e individual, já 

que estão intrinsecamente relacionadas na obra. 

Para que isso aconteça, vale-se de um fator essencialmente importante na 



 

composição de qualquer relato que utiliza lembranças, memória: a marcação do 

tempo, que também serve de guia para o leitor. Nessa obra, a partir do título, o 

narrador já insere uma informação temporal, que foi a antiga guerra entre os 

povos persas e gregos para a conquista da Ilha de Salamina. Entretanto, nos 

livros didáticos, dificilmente encontraremos esse assunto, já que tal acontecimento 

não é explorado pelos historiadores. 

Segundo Benedito Nunes (1988 p. 17), existe uma dificuldade de conceituar 

o tempo; até os filósofos, em seus estudos, não encontram uma definição precisa 

sobre isso. Entretanto, sempre houve a necessidade de orientação, de marcar: 

períodos, anos, séculos, passado, presente e futuro. Os homens de antanho se 

guiavam pelo relógio de sol expostos em lugares públicos, que orientavam sua 

trajetória do oriente ao ocidente, o intervalo entre a aurora e o crepúsculo, a 

duração de um dia solar.  

No século XX, Einstein relativizou o conceito de tempo físico, no qual 

relaciona acontecimentos simultâneos; segundo o cientista não existe uma relação 

espacial ou temporal absoluta, objetiva. Essa imprecisão é encontrada em outra 

vertente, o tempo psicológico ou vivido, também chamado de duração interior, que 

se mostra variável de indivíduo para indivíduo, podendo fundir passado e 

presente. 

Mais preciso encontra-se o tempo cronológico, que ordena acontecimentos 

sequencialmente tanto para o presente como para o passado ou futuro, seguindo 

expressões temporais de cada época. Dependendo de cada período estudado, 

podemos subdividir o tempo em algumas categorias: o litúrgico segue calendário 

próprio, que engloba celebrações religiosas; o político relaciona-se a eventos 

cívicos, cíclicos, representando uma história linear, pois podem provocar a 

avaliação do passado e a expectativa de futuro. Relacionado ao passado, 

encontra-se o tempo histórico, que pode dividir-se em intervalos longos e curtos. O 

primeiro engloba uma rede de fatos ou um processo (formação de povos, 

capitalismo), o segundo se refere a acontecimentos pontuais: guerras, revoluções, 

migrações. Cronologicamente esse tempo mostra-se em ritmo lento durante a 

Idade Média e mais acelerado na Moderna. 



 

Como nosso foco é literatura, não podíamos deixar de lado o tempo 

linguístico, que se relaciona com o tempo do discurso. A enunciação não se limita 

às subdivisões do tempo cronológico, possui divisões próprias, compreensíveis no 

ato de comunicação, suas informações são atualizadas no texto escrito por meio 

de suas personagens e do narrador. Nas obras literárias, o tempo mostra-se de 

várias maneiras, nunca podendo separar o mundo projetado pelo autor e 

concretizado pelo narrador. Encontramos, principalmente nas narrativas 

contemporâneas, essa pluralidade temporal, que ajuda no desenvolvimento e na 

compreensão da trama pelo leitor. 

A questão do tempo também se relaciona ao plano narrativo construído 

pelo autor para compor suas obras. Ao analisar uma narrativa, podemos observar 

sua centralização em três planos: o da história, que se relaciona com o conteúdo; 

o do discurso, que se opera por meio da sequência de enunciados interligados; e 

o da narração, que é conectado ao ato de narrar.  

É no plano da história que podemos encontrar o mundo imaginário e o real, 

que se interligam na consecutividade do discurso, percebem-se retornos e 

antecipações que aceleram ou retardam a sucessão temporal. O tempo do 

discurso segue a concreção da escrita tanto no sentido material de seguimento de 

linhas e páginas, quanto na ordenação narrativa, dependendo do caminho 

percorrido pelo leitor dentro do espaço do texto.    

 Ordens temporais diversas podem ser encontradas dentro do discurso de 

uma narrativa: analepse – recuo pela evocação de momentos anteriores – e 

prolepse – avanço pela antecipação de momentos posteriores. Dentro do plano 

discursivo, podemos encontrar o responsável por essas mudanças, o narrador, 

que, com a função de fio condutor, constitui a única realidade do relato, seu eixo. 

Soldados de Salamina apresenta em sua composição o tempo que se 

relaciona ao plano da História e o tempo literário que está conectado ao 

desenvolvimento da narrativa, ambos cronologicamente delimitados e 

direcionados pelo narrador. Na abertura de sua obra, Javier Cercas já situa o leitor 

na trama, informando como se iniciou o processo de composição da leitura que 

detém nas mãos:  



 

Fue en el verano de 1994, hace ahora más de seis años, cuando oí por 
primera vez del fusilamiento de Rafael Sánchez Mazas. Tres cosas 
acababan de ocurrirme por entonces; la primera es que mi padre había 
muerto; la segunda es que mi mujer me había abandonado; la tercera es 
que yo había abandonado mi carrera de escritor. (Cercas, 2001, p. 15). 

Nesse fragmento encontramos linguisticamente três tempos verbais do 

modo indicativo que acompanharão o desenvolvimento da trama. O pretérito 

perfeito abrangerá a maior parte do discurso, relacionando o foco histórico com o 

desenrolar da narrativa, o pretérito mais-que-perfeito se relacionará ao passado 

anterior ao momento narrado, o pretérito imperfeito ambientará as ações e se 

conectará com o presente, que será responsável por aproximar o leitor da 

narrativa. O percurso entre passado e presente é orientado por datas, advérbios 

de tempo, dêiticos, elementos que situam o plano histórico e o narrativo. 

A obra, dividida em três capítulos, expõe ao leitor o deslocamento pelo 

enfoque histórico romanceado pela literatura e, já no primeiro, denominado Los 

amigos del Bosque, começa com o relato de Cercas descrevendo como se sentia 

ao se separar de sua mulher, depois, a morte de seu pai, o período em que ficou 

sem escrever livros, seu retorno ao jornal onde escrevia artigos e fazia entrevistas.  

Um dos entrevistados foi o escritor Rafael Sánchez Ferlosio, que relatou 

que a perseguição ao seu pai se iniciou em 18 de julho de 1936, quando Rafael 

Sánchez Mazas, amigo pessoal de Antonio Primo de Rivera, fugiu para a 

embaixada do Chile, onde permaneceu por mais de um ano.   

Em finais de 1937 saiu da embaixada, foi para Madrid camuflado em um 

caminhão, com o propósito de chegar à França. Os Republicanos detiveram-no 

em Barcelona e o levaram para o santuário de Collell, perto da fronteira. Nesse 

lugar fuzilaram o grupo onde o falangista estava, porém as balas não o atingiram. 

Refugiou-se entre as árvores, um soldado o encontra e não o denuncia: 

Desde allí, refugiado en un agujero, oía los ladridos de los perros, los 
disparos y las voces de los milicianos, sabiendo que no podían perder 
mucho tiempo buscándolo, porque los franquistas les pisaban los talones. 
En algún momento mi padre oyó un ruido de ramas a su espalda, se dio 
la vuelta y vio a un miliciano que lo miraba. Entonces se oyó un grito: 
―¿Está por ahí?‖ Mi padre contaba que el miliciano se quedó mirándolo 
por unos segundos y que luego, sin dejar de mirarle, gritó: ―Por aquí no 
hay nadie!‖, dio media vuelta y se fue. (CERCAS, 2001, p. 18). 



 

Passado o encontro, a história de Sánchez Mazas e a do combate são 

descartadas. Como todas as informações referentes a esse conflito não são 

lembradas com orgulho pelos espanhóis, já que tal fato é pesaroso e merece ser 

esquecido, o autor-personagem também não se interessava em conhecer 

profundamente a história de seu povo; continuou sua vida de jornalista-escritor até 

ser selecionado para escrever um artigo sobre a comemoração da morte do poeta 

Antonio Machado, republicano convicto, e sobre os sessenta anos da Guerra Civil 

Espanhola. 

Após a publicação, o autor recebeu três cartas, uma de um estudante de 

Filosofia, que o criticou por insinuar que, se Antonio Machado tivesse ficado na 

província de Burgos, talvez apoiasse o franquismo, a outra de um senhor que 

também o criticou severamente por Cercas afirmar em sua escritura que a história 

de Espanha não terminava mal. Depois dessas negativas a terceira era a mais 

interessante, um historiador chamado Miguel Aguirre o felicitou sobre o artigo – 

intitulado Secreto Esencial – e informou que houve outro sobrevivente do 

fuzilamento, o escritor Jesús Pascual Aguiar. 

Cercas resolveu entrar em contato com Aguirre com o propósito de obter 

novas informações: resolvera investigar mais profundamente os acontecimentos 

anteriores e posteriores ao fuzilamento e sentiu que sua veia para a escritura 

pulsaria de novo, após perceber a possibilidade de construção de uma narrativa 

que conectava realidade histórica, política e social fugindo do discurso ficcional 

que tanto o decepcionou. A partir desse momento, iniciou-se o processo de 

resgate da memória histórica, da memória individual e sua relação com fatos e 

personagens reais. 

Yo no pensaba en hacer nada (simplemente sentía curiosidad por ella), 
así que dije la verdad. 

-¿Nada? – Aguirre me miró con sus ojos pequeños, nerviosos, 
inteligentes- Creía que estabas pensando escribir una novela. 

-Yo ya no escribo novelas -dije-. Además esto no es una novela, sino una 
historia real. (CERCAS, 2001, p. 35). 

Cercas descobriu que, após o fuzilamento, em janeiro de 1939, Sánchez 

Mazas se refugiou no bosque na província de Banyoles, ali ficou por alguns dias e 



 

foi ajudado por membros de uma família residente naquele lugar -  Família Ferré -, 

que o alimentou e ofereceu abrigo; depois de alguns dias caminhando, foi 

encontrado por três jovens desertores republicanos - Pedro Figueras Bahí, 

Joaquin Figueras Bahí e Daniel Angelats Dilmé, que o protegeram e foram 

denominados  Los amigos del bosque.  

Estimulado com as novas informações, o autor decidiu encontrar-se com 

algumas pessoas que se relacionaram com Rafael Sánchez Mazas para confirmar 

e colher suas impressões sobre o que vivenciaram. Uma delas foi Jaume 

Filgueiras, filho de Pedro Filgueiras, que lhe dá uma antiga caderneta de 

anotações, pertencente a Sánchez Mazas e presenteada ao seu pai. Contudo 

resolveu entrar em contato com outros amigos del bosque, como Joaquin 

Filgueiras, Maria Ferré (membro da família residente) e Daniel Angelats. Este, 

durante o encontro com Cercas, relatou a intenção do falangista em escrever um 

romance intitulado Soldados de Salamina.   

No segundo capítulo, denominado Soldados de Salamina, foi descrita a 

trajetória de Rafael Sánchez Mazas, desde o início de sua carreira como escritor, 

passando pela militância política com a fundação da Falange Espanhola, junto 

com José Antonio Primo de Rivera, em 1933. Depois do fim da guerra, Sánchez 

Mazas foi escolhido por Franco para compor seu ministério, mas logo foi 

desprezado por ele, destituído do cargo. Recebeu uma herança de uma tia, 

continuou sua carreira de escritor e morreu em 1966. Após o término desse 

capítulo, Cercas percebeu que a obra não estava perfeita, faltava um dado para 

completá-la, e assim começou a trama do capítulo final.  

 Inserida no tempo presente, essa parte é denominada Cita en Stockton. O 

narrador descreve sua saga para encontrar o possível miliciano que salvou a vida 

de Sánchez Mazas para, com isso, completar seu livro. Relata sua volta para o 

jornal e a entrevista com o escritor chileno Roberto Bolaño, que relatou suas 

impressões sobre a guerra civil, sua vida de guerrilheiro antes de estar inserido no 

contexto literário e da possibilidade de um ex-combatente, conhecido seu, 

chamado Antoni Miralles, ser o herói que o personagem Cercas tanto buscava, já 

que alguns indícios apontavam para esse fato. Cercas busca Miralles 



 

incansavelmente na lista telefônica, não o encontra e imagina que, pela sua idade, 

poderia morar em uma clínica de repouso na cidade francesa de Dijon. Pesquisa 

intensamente e o encontra na Résidence de Nimphéas. Interroga-o sobre o 

período da guerra civil e insere a história de Sánchez Mazas, e sua ansiedade de 

ter encontrado o herói tão idealizado termina com o relato do ex-combatente: 

Así que lo que andaba buscando era un héroe. Y ese héroe soy yo, ¿no? 
¡Hay que joderse! ¿Pero no habíamos quedado en que era usted 
pacifista? ¿Pues sabe una cosa? En la paz no hay héroes, salvo quizás 
aquel indio bajito que siempre andaba por ahí medio en pelotas… Y ni 
siquiera él era un héroe, o sólo lo fue cuando lo mataron. Los héroes sólo 
son héroes cuando se mueren o los matan. Y los héroes de verdad nacen 
en la guerra y mueren en la guerra. No hay héroes vivos, joven. Todos 
están muertos. Muertos, muertos, muertos. (CERCAS, 2001, p. 197). 

Nesse fragmento, composto pela ordem direta do discurso, percebemos 

uma aproximação com o tempo presente, como se o autor delimitasse o relato 

passado com o atual e com isso insere o leitor nessa nova fase do 

desenvolvimento da narrativa. 

Depois de conhecer e ouvir o relato do republicano, Cercas se conscientiza 

de que não existem heróis na vida real, principalmente em situações extremas 

como no período de guerra. E, passando para a ficção, reflete sobre o que 

vivenciou e percebe que escritores podem construir um herói a partir de qualquer 

personagem que somente sobreviverá na mente do leitor. Se Miralles era ou não o 

salvador da vida de Sánchez Mazas não importava mais naquele momento, já que 

a história da qual eram participantes começara e terminara naquele passado, não 

tendo mais valor no presente.   

Após o término da leitura, concluímos que a intenção do autor não é 

simplesmente expor a biografia do escritor Rafael Sánchez Mazas e o 

malsucedido fuzilamento, como se esperava no início do livro. Esse fato alavanca 

o ímpeto de Javier Cercas (autor-narrador-personagem) de tematizar o processo 

de construção do próprio romance com a discussão de alguns pontos: a crise 

criativa sofrida pelos autores da época e o resgate de um passado doloroso para 

os espanhóis com a reflexão de algumas resoluções que contribuíram para os 

problemas atuais do país sofrido com a derrota da liberdade. 



 

Cercas, em nenhum momento da narrativa, se apresenta como historiador, 

mas como um romancista e escritor. Ele busca na História respostas para o 

presente e expõe críticas aos acontecimentos, alguns desconhecidos pelo povo, 

fato que revela a pouca importância que a sociedade contemporânea atribui ao 

passado, já que o próprio narrador confessa, no início de seu relato, que ele 

próprio pouco sabia sobre a guerra civil.  

 

 

2.2  A construção da memória no discurso literário 88 

    

 

O discurso no entorno da memória é muito extenso. Um dos pontos 

abordados no capítulo anterior referia-se a sua relação com o contexto histórico, 

onde percebemos uma grande interação entre História, memória e narrativa. 

Neste sub-capítulo será enfocado o modo pelo qual a memória pode ser utilizada 

pelo discurso literário. 

As sociedades ocidentais observavam essa volta ao passado por meio da 

memória com grande interesse sem saber que o futuro que se aproximava nas 

primeiras décadas do século XX e ao longo dele atravessaria um período muito 

conturbado, com sangrentos conflitos, como a Primeira Guerra Mundial, o 

Holocausto, a descolonização, guerras civis, diversos momentos que deixaram 

profundos traumas nos sobreviventes. Estamos inseridos em uma época em que, 

mesmo não tendo participado desses acontecimentos cruéis, mantivemos um 

contato permanente por meio de imagens, relatos que não permitem que tais 

momentos caiam no esquecimento. 

Nesse contexto que retoma o trauma por meio das recordações, destaca-se 

o papel da literatura como divulgadora dessas inquietações que permanecem na 

nossa história. Segundo Márcio Seligmann-Silva, uma das principais 

características da literatura é a de não possuir limite que a separe do real. 

De resto, justamente uma das principais características da literatura é a 
de não possuir limites: é a de existir constantemente negando seu limite. 
E que limite é esse? É aquele que a ―separa‖ do ―real‖. A literatura, 



 

portanto, encena a criação do ―real‖. (SELIGMANN-SILVA, 2006, p. 74). 

 

Os relatos que enfocam períodos de guerra foram incorporados à narrativa 

literária do século XX, que absorveu essa fase de uma era de catástrofes, sendo 

uma sensível interlocutora da reescritura da história, sob o aspecto testemunhal.     

A literatura de testemunho apresenta um modo totalmente diverso de se relacionar 

com o passado. A sua tese central afirma a necessidade de se partir de um 

determinado presente para a elaboração do testemunho. A concepção linear do 

tempo é substituída por uma concepção topográfica. A memória é concebida como 

um local de construção de uma cartografia, sendo que nesse modelo diversos 

pontos se entrecruzam, como em um campo arqueológico ou em um hipertexto. 

Ao invés de visar uma representação do passado, a literatura de testemunho tem 

em mira a sua construção a partir de um presente. 

Na América espanhola, o ponto de partida desse gênero se relaciona à 

ditadura, exploração econômica, repressão às minorias e às mulheres, sendo que 

nos últimos anos também se inclui a perseguição aos homossexuais. A partir de 

1960, iniciou-se o desenvolvimento do conceito de testimonio. Encontramos 

alguns pontos que caracterizam esse tipo de literatura, como sua representação 

como um registro da história, foco na pessoa que testemunha, onde percebemos 

que sua capacidade de certificar a verdade dos fatos é parte da política tanto da 

memória como da história. 

Soldados de Salamina não se enquadra na classificação de literatura de 

testemunho. Entretanto, Javier Cercas cita, no desenvolvimento de seu relato, 

obras que retratam a guerra por participantes do conflito, como Nuestra Guerra 

(1966), que tem como autor o comandante Enrique Líster, do V Corpo do Exército 

do Ebro, e Yo fui asesinado por los ojos (1981), do falangista Jesús Pascual, outro 

sobrevivente do fuzilamento no bosque del Collel. 

Cercas, mesmo não sendo testemunha ocular da guerra e de seu imediato 

pós-guerra, nasceu no período ditatorial, foi influenciado por conversas familiares, 

principalmente de seu pai, que era defensor de Francisco Franco. As informações 

que nos oferece na obra pesquisada são construções das fases que compuseram 



 

o período do conflito, por meio de relatos de pessoas que vivenciaram o momento.       

Os discursos da memória, na Espanha, são manifestações de um fenômeno social 

e comentar o conflito não é tarefa fácil: o discurso cultural recente se situa no 

contexto do auge da memória a partir dos anos 80 na Europa. 

Segundo Pedro Ruiz Torres (2007, p. 9), o discurso sobre o despertar da 

Guerra Civil Espanhola teve seu início no ano de 1996 com pesquisadores que 

buscavam relatos sobre esse período, mas com pequeno espaço diante do 

público. Em 1999 se intensifica a presença do público nas releituras sobre esse 

conflito, o que originou uma proposta de repúdio ao golpe militar de 18 de julho de 

1939 devido à celebração do sexagésimo aniversário do final da guerra. No 

entanto, somente no ano de 2000, se intensificou um movimento de recuperação 

da memória das vítimas do combate e da ditadura já relatado anteriormente. 

Rememorar parece que se tornou um verbo obrigatório nas ações que 

buscam enfatizar a reparação do passado. Organizações procuram dar um 

sepultamento digno aos mortos da guerra civil que eram enterrados em valas 

comuns, como foi o caso do poeta e dramaturgo andaluz, Federico García Lorca 

(1899 – 1936), morto tragicamente por fuzilamento nas mãos do regime franquista, 

por defender os oprimidos, incomodando a Falange. Outros escritores, ainda que 

sob a ameaça de uma censura ferrenha, escreveram e contaram, como Miguel 

Delibes, Jesús Fernández Santos, Luis Martín Santos, entre outros, que lançaram 

mão de metáforas, de subterfúgios, escreveram nas entrelinhas, mas não 

deixaram de expor sua posição, suas críticas diante de um período que exalava 

medo por todos os poros. Não podemos esquecer de citar excelentes escritores 

que, para salvar a vida, fugiram para o exílio, como Max Aub, Juan Ramón 

Jiménez, Rafael Alberti e tantos e tantos outros que passaram a integrar a 

Espanha peregrina. 

Para ilustrar esse período sombrio para a literatura espanhola, destacamos 

o escritor Miguel Delibes, que bravamente insere nos temas de seus romances a 

hipocrisia, intolerância, o egoísmo que tanto acompanhavam a sociedade. Sua 

narrativa sofreu nas mãos da censura, e, como artifício, camuflou suas palavras 



 

em algumas obras, como aconteceu em Cinco horas con Mario. Segundo 

Magnólia B,. B. do Nascimento (2001): 

O romance de 1966, Cinco horas, é fértil em informações: pela palavra 
insuspeita de Carmen Sotillo, porta-voz de ―todas las ortodoxias‖, Delibes 
camufla uma infinidade de dados que normalmente não viriam à tona, 
graças à técnica narrativa adotada. O fluxo de consciência durante 
ininterruptas cinco horas da viúva Carmen traz em seu bojo uma intensa 
preocupação social e política e se refere a muitos fatos históricos daquele 
período conflagrado: o comício de Manuel Azaña [...]. (NASCIMENTO, 
2001, p. 74). 

O escritor Luiz Martín Santos (1924-1964) também é um grande exemplo de 

denúncia da intolerância que acompanhou os anos da ditadura. Preso quatro 

vezes pelo regime franquista, acusado de atividades socialistas, consegue, em 

1962, publicar Tiempo de Silencio, uma obra muito apreciada pelos críticos, 

analisada como romance social, existencialista, psicológico-filosófico, multifaces 

que se desdobram ao longo da narrativa, dificultando, desse modo, uma objetiva 

classificação da obra. Os autores citados são exemplos da determinação de 

pessoas que não se acovardaram diante da difícil situação que atravessaram e 

conseguiram, de alguma maneira, arrancar as mordaças. Entretanto, nem tudo 

pôde ser dito naquele momento e ficou retido fluxo da memória.  

Mesmo não sendo exploradas publicamente, as dolorosas lembranças que 

guardamos ficam enraizadas e podem estar agrupadas em torno de uma 

determinada pessoa que as analisa de seu ponto de vista quando for ativada, ou 

podem estar diluídas dentro de uma sociedade. Assim percebemos que um 

indivíduo pode inserir-se em dois tipos de memória: individual e coletiva. A 

memória da guerra é altamente valorizada por Cercas, que a utiliza de uma 

maneira individual e coletiva. Ela não se elabora somente reconstruindo 

narrativamente recordações dos acontecimentos unicamente pessoais, já que 

sofre influências do entorno social e cultural que compõem esta vivência. 

Segundo Halbwacks (2006), a memória coletiva designa a relação que uma 

determinada comunidade tem com os acontecimentos que a atingiram. Entretanto, 

para que nossa memória faça parte da memória dos outros, é necessário que ela 

apresente pontos em comum entre os membros do grupo, para, assim juntos, 

reconstruir algum fato marcante que figure na mesma base. 



 

Uma ou muitas pessoas juntando suas lembranças conseguem descrever 
com muita exatidão fatos ou objetos que vimos ao mesmo tempo em que 
elas, e conseguem até reconstituir toda a seqüência de nossos atos e 
nossas palavras em circunstâncias definidas, sem que nos lembremos de 
nada de tudo isso.    (HALBWACKS, 2006, p. 31). 

Quando abordamos o tema memória individual, logo pensamos em 

lembranças que se agrupam em torno de um determinado indivíduo que, quando 

as ativa, as analisa segundo seu ponto de vista. Entretanto, muitas vezes nossa 

impressão pode se basear não apenas na nossa lembrança, mas também na de 

outros, a confiança na exatidão da recordação de um fato será maior com a 

comprovação não de uma só pessoa, mas por muitas. Desse modo percebemos 

que a memória individual não está isolada e fechada dentro de nossa vivência. 

Em Soldados de Salamina, verificamos a presença da memória coletiva que 

gira em torno do depoimento dos amigos del bosque. A lembrança que cada um 

guarda daqueles dias ajuda na construção desse episódio que a História pouco 

conhece, mas que está fortemente presente na vida de cada componente do 

grupo. 

As memórias individual e coletiva estão limitadas no tempo e no espaço, 

porém a segunda pode apresentar limitações mais estreitas e distanciadas. Javier 

Cercas, na obra analisada, por não ter vivenciado o momento que retrata, quando 

necessita ou deseja recordar, acessa a memória dos outros, busca em jornais, 

livros informações que o ajudem a recompor tais acontecimentos. Com esse tipo 

de exercício, conseguiu reviver e transportar o leitor para aquela fase histórica que 

se mostra tão viva enquanto está inserido na leitura desses intrigantes fatos. 

Diferentemente da memória histórica, a memória coletiva é múltipla e retém 

apenas as lembranças que são semelhantes às do grupo a que pertence. Cada 

um dos grupos apresenta uma história; já na memória histórica, a história é um 

painel de mudanças, pois a sociedade está sempre em processo, e o conjunto no 

qual está inserido sofre alguma transformação em algum ponto. Para a História 

tudo está conectado, por isso, cada uma das transformações influencia no corpo 

desse conjunto e, assim, implicará nova mudança. 

Ao analisar o discurso histórico em Soldados de Salamina, percebemos que 

estão inseridas as memórias individual e coletiva, e este mecanismo nos faz 



 

refletir sobre a magia em que o discurso literário nos insere. Observando o relato 

dos amigos que se conhecem no bosque, notamos a importância que um 

ocasional encontro teve para cada um deles.  

Javier Cercas constrói a vida de Sánchez Mazas dentro da História, 

obedecendo aos supostos passos que seu protagonista tenha traçado, de acordo 

com o desenrolar da Guerra Civil Espanhola, de importância crucial para sua vida 

política e literária. Mas, em um certo momento, deparamos com uma dúvida: será 

que o narrador foi real? Os testemunhos utilizados por Cercas pertencem à 

imaginação do autor ou correspondem ao que realmente aconteceu? 

Nossa história está baseada na memória presente em diversas fontes, nas 

pessoas que vivenciaram o passado, nos arquivos e documentos que serão 

peças-chave para gerações posteriores que se integrarão com fatos, 

personalidades relevantes e anônimas que ajudaram na composição da História 

de uma nação. 

Cercas mostra que os soldados de Salamina estão presentes em todos os 

movimentos que lutavam pela liberdade seja no contexto político, seja social, além 

de enfocar também que, mesmo em momentos de conflito, esses combatentes 

podem se solidarizar com o próximo, mesmo estando em lados opostos. Uma das 

vantagens da ficção é tornar possível esse tipo de ação, já que o jogo de palavras 

e personagens facilita e amplia os fatos retratados. 

Dois momentos foram cruciais para a conclusão da narrativa: o primeiro se 

centra em um encontro do narrador com o escritor chileno Roberto Bolaño. Esse 

famoso escritor é ficcionalizado na obra e orienta o narrador a terminar seu 

romance sem se preocupar com a veracidade dos fatos, já que a literatura permite 

a representação da realidade, que pode tornar-se mais atraente do que vivenciá-

la: ―La realidad siempre nos traiciona; lo mejor es no darle tiempo y traicionarla 

antes a ella. El Miralles real te decepcionaría; mejor es inventártelo: seguro que el 

inventado es más real que el real‖. (CERCAS, 2001. p. 168). 

O segundo gira em torno do personagem Antoni Miralles, um guerreiro 

nomeado sem querer que, desfigurado por uma mina, após passar grande parte 

da vida envolvido em batalhas, sobrevive esquecido em um asilo. Observa sua 



 

vida sair do marasmo na qual se encontra depois de expor suas memórias para 

um romancista que nutre a utopia de observar, naquele velho soldado, o herói que 

precisava para concluir sua obra e somente consegue ouvir um discurso que 

relata a dureza de um período que lembra fome, insegurança e morte.  

Finalizando, encontramos em Soldados de Salamina uma canção que 

exerce a função de despertar recordações, rompendo a barreira da guerra, unindo 

passado e presente, além de trazer à tona um sentimento que fortaleceu muitos 

defensores de uma Espanha livre, que marcaram o nefasto período de guerra e 

ainda sobrevive na memória de muitos espanhóis: Suspiros de España.  

Esse popular pasodoble espanhol foi composto pelo músico Antonio 

Álvarez Alonso na cidade espanhola de Cartagena em 1902. Em 1938 se 

acrescentou letra por Juan Antonio Álvarez Cantos (1897-1964), sobrinho do 

compositor. Antonio Álvarez oferecia concertos em várias áreas da cidade. Uma 

noite, ao encerrar sua apresentação, mostrou aos seus amigos uma melodia em 

forma de pasodoble que escreveu em cima da mesinha do café, enquanto 

observava um doce típico chamado suspiros (avelãs caramelizadas), e isso o 

inspirou a batizar de ―Suspiros de Espanha‖ sua nova canção.  

 

SUSPIROS DE ESPAÑA 

Quiso Dios, con su poder, 

hundir cuatro rayitos de sol 

y hacer con ellos una mujer, 

y al cumplir su voluntad 

en un jardín de España nací 

como la flor en el rosal. 

Tierra gloriosa de mi querer, 

tierra bendita de perfume y pasión, 

España, en toda flor a tus pies 

suspira un corazón. 

Ay de mi pena mortal, 
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porque me alejo, España, de ti, 

porque me arrancan de mi rosal. 

 

Destacamos três momentos que comprovam a importância dessa canção 

na obra: 

 

1 Nerviosamente miraba a un lado y a otro; mientras lo hacía, aparecieron 
dos gitanos jóvenes – un hombre y una mujer -, con un teclado eléctrico, 
micrófono y un altavoz, y se pusieron a tocar frente a la clientela. El hombre 
tocaba y la mujer cantaba. Tocaban, sobre todo, pasodobles: lo recuerdo 
muy bien porque a Conchi le gustaban tanto los pasodobles que había 
tentado sin éxito bailarlos, y la letra de Suspiros de España, un pasodoble 
famosísimo del que yo ni siquiera sabía que tenía una letra. (CERCAS, 
2001, p. 47). 

  
 
 
2- Es el pasodoble favorito de Liliana, dijo Sánchez Mazas. A mí me parece 

muy triste, pero a ella se le van los pies en cuanto oye cuatro notas. Lo 
hemos bailado tantas veces... Angelats vio que la brasa del cigarrillo de 
Sánchez Mazas enrojecía y se apagaba bruscamente, y luego oyó que su 
voz ronca y casi irónica se levantaba en un susurro y reconoció en el silencio 
de la noche la melodía y la letra del pasodoble, que le dieron unas ganas de 
llorar porque le parecieron de golpe la letra y la música más triste del mundo, 
y también un espejo desolador de su juventud malograda y del futuro de 
lástima que le aguardaba. […] 

     La canción, contestó Pere. Más o menos, contestó Sánchez Mazas. Hubo 
otro silencio. Bueno, dijo Pere. Y qué pasó con el soldado. Nada, dijo 
Sánchez Mazas. Que en vez de quedarse sentado en el banco, tarareando 
por lo bajo como siempre, aquella tarde se puso a cantar Suspiros de 
España en voz alta, y sonriendo y como dejándose arrastrar por una fuerza 
invisible se levantó y empezó a bailar por el jardín con los ojos cerrados, 
abrazando el fusil como si fuera una mujer, de la misma forma y con la 
misma delicadeza, y yo y mis compañeros y los demás soldados que nos 
vigilaban y hasta los carabineros nos quedamos mirándolo, tristes o atónitos 
o burlones pero todos en silencio mientras él arrastraba sus fuertes botas 
militares por la gravilla sembrada de colillas y de restos de comida igual que 
si fueran zapatos de bailarín por una pista impoluta, y entonces, antes de 
que acabara de bailar la canción, alguien dijo su nombre y lo insultó 
afectuosamente y entonces fue como si se rompiera el hechizo, muchos se 
echaron a reír o sonrieron, nos echamos a reír, prisioneros y vigilantes, 
todos, creo que era la primera vez que me reía en mucho tiempo. (CERCAS, 
2001, p. 119). 

 
 
 
3- No sé por qué, me acordé de Bolaño y de la noche en que descubrió a 

Miralles bailando un pasodoble con Luz bajo la marquesina de su rulot y 
comprendió que su tiempo en el cámping había terminado. Fue todo uno 
pensar en Bolaño y pensar en mi libro, en Soldados de Salamina y en 
Conchi y en los muchos meses que llevaba persiguiendo al hombre que 



 

salvó a Sánchez Mazas y buscando el significado de una mirada y un grito 
en el bosque, buscando al hombre que bailó un pasodoble en el jardín de 
una prisión improvisada, sesenta años atrás, igual que Miralles y Luz habían 
bailado otro pasodoble o tal vez el mismo en un cámping proletario de 
Castelldefells, bajo la marquesina de su improvisado hogar. (CERCAS, 
2001, p.196) 

        

O primeiro fragmento se relaciona com o primeiro capítulo, na fase que 

antecede a viagem para Cancún, determinante para que a personagem Cercas 

recobre o vigor de voltar a escrever, já que no início da obra é explicitado para o 

leitor que problemas familiares e profissionais romperam sua veia literária e foram 

também responsáveis por sua instabilidade emocional e financeira.    

O segundo corresponde à construção do romance Soldados de Salamina e 

se relaciona com a descrição da vida de Sánchez Mazas na prisão, no período 

que antecedia seu fuzilamento. O autor retrata detalhadamente como seria o 

tratamento recebido pelo falangista e outros importantes prisioneiros e, em meio à 

hostil situação, a dança e a música representam a humanização de um 

guerrilheiro que dançava abraçado ao fuzil e a amenização daquele difícil 

momento.    

 Observamos que o último fragmento torna-se um elemento importante, já 

que a canção pode ser determinante para o esclarecimento da suspeita relativa ao 

fato do miliciano que salvou a vida de Sánchez Mazas ser ou não Antoni Miralles, 

sem nos esquecermos de que a personagem de Javier Cercas somente dispõe 

desse trunfo para a conclusão do fato e para que consiga, desse modo, encerrar 

seu livro.  

Ao unir o discurso da memória com a História e a literatura, verificamos que 

Javier Cercas conseguiu com êxito seu objetivo de reivindicação do passado 

expondo sua influência na construção do presente que reflete as angústias, 

desilusões, amarguras de um período que foi definido pelo próprio autor como 

―demônio da história espanhola‖ em sua conferência durante a FLIP, em Paraty, 

em julho de 2012. Na mesma ocasião, também afirmou que a função da literatura 

é preencher as lacunas deixadas pelo estudo histórico; portanto é inevitável a 

separação desses dois caminhos, que podem seguir por enfoques diferentes, mas 

em certo momento se complementam. 



 

 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 AS ESCRITAS DE SI EM SOLDADOS DE SALAMINA 

 



 

 

As transformações sociais, econômicas, políticas, culturais e tecnológicas 

ocorridas nas últimas décadas influenciaram na valorização da exposição da vida 

pessoal de um indivíduo, vivemos em uma era da intimidade. Segundo Klinger 

(2007), desde o fim do século XX, essa tendência se afirma com intensidade, 

produz-se uma especulação do privado, assistimos a um exacerbado desejo de 

narrar experiências vividas: comprovamos esse fato devido ao êxito 

mercadológico das memórias, das biografias, das autobiografias e dos 

testemunhos. 

Essa exposição interior possivelmente reside a partir do pensamento do 

homem pós-moderno que, após se tornar produto dessas mudanças, torna-se 

mais reflexivo e passa a analisar a si mesmo e sua função diante da sociedade. 

Essa fase influencia o narrador, que, segundo a concepção de Silviano Santiago 

(2011), exposta no artigo Meditação sobre o ofício de criar, passa também a 

observar as ações relatadas como espectador dessa nova era. 

O século XIX, na Europa, se caracteriza pelo aumento de poder da 

sociedade burguesa na economia, na política e na cultura, tudo sob o domínio do 

capitalismo. Isso gerou uma mudança de postura do indivíduo, que passa a ser 

autônomo, luta pelo seu espaço na sociedade e pelos direitos da classe social à 

qual pertence e, aliado a isso, identificamos o florescimento da escrita do eu . 

O direito pela liberdade gerou os movimentos pelos quais passaram 

diversas nações, como a ditadura nos países hispano-americanos. Os romances 

memorialistas que relatavam experiências de jovens políticos ou exilados foram 

empregados como testemunho de uma geração que utilizava a memória como 

arma contra o esquecimento. 

Falar de si não é algo que caracteriza a contemporaneidade, é uma das 

tradições mais antigas do ocidente. O primeiro referente de uma narrativa 

autobiográfica é a obra Confissões, de Santo Agostinho, surgida na Idade Média, 

no século IV. Amplamente estudada por diversos teóricos, a narrativa visava à 

busca de um encontro com Deus no interior da própria subjetividade, destacando 

as difíceis relações entre o indivíduo e a sociedade, ao relatar a conversão de 



 

Agostinho do maniqueísmo para o cristianismo, como afirma o seguinte fragmento 

citado por Paul Ricoeur: 

―Eu ao menos, senhor, peno em cima disso e peno em cima de mim 
mesmo. Tornei-me eu mesmo uma terra excessivamente ingrata que me 
deixa encharcado de suor. Sim, não são mais as zonas que escrutamos 
agora, nem as distâncias astrais, mas o espírito‖. (AGOSTINHO apud 
RICOEUR, 2010, p. 15).  

Segundo Sibila (2008, p. 94), nos séculos XVI e XVII, as ideias presentes 

nos textos de Santo Agostinho prenunciaram o deslocamento para o estudo do 

centro do homem, um movimento que seria explorado de maneira definitiva por 

René Descartes (1516-1650), pioneiro do pensamento filosófico moderno, de uma 

maneira que sua célebre afirmação penso, logo existo reflete o estudo desse 

filósofo no fundamento da existência do eu. Segundo Descartes, Deus formou a 

base das fontes morais e enviou para o interior de cada indivíduo, chegando ao 

domínio de si graças ao exercício radical da racionalidade. 

No século XVI, o francês Miguel de Montaigne (1533-1592), com sua obra 

Ensaios, foi o pioneiro de um novo estilo discursivo que se delineava naquele 

momento e que, três séculos mais tarde, contribuiria para a ideia de interioridade. 

Nesses diversos textos, esse autor se destina a atingir o conhecimento de si 

desdenhando os atributos universais do gênero humano para enveredar pelos 

caminhos de uma complexa personalidade singular: seu eu.  

A escrita de si presente nas palavras de Montaigne refletia sua instabilidade 

interior: o autor-narrador buscava mostrar a incerteza de uma experiência 

individual, elaborando, para isso, uma autodescrição que buscava ser fiel à 

imperfeição e à ambiguidade do seu eu. Suas ideias se difundiram amplamente ao 

longo do século XIX e na primeira metade do XX, um ritual que estará presente 

nas práticas cotidianas dos diários íntimos da era burguesa. 

O contexto histórico que envolve a ascensão da burguesia expõe a 

separação entre a esfera pública e privada da existência. A industrialização, 

mecanização e modernização das cidades influenciaram na busca pelo refúgio do 

lar para que o indivíduo pudesse desfrutar de momentos de paz para ler e 

escrever, conforme nos mostra Sibila: 



 

Aquele barulhento mundo das ruas do teatro, das feiras, podia ser 
atraente, mas era preciso ter muito cuidado nessas arenas: para se 
movimentar nesse universo de fora, era imprescindível o uso de 
máscaras protetoras, enquanto os reinos da autenticidade e da verdade 
encontravam-se dentro de casa e dentro de si. (SIBILA, 2008, p. 101). 

Essas escritas que abordam o ―eu‖ possuem diversas denominações: 

memórias, cartas e autobiografias, possuem como tema o próprio indivíduo, que 

busca tornar explícita a imagem de si e sua experiência ao longo da vida. 

Entretanto, existe outra forma de se expor sem necessitar utilizar o ônus 

autobiográfico: a autoficção, que é utilizada para realizar o desejo de narrar 

experiências vividas sem a necessidade de expressar o real na escrita.     

A maneira de construção dessas novas formas de expressar a si 

acompanhou as transformações ocorridas ao longo dos anos. Com o advento da 

modernidade e consequentemente da pós-modernidade, houve uma busca de 

formas literárias que representassem as relações do homem diante do mundo. A 

natureza crítica da ficção com suas imbricações se transformou em narrativas que 

abordam realidade e ficção em um mesmo plano, o que dificulta a classificação 

das obras, sendo necessário seu enquadramento em mais de um gênero. 

Este capítulo finaliza a análise de algumas características observadas nesta 

dissertação sobre Soldados de Salamina: na leitura de alguns pontos importantes 

encontrados nesse livro, deparamos com diversos caminhos que nos conduzem a 

uma hibridez de gêneros que também marca essa era de mudanças do atual 

contexto literário. A tríade autor-narrador-personagem presente na composição da 

obra, fundidos no referente Javier Cercas, é um desafio e abre a possibilidade do 

aparecimento de uma multiplicidade de vozes que podem ser utilizadas no ato de 

narrar. 

O autor se transforma em narrador e personagem da própria história, seu 

relato é construído de uma maneira que objetiva transmitir veracidade em suas 

informações, já que, ao longo da narrativa, insiste em afirmar que escreve um 

relato real. A aparente descrição do real proposto pela obra nos convida a entrar 

em um mundo organizado de maneira que possibilite transitar juntos: ficção, fatos 

e pessoas verídicas. Portanto, discutir sobre a questão do gênero em Soldados de 

Salamina torna-se uma tarefa difícil por apresentar em sua narrativa um caminho 



 

que reflete a autobiografia, autoficção e a metaficção historiográfica que 

impulsiona a construção do relato. Outros autores também seguiram pelo desafio 

de colocar ficção e realidade sob o mesmo plano e deixar o leitor observando esse 

limiar. 

O galego Manuel Rivas, autor muito premiado, com uma obra traduzida 

para vários idiomas e reconhecido como uma das mais importantes vozes da 

literatura da Espanha atual transita, como Cercas, por essa senda em que a 

realidade, a ficção, a metaficção historiográfica se fundem e se confundem. Como 

se lê na quarta capa de Las voces bajas, obra de 2012, ―desde la primera página 

late algo singular en Las voces bajas. Escrita al modo de una autobiografía, todo 

parece verdad y todo, imaginación. Es el efecto de una novela de la memoria 

encendida‖. Nesse comentário crítico, encontramos, guardadas as devidas 

proporções, uma aproximação com a obra de Cercas. Também poderíamos dizer 

que, em Soldados de Salamina, todo parece verdad y todo, imaginación... 

Segundo Lluch Prats (2004), Cercas foi privilegiado por ser membro de uma 

geração que disponibiliza de temas que oferecem mais liberdade de escrita no 

contexto literário: 

Junto a la imbricación de géneros y la ficción histórica, es también 
preponderante, implícitamente en unos textos, y de manera explícita en 
otros, lo que – desde los años sesenta a esta parte – se ha ido 
denominando de diversos modos: metanovela, novela, ensimismada, 
reflexiva, autofágica, autodegenerativa, autoconsciente, en suma 
metafictiva. (LlUCH PRATS, 2004, p. 09). 

 Alguns autores pesquisam amplamente a tentativa de classificação das 

escritas de si: Arfuch (2010) define que o espaço figurativo constituído pelo 

autobiográfico se divide entre uma lógica representativa dos acontecimentos 

descritos e o fluxo de memória, e, assim, se apresenta paradoxal. A divergência 

que se constrói nas narrativas autobiográficas está entre o indivíduo real, o autor e 

o outro, representado. Nesse plano narrativo, devido às variadas temporalidades e 

ao rompimento com a ordem canônica de fatos, permitem ultrapassar o dever da 

autenticidade e nos direcionam às diversas formas de autoficção. 

[…] se os gêneros canônicos são obrigados a respeitar certa 
verossimilhança da história contada – o que não supõe necessariamente 



 

veracidade -, outras variantes do espaço biográfico podem produzir um 
efeito altamente desestabilizador, talvez como ―desforra‖ diante de um 
excesso de referencialidade ―testemunhal‖: as que, sem renúncia à 
identificação de autor, se propõem a jogar outro jogo, o de transtornar, 
dissolver a própria ideia de autobiografia, diluir seus umbrais, apostar no 
equívoco, na confusão identitária ou indicial – um autor que dá seu nome 
a um personagem ou se narra na segunda ou terceira pessoa, faz um 
relato fictício com dados verdadeiros ou inverso, inventa para uma 
história-outra, escreve com outros nomes. (ARFUCH, 2010, p. 127). 

 Klinger (2007) utiliza os conceitos de Gasparini (2004) para definir os 

subgêneros da enunciação autobiográfica ficcional. Tendo como base a relação 

entre autor, narrador e herói, esse autor distingue a autobiografia fictícia, romance 

autobiográfico (ou ficção autobiográfica) e autoficção. Diferentemente dos outros 

subgêneros, a autobiografia se distingue dos demais porque depende de um pacto 

referencial entre autor, narrador e personagem.  

Na definição de autoficção - outro subgênero –, Klinger (2007, p. 45) segue 

a retomada do conceito pelo francês Jacques Lecarme e a caracteriza como um 

discurso no qual autor, narrador e o protagonista têm a mesma identidade 

nominal, e o título informa que a narrativa é um romance. Portanto, na autoficção, 

encontramos coincidência entre o nome da personagem, do autor e do narrador. 

Complementando as definições, Hutcheon (1991 apud Bastos, 2007) insere 

outro subgênero que aborda a escrita de si relacionada com a história, a 

expressão literária ―metaficção historiográfica‖, aproveita as verdades e falácias de 

um registro histórico e afirma que somente este tem uma pretensão de transmitir a 

realidade propriamente dita. A fonte histórica, seja ela qual for: ruínas, materiais e 

memória nos direcionam ao lugar da verdade. Não se pode permitir o embate 

entre o real e o hipotético de um fato histórico em nenhuma ficção e não somente 

na metaficção historiográfica. Conclui que literatura e história devem ser 

consideradas discursos independentes.  

Linda Hutcheon (1991), por exemplo, afirma que, na escrita pós-
moderna, tanto na história quanto na literatura, ficção e história são 
discursos – ―o sentido e a forma não estão nos acontecimentos, mas nos 
sistemas que transformam esses acontecimentos passados em ‗fatos‘ 
históricos presentes‖. A história ―não existe senão como texto‖, e o 
acesso ao passado está condicionado pela textualidade‖. A expressão 
literária por excelência dessa escrita pós-moderna, a ―metaficção 
historiográfica‖ recusa a ―visão de que apenas a história tem pretensão à 
verdade. (BASTOS, 2007, p. 43-44). 



 

 As novas formas de manifestações da escrita literária que acompanhamos 

ao longo deste capítulo proporcionaram um novo fôlego para os autores diante de 

suas criações e isso acompanhou as mudanças ocorridas na sociedade nos 

últimos séculos. Não nos importa a nomenclatura recebida, e sim o resultado 

atribuído com a conquista de leitores, comprovada pelo grande êxito de vendas de 

Soldados de Salamina.  

 

 

3.1 Autobiografia e as escritas de si  

      

 

 Iniciando a reflexão deste subcapítulo, tomaremos o significado do 

vocábulo ―autobiografia‖, que foi importado da Inglaterra no início do século IX e, 

de acordo com as definições encontradas, podemos situá-lo em dois sentidos: o 

primeiro foi proposto por Larousse, em 1886, que afirmava ser a vida de um 

indivíduo narrada por ele próprio. Larousse também opõe a autobiografia, que é 

um tipo de confissão, às memórias, que contam fatos que podem ser alheios ao 

narrador. Ampliando a definição, esse termo pode designar qualquer texto no qual 

o autor parece relatar sua vida ou sentimentos. 

 O nascimento da escrita autobiográfica, segundo Esteves (2009), no 

sentido moderno do termo, está relacionado à noção de indivíduo, à fragmentação 

da ideia de sujeito vivenciada desde a modernidade. Isso provocou a revitalização  

das formas de literatura íntima: diário, cartas, memórias, testemunhos e, 

recentemente, originou os blogs. Essas narrativas atuam como uma maneira de 

resistir à perda de identidade e das certezas que residiam em um eu estável e 

separado de épocas anteriores.  

 Gusdorf (1912-2000), precursor dos estudos sobre autobiografia, analisou, 

em 1956, esaa nova forma narrativa e observou que ao eu que vivencia a 

experiência é acrescentado um segundo eu criado pela experiência da escrita e 

conclui que a autobiografia seria um meio para se obter a autoconsciência, por 

meio da reconstrução e da decifração da totalidade de uma vida. 

Outro teórico que centra seus estudos para a definição e delimitação de 



 

textos autobiográficos é o francês Phillipe Lejeune. Seu primeiro livro que aborda o 

tema foi lançado em 1971 sob o título L’ autobiographie en France. Nele o autor 

buscava definir o conceito de autobiografia, entretanto ao construí-lo não 

conseguiu abordar de uma só vez os problemas teóricos que envolviam a questão, 

tais como a relação entre biografia e autobiografia e, de ambas, com o romance. 

No ensaio, Le pacte autobiografique ou Pacto autobiográfico (2008), 

Lejeune aborda mais uma vez o tema, buscando esclarecer os problemas que 

envolvem o gênero e a relação construída pelo leitor no ato de leitura. Segundo 

seus estudos, para classificar uma obra como autobiográfica, o autor parte de 

quatro categorias diferentes e somente com a realização delas caracterizaria uma 

autobiografia.  

A definição desse tema e os elementos a serem abordados são: 

Narrativa retrospectiva em prosa que uma pessoa real faz de sua própria 
existência, quando focaliza sua história individual, em particular a história 
de sua personalidade. 

1 – Forma da linguagem: a) narrativa; b) prosa. 

2 – Assunto tratado: vida individual, história de uma personalidade. 

3 – Situação do autor: identidade do autor (cujo nome remete a uma 
pessoa real) e do narrador. 

4 – Posição do narrador: a) identidade do narrador e do personagem 
principal; b) perspectiva da narrativa. (LEJEUNE, 2008, p. 14). 

 

A análise de Lejeune se centra em autobiografias clássicas, nas quais os 

textos têm como sujeito da narrativa a primeira pessoa: eu. Outra característica 

essencial é a existência de identidade entre autor, narrador e personagem 

principal. A narrativa em primeira pessoa já indica que existe uma identidade entre 

autor, narrador e personagem. Esse mecanismo, chamado ―princípio de 

identidade‖, classifica a narrativa como autobiográfica clássica ou ―autodiegética‖, 

denominação dada por Gerárd Genette. Entretanto, se não houver 

correspondência entre narrador e personagem principal, mesmo estando em 

primeira pessoa, Genette classifica como ―homodiegética‖. 

Na Espanha, uma obra precursora da autobiografia é o romance picaresco 



 

La vida de Lazarillo de Tormes y de sus fortunas y adversidades, de autor 

anônimo, datada do século XVI. Essa conhecida obra se vale, como técnica, da 

narrativa em primeira pessoa, Seu protagonista é um indivíduo astuto que 

pertence aos estratos mais baixos da sociedade e busca ascender na vida por 

meio de armadilhas, envolvendo sempre seus amos. O seguinte fragmento nos 

mostra como são articuladas a realidade autobiográfica e a ficção nesse modelo 

que auxiliará na compreensão da criação de uma história baseada nos 

desdobramentos da vida de alguém. 

Pues sepa Vuestra Merced ante todas cosas que a mí me llaman Lázaro 
de Tormes, hijo de Tomé González y de Antonia Pérez, naturales de 
Tejares, aldea de Salamanca. Mi nacimiento fue dentro del río Tormes, 
por la cual tomé el sobrenombre; fue desta manera: mi padre, que Dios 
perdone, tenía cargo de proveer una molienda de una aceña que está 
ribera de aquel río, en la cual fue molinero más de quince años; y 
estando mi madre una noche en la aceña, preñada de mí, tomóle el parto 
y parióme allí. De manera que con verdad me puedo decir nacido en el 
río. (Lazarillo de Tormes, 2006, p. 13). 

Em Soldados de Salamina, encontramos dados que nos aproximam da 

descrição de uma autobiografia: um autor que apresenta o narrador e o 

personagem principal como seu homônimo – Javier Cercas –, e essa voz direta 

narra como se estivesse contando a própria história. No início da obra, os 

lamentos descritos pelo narrador nos âmbitos profissional e pessoal já situam o 

leitor no contexto que norteará a construção da obra.  

En 1989 yo había publicado mi primer novela, como el conjunto de 
relatos aparecido dos años antes, el libro fue acogido con notoria 
indiferencia, pero la vanidad y una reseña elogiosa de un amigo de 
aquella época se aliaron para convencerme de que podía llegar a ser un 
novelista y de que, para serlo lo mejor era dejar mi trabajo en la 
redacción del periódico y dedicarme de lleno a escribir. El resultado de 
ese cambio de vida fueron cinco años de angustia económica, física y 
metafísica, tres novelas inacabadas y una depresión espantosa que me 
tumbó dos meses en una butaca, frente al televisor.  (CERCAS, 2001, p. 
14). 

Soldados de Salamina reflete bem a teoria proposta por Lejeune. No 

desenrolar da trama, Cercas, oferece pistas ao leitor sobre o nome do norteador 

de seu discurso. No terceiro e último capítulo – Cita en Stockton -, identificamos a 

ocorrência do princípio de identidade entre autor-narrador e protagonista, durante 

uma conversa entre Javier Cercas e Roberto Bolaño personagens, na qual o 



 

escritor chileno reconhece o ilustre visitante e afirma que havia lido duas de suas 

obras e as nomeia. Esse fato nos confirma um dos critérios utilizados para 

identificar uma das vertentes dos gêneros literários que permeiam essa obra: 

- Oye, tú no serás el Javier Cercas de El móvil y El inquilino? 
El móvil y El inquilino eran los títulos de los únicos libros que yo había 
publicado, más de diez años atrás, sin que nadie salvo algún amigo de 
entonces se diera por enterado del acontecimiento. Aturdido o incrédulo, 
asentí. 
- Los conozco –dijo-. Creo que incluso los compré. 
- Ah, fuiste tú? 
No hizo caso del chiste. 
-Espera un momento. 
Se perdió por un pasillo y regresó al rato. 
-Aquí están –dijo, blandiendo triunfalmente mis libros. 
Hojeé los dos ejemplares, advertí que estaban usados.  (CERCAS, 2001, 
p. 143-144). 

Com a inclusão do nome do autor no texto, estabelece-se um pacto, e esta 

expressão indica que existe um acordo entre autor e leitor. Segundo o estudo de 

Lejeune, marca a aproximação do sujeito da enunciação e do enunciado. O autor, 

nome próprio, que assina e publica o texto, é um elemento extratextual que se 

insere no discurso literário. É no nome próprio que pessoa e discurso devem situar 

os problemas da autobiografia, pois esse elemento está conectado à convenção 

social ao se ―comprometer‖ com a responsabilidade de representar uma pessoa 

―real‖ cuja existência é comprovada e verificada pelo registro civil. 

 Um autor não é uma pessoa. É uma pessoa que escreve e publica. 
Inscrito, a um só tempo, no texto e no extratexto, ele é a linha de contato 
entre eles. O autor se define como sendo simultaneamente uma pessoa 
real socialmente responsável e produtor de um discurso. (LEJEUNE, 
2008, p. 23). 

O pacto autobiográfico é visto como se fosse um contrato firmado entre o 

autor, que se compromete a ser verdadeiro em sua narrativa e o leitor, que 

concorda com as informações contidas no texto. Podemos encontrar duas formas 

que se apresentam no pacto: uma é explícita com a utilização da pessoa ―eu‖ e 

outra implícita, que pode ocorrer de duas maneiras. A primeira é a utilização de 

títulos ou da primeira pessoa gramatical, que remete ao nome do autor, e outra 

quando o narrador se comporta como se fosse o autor, de modo a que o leitor não 

tenha dúvida de que o nome exposto na capa é o mesmo de quem escreve o livro, 



 

mesmo que não apareça no texto. 

A ideia de pacto foi o meio encontrado para constituir distinções entre o 

discurso fictício e factual, como afirma o teórico, não havendo diferenças 

estruturais entre o texto autobiográfico e o romance. Partindo desse ponto, 

Lejeune estabelece o pacto romanesco e afirma que este vai ao encontro do 

autobiográfico. Existe a prática da não identidade, isto é, mesmo que haja 

semelhanças, autor e personagem não possuem o mesmo nome. Outro ponto é o 

chamado atestado de ficcionalidade, preenchido pelo subtítulo romance na capa 

ou na folha de rosto da obra. 

Como distinguir a autobiografia do romance autobiográfico? Tenho de 
confessar que, se nos ativermos à análise interna do texto, não há 
nenhuma diferença. Todos os procedimentos que a autobiografia utiliza 
para nos convencer da autenticidade do relato podem ser – e muitas 
vezes foram - imitados pelo romance. (LEJEUNE, 2008, p. 26). 

Os discursos biográficos e autobiográficos, diferentemente da ficção, estão 

ligados a pactos referenciais, pois se propõem a fornecer informações a respeito 

de uma ―realidade‖ externa ao texto, onde objetiva representar a imagem do real, 

não somente a semelhança com o verdadeiro. Lejeune complementa sua análise 

afirmando que o texto autobiográfico constrói sua validade referencial não da 

verificabilidade da narrativa no texto em si, mas do impacto que se instaura no 

receptor. Entretanto alguns teóricos discordam do posicionamento de Lejeune a 

respeito de suas definições. 

O estudo dos romances autobiográficos torna-se mais complicado pela 

diversidade de vozes narrativas, porque inclui obras escritas em primeira ou em 

terceira pessoa que podem ser anônimas ou com nomes expressos. Para 

classificá-las, devemos observar o teor do texto: é necessário conhecer a biografia 

do romancista para identificar o autobiografismo do relato. Quando o protagonista 

do romance apresenta o nome distinto do autor, acentua-se o distanciamento com 

o leitor e ratifica-se o caráter fictício, mesmo que os argumentos utilizados 

caracterizem o material biográfico do autor. Tomaremos como exemplo a obra de 

Manuel Vázquez Montalbán, Autobiografia do General Franco, onde encontramos 

uma autobiografia forjada devido à existência de uma recriação da memória de 

Franco, na qual o título anuncia uma autobiografia, entretanto, o nome do autor 



 

viola o pacto estabelecido, já que quem assina a obra é Vázquez Montalbán. 

Arfuch (apud Klinger, 2007) retoma a argumentação de Michael Bakhtin que 

afirma a não existência de identidade possível entre autor e personagem, inclusive 

na autobiografia, devido à impossibilidade de separar a experiência vivencial da 

artística. Segundo Bakhtin não se trata de reproduzir o passado, trata-se, apenas, 

de literatura. Arfuch observa que a diferenciação entre autobiografia, romance e 

romance autobiográfico é inviável e transfere esta problemática para o que 

denomina espaço autobiográfico, onde o leitor poderá decifrar os desdobramentos 

da identidade que constitui o corpus literário.  

Outro teórico, Paul de Man (apud Klinger, 2007), não concordava com a 

ideia de pacto proposto por Lejeune, pois afirma que essa presença do autor se 

transforma em um jogo que brinca com a noção de sujeito real.  

Gasparini vai mais longe e se aventura em tentar delimitar a classificação 

de autobiografia fictícia, romance autobiográfico e autoficção. Segundo sua 

análise, na autobiografia fictícia, o autor simula uma enunciação autobiográfica 

sem a pretensão de que exista identidade entre autor, herói e narrador. Já o 

romance autobiográfico se insere na categoria do possível, do verossímil, desperta 

dúvidas sobre sua verificabilidade, mas convence o leitor sobre a lógica que 

permeia a narrativa que lê.  

Concluindo a análise, o subgênero autoficção apresenta textos 

completamente ficcionais, apoiando-se em um paradigma não verossímil, 

impossibilitando a ocorrência de verossimilhança. Com isso, toma para si as 

características da autobiografia e do romance com autor, narrador e protagonista 

com o mesmo nome (coincidência onomástica). Destacamos pontos importantes: 

  

1 -  O tempo presente é predominante na narrativa;  

2 -  Os limites entre memória, ficção e realidade se confundem;  

3 -  A narrativa é fragmentária, descentrada e não linear; 

4- Há uma sensação de work in progress, como se o leitor participasse da 

narrativa;   

5 - Apresenta uma postura de perplexidade e de questionamento com o leitor. 



 

 

A autoficção, com seu poder de ficcionalizar a realidade, é um termo 

cunhado pelo crítico literário francês Serge Doubrovsky, em 1977, ao escrever o 

romance Fils, palavra que pode significar ―fio‖, ―linha‖ e ―encadeamento‖. A obra, 

escrita em primeira pessoa, apresenta o personagem - narrador como homônimo 

do autor. Nascia o termo ―autoficção‖, denominação feita pelo próprio Doubrovsky 

para a definição de ―ficção de acontecimentos e fatos absolutamente reais‖. 

Professor de literatura francesa de Universidades em Nova Iorque e Paris, ele 

afirma que, quando se escreve autobiografia, tenta-se contar a própria história, 

desde o início; já na autoficção, é permitido recortar a história em fases diferentes, 

dando uma intensidade narrativa própria de romance. 

Silviano Santiago (2012) afirma que a autoficção não chega a constituir um 

novo gênero, é um estilo que adquire sentido devido à vontade do autor, no ato da 

criação. No Brasil alguns autores transitaram pelo caminho da autoficção: José 

Lins do Rego, com Meninos de Engenho, e Oswald de Andrade, com a obra Sob 

as ordens de mamãe. Para Santiago, o autor ―primeiro, minimiza o que há de 

confessional no discurso autobiográfico tradicional e, segundo, ativa a carga de 

subjetividade que há em todo e qualquer discurso ficcional‖. (SANTIAGO, 2012, 

p.41). 

As autoficções e os demais romances que centram sua narrativa na 

exposição do eu podem ser analisados por meio de sua relação com o ficcional. 

Diferentemente da autobiografia, o autor se distancia do narrador, cedendo seu 

lugar a ele juntamente com sua função na narrativa. Inicia-se o desaparecimento 

do romancista no texto. Dessa maneira o autor se isenta de todas as acusações 

que pairam sobre ele. No romance, podemos encontrar uma relação entre os 

nomes, porém sabemos que o autor não será o herói do relato. Ainda que existam 

dados biográficos do escritor que se aproximem do personagem fictício, não se 

caracteriza o princípio de identidade proposto por Lejeune.  

O escritor, mesmo construindo uma história literalmente falsa, insere dados 

para torná-la o mais verossímil possível, e o leitor, tendo consciência da 

inveracidade das informações expostas, recebe-as como se fossem possíveis. 



 

Não podemos esquecer que toda narrativa de ficção é baseada na imagem e 

semelhança da realidade. 

No século XXI, desfruta-se de mais liberdade para falar e escrever sobre si. 

A multiplicidade de gêneros que permitem essa exposição - autobiografia, 

romance autobiográfico, biografia, autoficção - estimulam autores a construir 

narrativas que versam sobre sua história sem se preocupar com a veracidade dos 

fatos. Soldados de Salamina nos comprova essa afirmação: encontramos uma 

variedade de vozes que tomam para si o discurso de Javier Cercas. Sem deixar 

de citar a parte histórica presente na obra, nos sentimos seguros para classificar a 

narrativa como híbrida, por possuir diversas marcas que nos direcionam em cada 

capítulo para um caminho diferente. 

Segundo Bakhtin (apud Esteves, 2010), o romance se classifica como um 

gênero híbrido, porque nele diversas vozes caminham juntas e se enfrentam no 

território do discurso. A construção híbrida é de suma importância para o romance, 

já que adquire forma de um pluridiscurso no qual não existe fronteira formal, 

sintática e composicional: ―A divisão das vozes e das linguagens ocorre nos limites 

de um único conjunto sintático [...]; as duas perspectivas se cruzam numa 

construção híbrida, e, por conseguinte, têm dois sentidos diferentes, dois tons‖.  

(BAKHTIN apud Esteves, 2010, p. 30). 

Soldados de Salamina representa a tendência que direciona a literatura 

espanhola atualmente. A pós-modernidade presente nas décadas de oitenta e 

noventa gerou, na cultura ocidental, a sistemática ficcionalização da realidade e a 

amnésia histórica. Na Espanha, onde as ideias democráticas ainda são recentes, 

a liberdade individual acompanha a transformação cultural da sociedade.  

O contexto literário está em constante remodelação: desde a narrativa 

realista que tanto caracterizou o período de pós-guerra, sempre primou pela 

recriação da realidade, tendo como norteador o escritor que busca captar a vida 

tal como se apresenta. Premio Nobel da Literatura em 1989, o galego Camilo José 

Cela (1916 - 2002), um dos grandes nomes da literatura espanhola, escreveu La 

colmena, um romance editado em 1951, na Argentina, já que a censura proibira 

sua publicação na Espanha devido às passagens eróticas. Sua narração se centra 



 

nas histórias de múltiplos personagens, desenvolve-se em Madrid nos primeiros 

anos do franquismo e é considerada por alguns críticos como o melhor romance 

do século XX. Essa obra foi levada ao cinema sob a direção de Mario Camus em 

1982, em que Cela participou como roteirista e ator. 

Atualmente, o realismo que tanto brilhou no passado e reproduziu cenas 

antológicas, além de criar personagens que representaram os difíceis momentos 

que a sociedade espanhola atravessou, cedeu lugar à figura de um autor que se 

mostra e é aberto a inovações, já que tudo é mediado pelos grandes veículos de 

circulação de informação, cultura e lazer, como a imprensa, o cinema e a Internet.  

Os autores deixaram-se influenciar pela tecnologia, que exerce grande 

influência sobre a literatura, como o blog, que aproxima mais o leitor do autor, e 

esse contato desencadeia um interesse por expor o íntimo, algo que torne mais 

realista os textos apresentados. As narrativas que abordam as escritas de si, 

independentemente da forma que assumam, além de espaço de aprendizagem, 

veiculam a socialização da experiência individual. Esse tipo de leitura busca um 

leitor que aprecie e suporte um jogo de propostas feitas por um autor que objetiva 

refletir suas questões, não resolvê-las. 

À medida que o autor expressa a ironia e a fragilidade de sua posição, 

aproxima-se do público e acaba com a ilusão de que aquele que escreve é de 

alguma forma superior. Observamos que os textos de Javier Cercas apresentam 

como característica fundamental sua dimensão relacional tanto na reincidência do 

ato de escrever como na centralidade do personagem escritor. 

O nome próprio no espaço ficcional de Soldados de Salamina reforça a 

necessidade de afirmação do autor que busca a complacência do leitor ao 

mostrar-se vulnerável, pois explora publicamente questões pessoais sem sofrer as 

consequências do ato. Ao mesmo tempo, representa a necessidade de 

autoconhecimento e construção de uma personalidade literária em crise, 

valorizando o estabelecimento da consciência crítica que é feita por meio de um 

questionamento sobre sua função dentro de um contexto literário já estabelecido. 

Em um diálogo entre Cercas e Roberto Bolaño personagens, na obra citada, 

essas questões são levantadas: 



 

- Para escribir novelas no hace falta imaginación – dijo Bolaño – Sólo 
memoria. Las novelas se escriben combinando recuerdos. Entonces yo 
he me quedado sin recuerdos. – Tratando de ser ingenioso expliqué - : 
Ahora soy periodista; o sea: un hombre de acción.  
Pues una lástima – dijo Bolaño. Un hombre de acción es un escritor 
frustrado. Si Don Quijote hubiera escrito un solo libro de caballería nunca 
hubiera sido Quijote, y si yo no hubiese aprendido a escribir ahora estaría 
pegando tiros con las FARC. Además un escritor de verdad nunca deja 
de ser un escritor. Aunque no escriba. 
- ¿Qué te hace pensar que yo soy escritor de verdad? 
- Escribiste libros de verdad. (CERCAS, 2001, p. 149) 

No fragmento observamos que o refúgio para o fracasso da personagem 

de Cercas enquanto escritor é sua afirmação como jornalista. Narrar tornou-se 

um grande desafio, e a perda do estímulo para exercer tal ato se deve ao fato 

de que não dispõe de experiências para serem compartilhadas com seus 

leitores, como faziam os antigos narradores citados por Walter Benjamin que se 

destacavam ao relatar suas experiências.  

            

 

3.2  O romance de extração histórica na narrativa do eu 

 

 

Não há escrita sem intenção. Todo discurso tem uma dimensão que 

relaciona as características deixadas no texto com suas condições de produção. A 

literatura trabalha nesse contexto, pois situa-se entre o empírico e o imaginário, 

convertendo-se, desse modo, em veículo apropriado para tratar de questões 

complexas. A relação entre a literatura e o mercado, a construção do campo 

cultural, juntamente a uma tradição são alguns dos pontos abordados nessa 

estreita relação. Soldados de Salamina lança um novo olhar sobre a Guerra Civil 

Espanhola, por meio de uma narrativa fascinante gerada em parte pela cultura e 

formação do escritor. 

A fase em que se situa a produção literária de Javier Cercas é marcada 

pela ávida busca por novos caminhos e formatos literários que possam 

representar a realidade do mundo capitalista e suas contradições. Nesse contexto, 

a literatura muda o foco do interesse pelas relações entre o homem e o mundo 

para uma crítica da natureza da própria ficção. A transformação cultural gesta o 



 

nascimento de diferentes modos de articulação e discursos sobre o real. 

A mistura de história e ficção presente em Soldados de Salamina nos 

remete também ao conceito de romance histórico, atualmente pertencente ao 

gênero narrativo híbrido, tratado como um gênero bastardo e ambíguo. Ainda que 

se sustente em acontecimentos ou personagens históricos, trata-se de romance, 

isto é, ficção, na opinião de diversos críticos. 

As relações entre poeta e historiador, desde os tempos de Aristóteles, 

tornaram-se mais evidentes quando surgiu o romance histórico no início do século 

XIX. Sua base se apoiava na documentação histórica, enfatizando o real. Com 

isso surgiram e formaram-se dois grupos: os defensores do romance histórico 

como versão amena da historiografia, que concedeu ao romancista o poder de 

preenchimento das lacunas deixadas pelo registro histórico, porém nunca se 

afastando dos dados reais, de um lado. De outro, os partidários da liberdade na 

manipulação do fato histórico, sob o argumento de que se tratava de ficção: logo, 

a história era vista apenas como matéria-prima para o escritor e deveria servi-lo. 

O romancista histórico exercendo a dupla função de ficcionista e historiador, 

ao construir suas obras, se baseia em um relato real e se adapta às delineações 

do romancista que o adorna, mas sem fugir do valor documental que o dado 

histórico possui. No âmbito da história, dois pontos são essenciais: o primeiro se 

refere ao conceito de verdade histórica, nascido da consciência de que a escrita 

histórica é uma construção cultural que se apoia no peso atribuído às fontes. O 

segundo ponto se relaciona com a ampliação do conceito de fato histórico, onde 

se observa, além do aspecto político-econômico, o social, o cultural, e até o 

mental.  

O nascimento do romance histórico se deu no início do século XIX, com a 

publicação dos romances de Walter Scott Waverley (1814), Ivanhoe (1819), entre 

outros. O escritor escocês explicitou, em suas obras, as tensões no âmbito da vida 

intelectual moderna e tradicional da Escócia e importantes fatos que compõem a 

história britânica. 

Scott inovou os romances realistas do século XVIII e as suas noções que 

visavam garantir especificidade de detalhes, relacionando conflitos e situações 



 

que podem se apresentar em outros períodos da história, isto é, os estágios de 

progresso da civilização descritos em seus romances são uniformes em várias 

sociedades. Ainda hoje, o pioneirismo de Scott é largamente discutido, a inovação 

da sua escrita no que diz respeito à forma e ao conteúdo dos modos literários 

tradicionais de seu tempo molda o curso do romance histórico, disseminando o 

historicismo e influenciando o trabalho de outros escritores que se centram no 

tema. 

Ciente de estar introduzindo o leitor em um mundo distinto, o narrador do 

romance histórico clássico mantinha um distanciamento em relação ao espaço 

físico, às personagens e ao tempo descrito. As marcas desse distanciamento do 

narrador em relação à matéria narrada são as notações de tempo imprecisas: 

―época remota‖, ―antigamente‖, ―tempos distantes‖. Essa imprecisão auxilia o 

trabalho do narrador, que pretende preparar o leitor para ingressar nesse tempo 

remoto sob a ótica do contemporâneo. No século XX, a ficção se volta ao passado 

remoto e assim se constrói um novo romance histórico, atualmente denominado 

de romance de extração histórica, que se caracterizou por apresentar uma 

diversidade de perspectiva temporal do narrador, a explicitação de sua natureza 

ficcional, ser autorreflexivo, intertextual, além da recorrência à paródia. 

Não podemos deixar de retomar um termo alternativo ao romance de 

extração histórica, ―metaficção historiográfica‖, já exposta anteriormente, que nos 

leva a reconhecer que tanto a história quanto a ficção são criações humanas. 

Essa nova visão pode ser compreendida como uma nova modalidade narrativa 

essencialmente metadiscursiva, não aceitando, portanto, que apenas a história 

tenha pretensão de relatar a verdade. Os protagonistas dessa nova abordagem 

são os marginalizados, as figuras periféricas da história ficcional. Segundo 

Hutcheon (1991) apud Bastos, 2007, p. 81) com isso, a metaficção historiográfica 

extermina outra premissa de Gyorgy Lukács (1977): a relegação das personagens 

históricas a papéis secundários. 

Outros autores, como Seymour Menton (1993 apud Esteves, 2010) 

reconhece como histórico o romance que aborde fatos não contemporâneos do 

autor, afastados pelo tempo. Não distanciados dessa nova visão estão autor e 



 

narrador no romance de extração histórica. O passado histórico é observado como 

algo culturalmente construído, e o narrador se vê diante de dois caminhos: apagar 

por completo o distanciamento temporal ou reafirmá-lo de modo ironicamente 

metadiscursivo, cabendo ao leitor reconhecer a historicidade da matéria narrada. 

Atualmente o narrador da ficção histórica se opõe à rigidez do narrador 

romântico, que se sentia atado à missão de representar o historiador e ser fiel aos 

dados apresentados. Apesar de toda essa discussão que envolve o romance de 

extração histórica, é de suma importância a releitura da história proposta pelo 

romance, não importando a nomenclatura que adquire diante de uma obra, como 

afirma Esteves: 

Da mesma forma, tem pouca relevância classificar esse tipo de narrativa 
em subcategorias como ―novo romance histórico‖, como fazem Aínsa 
(1991), Menton (1993), ou Perkowska (2008); romance histórico 
simplesmente, como preferem muitos: ―narrativa de extração histórica‖, 
seguindo André Trouche (2006); ―narrativa histórica‖, como faz Glória da 
Cunha (2004); ―ficção histórica‖, de acordo com Weinhardt (1998, 2002, 
2004);ou simplesmente repetir a expressão de Hutcheon (1991), 
metaficção historiográfica. (ESTEVES, 2010, p. 41). 

A multiplicidade de vozes presentes no romance define-o como um gênero 

permeável, que se deixa penetrar por várias linguagens e marca sua composição 

híbrida. Avaliados como literatura menor por muitos críticos, isso explica as 

diversas denominações recebidas diante da relação entre romance histórico e 

ficção. Desse modo surge um questionamento sobre o valor do real e do ficcional 

sobre obras que enfocam o histórico. Formaram-se dois grupos: os que defendem 

o romance histórico como uma versão da historiografia e, de outro ponto, os 

defensores da liberdade que possui o romancista na manipulação do fato histórico 

visto, apenas, como base que deveria se submeter à escrita dos autores, já que se 

tratava de ficção.  

Atualmente, os romances de extração histórica não são mais considerados 

histórias fiéis de pessoas ou acontecimentos passados, mas sim recriações desse 

passado. Dessa maneira, cada época fará essa ―reconstrução‖ de modo a 

responder seus questionamentos, não podendo, portanto, a História ser 

considerada a única fonte de informação sobre os fatos passados. Assim, a 

percepção crítica da História, proporcionada por esse tipo de romance, pode 



 

contribuir para a formação da identidade do leitor, que, conhecendo-a, poderá 

refleti-la por meio da Literatura, estendendo essa reflexão à análise da sua própria 

realidade. 

Nesse sentido, podemos observar que os romances pós-modernos não 

encerram a possibilidade de leitura e interpretação de um texto, diferentemente 

dos romances históricos tradicionais, que apresentavam uma história com 

começo, meio e fim, recheada com uma ideologia, servindo, na maioria das vezes, 

como forma de dominação intelectual das classes. 

Nessa nova forma de narrativa, tudo pode e deve ser questionado. Os 

romances não surgem para explicar, mostrar ou dar respostas prontas, eles 

subvertem, questionam, problematizam tudo aquilo que os romances históricos 

tradicionais e o senso comum davam como certo e já estabelecido.  Javier Cercas, 

ao estruturar sua narrativa, se vale de todos esses elementos ao buscar relatar a 

história de Sánchez Mazas e todo o contexto que a envolve, citando os soldados 

conhecidos e anônimos que ajudaram a reconstruí-la.  

      

 

3.3 – Os Soldados de Salamina e seus narradores 

 

 

A atitude questionadora dos romances pós-modernos, mostrada em 

Soldados de Salamina e na sua estrutura, permite que o leitor construa uma 

interpretação própria sobre o que é narrado, formando uma autoconsciência em 

relação aos processos envolvidos na sua criação e na sua constituição. 

Entretanto, não podemos perder de vista que essa nova forma de escrita não 

oferece respostas prontas: ela sugere questionamentos e reflexões ainda mais 

problemáticos. 

Problematização é uma marca nessa narrativa: encontraremos três 

personagens que ajudam no desenvolvimento de algumas indagações feitas pelo 

autor e centralizam respostas. Os próximos momentos serão destinados a analisá-

los. 



 

O segundo capítulo de Soldados de Salamina, que descreve a vida de 

Rafael Sánchez Mazas, aponta-nos as proposições fornecidas pelo autor a 

respeito dessa personalidade política. Entretanto, ao iniciar seu relato, afirma a 

não comprovação de alguns dados por ele pesquisados, redimindo-se, assim, de 

alguma informação não verídica que possa surgir: ―Así pues, lo que a continuación 

consigo no es lo que realmente sucedió, sino lo que parece verosímil que 

sucediera; no ofrezco hechos probados, sino conjecturas razonables‖. (CERCAS, 

2001, p. 87). 

Segundo Cercas, Sánchez Mazas, homem oriundo de família aristocrática, 

viveu rodeado de livros, estudou em internatos religiosos e acabou licenciado em 

Direito. Sempre gostou de escrever: publicou diversas obras, sua poesia 

apresentava um tom sentimental melancólico, expondo um mundo inventado e 

impossível. Como jornalista, trabalhou como correspondente em Roma, onde 

conheceu sua mulher Liliana, com quem teve cinco filhos. Regressou a Madrid em 

1929, fundou a Falange Espanhola, junto com o amigo José Primo de Rivera, a 

quem idealizava. Escreveu, junto com outros escritores - Jacinto Miquel Arena, 

Agustín de Foxá, Pedro Mourlane Michelena, José María Alfaro y Dionísio 

Ridruejo - a letra do hino da Falange: Cara al sol. Com o fechamento do partido 

pelos republicanos, foi preso, sobreviveu ao fuzilamento, exerceu outros cargos 

políticos durante o governo de Franco, recebeu uma herança de uma tia e 

terminou seus dias aos 70 anos, vitimado por um enfisema pulmonar, e, para não 

se tornar totalmente esquecido, uma rua da cidade de Bilbao recebeu seu nome. 

Cercas analisa a vida de Sánchez Mazas como uma espécie de modelo 

para os demais intelectuais fascinados pelo poder e guiados por uma ambição 

política, aqueles que, de alguma maneira, utilizaram sua retórica para fomentar a 

mente dos jovens com ideias de intolerância e, assim, contribuíram para criar ou 

justificar a barbárie proveniente da Guerra Civil Espanhola. Sua história foi 

importante para mostrar que os instintos humanos podem se sobrepor a uma 

causa coletiva, ao ter sua vida poupada por um adversário que, pela situação na 

qual se encontrava, analisou e percebeu que não havia grande significado na 

morte daquele ilustre desconhecido. 



 

Dice Andrés Trapiello que, como tantos escritores falangistas, Sánchez 
Mazas ganó la guerra y perdió la historia de la literatura. La frase es 
brillante y, en parte, cierta, o por lo menos lo fue, porque durante un 
tiempo Sánchez Mazas pagó con el olvido su brutal responsabilidad en 
una matanza brutal; pero también es cierto que, al ganar la guerra, quizá 
Sánchez Mazas se perdió a si mismo como escritor […]. (CERCAS, 2001, 
p. 138). 

O possível herói que teria poupado a vida do falangista Sánchez Mazas 

difere do protótipo da perfeição humana que idealizamos. Cercas nos mostra que, 

para construir a figura de um herói, não basta, apenas, demonstrar que o ser está 

acima do bem e  do  mal, é o vencedor de diversas batalhas, honesto e virtuoso, e 

que sua maior proeza se encontra reduzida a um instante somente no qual uma 

decisão correta torna seus atos nobres reconhecidos posteriormente. A 

personagem encarnada por Antoni Miralles enfrenta a dura realidade de viver sua 

velhice em um país estrangeiro, sem que ninguém se lembre daquele soldado que 

defendera a liberdade e a civilização diante da ameaça de Franco e do regime 

totalitário Nazista. 

O herói de Cercas parece representado por alguém que, apesar de seguir o 

código de obediência do grupo ao qual pertencia naquele momento, transgrediu o 

determinado e agiu como se estivesse em pleno exercício de liberdade individual, 

e decide seguir suas convicções, e o ato não praticado por ele é uma traição a 

uma ordem justificada na História, já que se tratava de um inimigo naquele 

contexto. O próximo fragmento, um diálogo entre Cercas e Miralles, confirma 

nossa análise: 

 - ¿Por qué iba a matarlo? 
 - Porque en la guerra la gente se mata –dije-. Porque por culpa de 
Sánchez Mazas y por la de cuatro o cinco tipos como él había pasado y 
ahora ese soldado emprendía un exilio sin regreso. Porque si alguien 
mereció que lo fusilaran ése fue Sánchez Mazas. (CERCAS, 2001, p. 
201). 

O maior dilema exposto na leitura da obra se centra na busca de Cercas 

pela motivação que impediu Miralles de disparar naquele momento, e esse ato 

talvez se justifica pelo autor partindo do fato que o grupo republicano era o bom, e 

o nacionalista era considerado mau. O primeiro grupo, defendido por esse 

combatente, simbolizava a luta pela civilização, enquanto o segundo, do qual 

Sánchez Mazas fazia parte, representava a barbárie. Para Miralles, a morte 



 

daquele inimigo talvez não fizesse mais sentido, já que a guerra estava perdida 

diante dos olhos daqueles guerreiros que pouco a pouco se exilavam até 

acontecer a recuperação democrática do país. 

Os atos considerados heroicos são instintivos, carregados do mais nobre e 

irracional sentimento humano que defende a vida à custa de qualquer motivo, seja 

cultural, seja político. O enfraquecido grupo que ergue a bandeira da liberdade 

lembra Salamina, que representa a vitória das forças civilizadoras gregas 

sobrepostas à voracidade persa. Não é, curiosamente, a intelectualidade dos 

ideólogos refinados e cultos que a defendem, senão um grupo desvalido, entre 

eles Miralles, homem simples e anônimo que atua por impulso, de forma instintiva, 

sem intuir que seu ato futuramente se converteria em um ato de heroísmo. 

Javier Cercas, ao ouvir a resposta de Miralles sobre a indagação que faz, 

reflete que a guerra, embora se lute pela liberdade, por um ideal coletivo, está 

marcada pelo impessoal:     

[…] - Así que lo que andaba buscando era un héroe. Y ese héroe soy yo, 
¿no? ¡Hay que joderse! ¿Pero no habíamos quedado en que usted era 
pacifista? ¿Pues sabe una cosa? En la paz no hay héroes, salvo aquel 
indio bajito que siempre andaba por ahí en pelotas…Y ni siquiera él era 
un Héroe, o sólo lo fue cuando lo mataron. Los héroes sólo son héroes 
cuando se mueren o los matan. Y los héroes de verdad nacen en la 
guerra y mueren en la guerra. No hay héroes vivos, joven. Todos están 
muertos. Muertos, muertos, muertos […]. (CERCAS, 2001, p. 197). 

O herói de Soldados de Salamina se configura como um ser que se 

sacrifica em prol de uma ordem universal, apesar de seu ato particular não ser 

reconhecido pela sociedade. Miralles, envelhecido, logo morrerá, e seus amigos 

que tanto lutaram por uma causa comum estarão destinados ao esquecimento. O 

mundo no qual lutou se tornou livre. Em contrapartida, ironicamente, o mundo no 

qual vive está paralisado, e ele, à espera da morte. ―[…] Desde que terminó la 

guerra no ha pasado un sólo día sin que piense en ellos. Eran tan jóvenes… 

Murieron todos.  Todos muertos. Muertos. Muertos. Todos […]‖. (CERCAS, 2008, 

p. 198). 

A esta altura, o narrador Javier Cercas, após ouvir e conhecer o suposto 

herói, compreende seu Segredo esencial. Já não importava se realmente Miralles 

era aquele mesmo soldado anônimo que salvara a vida de Sánchez Mazas. A 



 

construção do herói moderno que lutou como os heróis de Salamina, esquecidos 

pela história universal, chegou ao seu final com a entrevista a Antoni Miralles sob 

a perspectiva humana que prega a compaixão diante da vida. A história responde 

diante dos heróis anônimos: - Aquí no hay nadie! (Cercas, 2001, p. 102). Até que 

alguém que busca respostas para as injustiças sociais os encontra, os redime e 

não os deixa morrer no esquecimento. 

Complementando os grandes personagens da obra, temos Javier Cercas 

fictício, que se mostra cúmplice do leitor ao inserir-se na obra e tornar-se narrador-

personagem da história que se construía diante de seus olhos. Essa aproximação 

contraria o princípio do pacto ficcional, que marca o distanciamento existente entre 

autor e personagem. 

Javier Cercas, ao construir seu perfil ficcional, objetiva fazer-se presente e 

notável, desencadeando o processo de confundir a vida pública e privada e, desse 

modo, abolir sua intimidade. A difusão da imagem pública e de fácil 

reconhecimento por meio das informações oferecidas pela obra faz-nos refletir 

sobre essa estratégia de romper a barreira do autor onipotente e se mostrar como 

uma figura em construção.  

A reaproximação do autor com sua obra ocorreu após seu desaparecimento 

na narrativa, e Roland Barthes (2004), em A morte do autor, defende a ideia de 

que o autor representa a encarnação da ideologia capitalista do individualismo 

burguês, que limitava a livre circulação da obra e seus significados. A figura do 

autor não deve ser considerada como a origem do texto, e, sim, refletir a forma de 

ação do cenário dominante, já que é personagem originário da sociedade 

moderna e capitalista, e sua morte traz como consequência a promoção do leitor e 

uma liberdade de comentário antes desconhecida. 

O leitor, a crítica clássica nunca dele se ocupou; para ela, não há na 
literatura qualquer outro homem para além daquele que escreve. 
Começamos hoje a deixar de nos iludir com essa espécie de antifrases 
pelas quais a boa sociedade recrimina soberbamente em favor daquilo 
que precisamente põe de parte, ignora, sufoca ou destrói; sabemos que, 
para devolver à escrita o seu devir, é preciso inverter o seu mito: o 
nascimento do leitor tem de pagar-se com a morte do Autor. (BARTHES, 
2004, p. 6). 

O propósito firmado de Javier Cercas em Soldados de Salamina, que ele, 



 

em alguns momentos da obra, sabiamente afirma para o leitor tratar-se de um 

relato real, nos faz refletir sobre o peso que a descrição de um fato verídico 

representa dentro do âmbito ficcional. Entretanto o verdadeiro sentido do real na 

obra não está nas palavras do seu narrador, e sim no que o leitor tem em suas 

mãos: o romance.  

O leitor adquire gradativamente importância na obra ao acompanhar passo 

a passo a construção do romance, guiado pela visão do narrador. Segundo a 

classificação de Puillon (1974), CHIAPINNI, 2007), são três as possibilidades de 

acompanhar o desenrolar da história de acordo com a relação narrador-

personagem: existe aquele que possui a visão por trás, em que o narrador domina 

todo um saber sobre a vida do personagem e seu destino, a visão com o narrador, 

que se limita ao saber da própria personagem, e a visão de fora, que se limita a 

descrever os acontecimentos, sem adentrar os pensamentos e as emoções dos 

personagens. 

Em Soldados de Salamina, o narrador em primeira pessoa mostra seu 

poder supremo de manipular sua história até encontrar desfecho desejado. 

Entretanto, no segundo capítulo, percebemos a presença do narrador onisciente 

com a exposição da história de Rafael Sánchez Mazas, a comprovação da 

veracidade dos fatos por meio de documentos e testemunhos.  

Friedman (1967), apud CHIAPPINI, 2007, p. 26) apresenta alguns tipos de 

narradores. No capítulo de Soldados de Salamina destinado a contar a história de 

Sánchez Mazas, encontramos o Autor onisciente intruso, primeira categoria 

proposta por Friedman em sua classificação com os diversos tipos de narradores. 

O autor tem a liberdade de narrar à vontade, adotar diversas posições em seu 

texto, incluir-se na história, fazer comentários sobre sua vida, caracteres que 

podem ou não estar entrosados na história narrada. 

[…] Sánchez Mazas es un buen poeta; un poeta menor quiero decir que 
es casi todo a  lo que puede aspirar a un buen poeta, que es casi todo a 
lo que puede aspirar un buen poeta. Sus versos tienen una sola cuerda, 
humilde, viejísima, monótona y un poco sentimental, pero Sánchez 
Mazas la toca con maestría arrancándole una música limpia, natural y  
prosaica […]. (Cercas, 2001, p. 78). 

O Monólogo interior e fluxo de consciência, presentes também nas 



 

narrativas do século XX, são empregados muitas vezes como sinônimos pela 

teoria e crítica literária. Entretanto, existem dificuldades de distingui-los 

claramente, já que se relacionam com processos mentais dos personagens.  

Para tentar classificá-los, definiremos deste modo: no primeiro recurso, há 

um aprofundamento maior dos processos mentais, típico das narrativas do século 

XXI, deslancha um fluxo ininterrupto de pensamentos que se exprimem numa 

debilidade de nexos lógicos. O segundo, ao fluxo de consciência, apresenta uma 

desarticulação dos estados mentais, sem sequência lógica, ocasionando a 

manifestação direta do inconsciente.  

Soldados de Salamina se encerra com um monólogo interior, no qual o 

narrador faz uma reflexão de seu encontro com o possível herói de sua história. 

[…] Pensé que, en cuanto llegase a Gerona, llamaría a Conchi y a Bolaño 
y les contaría cómo era esa ciudad que se llamaba Dijon pero cuyo 
nombre verdadero era Stockton. Planeé uno, dos, tres viajes a Stockton. 
Iría a Stockton y me instalaría en los departamentos de la Rue des Daix, 
frente a la residencia, y pasaría las mañanas y las tardes charlando con 
Miralles, fumando cigarillos en el banco escondido del jardín o en su 
apartamento, y más tarde quizá sin charlar, sin decir nada, sólo sintiendo  
pasar el tiempo […]. (Cercas, 2001, p. 204). 

Observamos nesse exemplo o universo multifacetado em que pode estar 

inserida uma obra literária. Chiapinni (2007) delineia um caminho teórico possível 

para classificar uma construção literária; entretanto, percebemos que, em um 

mesmo texto, podemos encontrar diversas características pertinentes a outras 

estruturas narrativas. Na escrita contemporânea, os autores têm mais liberdade 

para organizar seu relato, como criar um novo perfil para as obras em questão, 

Soldados de Salamina, como representante dessas obras, apresenta dificuldade 

na classificação de seu gênero, já que a hibridez presente impede uniformidade. 

A obra se encerra com a conclusão sobre os Soldados de Salamina, a 

reflexão sobre o que poderia ter acontecido com o possível herói salvador de 

Rafael Sánchez Mazas e o crescimento, ao longo da obra, do protagonista, que, 

depois do ansiado encontro com Miralles, compreende sua missão como 

romancista: a da construção de uma personalidade literária na qual o escritor 

Javier Cercas joga com a imagem de si mesmo e serviu para o desenvolvimento 

do romance que, por intermédio de um molde, pode engendrar referências 



 

históricas e fictícias.  

A facilidade com que Javier Cercas manipula realidade e ficção em suas 

obras talvez esteja relacionada com a influência do exercício do jornalismo. O tipo 

de literatura que desenvolve utiliza estratégias retóricas típicas da linguagem 

jornalística, como descrições, adjetivações, diálogos de modo a transmitir um 

quadro real à narrativa. Isso provoca o leitor a interagir com o texto, percebendo 

que sua realidade coincide com a do escritor, como ocorre quando lê as páginas 

de um jornal, ambientadas em lugares familiares, nomes de personalidades 

conhecidas, tempo detalhadamente delimitado, produtos mundialmente famosos, 

ou seja, uma vivência que está próxima à realidade de cada um de nós. 

A verossimilhança do narrado passa a ser verdade verificável, já que 

mantém uma equilibrada relação com a realidade que o sustenta. Atualmente esse 

norteamento aproxima mais a literatura do jornalismo, como afirma Cercas em 

diversas entrevistas concedidas à imprensa. Em Soldados de Salamina, 

confirmamos essa visão, já que parte de um acontecimento real para construir seu 

relato. O autor não se mostra imparcial diante dos fatos, sua presença latente na 

condução dos rumos da narrativa torna seu texto legítimo sob a ótica do leitor. Nas 

suas obras, percebemos essa pretensão e a dualidade de suas palavras diante de 

textos que parecem ser verídicos. Confirmamos essa posição neste trecho de uma 

entrevista concedida ao jornal Diário de Notícias, em 10 de março de 2006: 

Esses livros estão à caça da verdade, mas a verdade escapa sempre. Há 
sempre algo fundamental que não sabemos. É por isso que continuo a 
escrever. A ver se caço a verdade. Mas ela rebenta, como uma bola de 
sabão. Depois, todos os meus livros são romances de aventuras sobre a 
aventura de escrever romances. Melhor dizendo, sobre a impossibilidade 
de narrar. Não sabemos quem é Rodney, não sabemos se Miralles é o 
miliciano que não fuzilou Sánchez Mazas, não sabemos o que se passou 
com o narrador de O Inquilino. A ambigüidade é talvez o valor essencial 
da literatura. Quanto mais ambíguo for um texto, quanto menos soluções 
explícitas der, melhor é. 

A ficção na obra que serve de fonte para nossas reflexões mostra-se 

delineada como a representação do vislumbrado como verdadeiro, sendo 

complementado por um Javier Cercas que não tem identidade própria e utiliza, 

desse modo, sua escrita para dar voz aos silenciados pelos conflitos, pela 

ditadura, pelo exílio. Vale-se do poder das palavras para ressuscitar os mortos que 



 

sobreviverão no momento em que irão sendo lembrados ao longo da narrativa. 

A discussão entre realidade e ficção, uma das características de Soldados 

de Salamina, foi desenvolvida ao longo dos capítulos que compõem esta 

dissertação. Buscamos compreender alguns pontos dessa complexa teia de uma 

narrativa tão bem construída por um autor que, como Miguel de Cervantes, foi 

inovador ao construir um personagem - herói que conseguiria ultrapassar os 

limites do texto e viveria após o término de sua história.  Encontramos em Miralles 

um Quixote em seu tempo, sem a veia sonhadora que tanto caracterizou aquele 

personagem, mas com um tom humanizador que difere do quadro no qual estão 

inseridos: representam o respeito pelo próximo, a coragem diante das dificuldades 

e a vontade de libertar-se das amarras dos que eram considerados maus. Cercas, 

sabiamente, conseguiu manipular sua história ao inserir marcas de diversas 

formas de expressão literária de modo que nós, leitores, ficássemos na fronteira 

entre a realidade e a ficção, questionando-nos se a narrativa que se apresenta 

diante de nossos olhos é uma aventura na história ou uma história de aventura.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
CONCLUSÃO 

 

 

Em Soldados de Salamina, Javier Cercas logrou construir uma obra 

inovadora. A narrativa se apresenta plenamente polifônica, diversos narradores se 

apresentam de acordo com cada etapa da história. Segundo a classificação 



 

proposta por Chiappini (2007), podemos delinear a trajetória de cada um 

dependendo de sua função no relato. Encontramos, em um primeiro momento, a 

narrativa em primeira pessoa, talvez como um convite do autor para o leitor ter a 

instigante oportunidade de acompanhar a montagem de uma trama, na qual autor-

narrador e personagem se apresentam como protagonistas, confundindo-se 

algumas vezes, já que contam a ―própria‖ história.  

Esse narrador que detém o poder supremo de manipular sua história sabe 

de tudo o que se vai desenrolar, apropria-se de fatos que comprovem a 

veracidade do relatado por meio de documentos e testemunhos, oferecendo, 

desse modo, uma nova visão da narrativa, já que seu objetivo é retratar uma 

história real. Lançando mão dessa engenhosa fórmula narrativa, sob a tutela do 

narrador onisciente, encontramos no segundo capítulo, a recuperação original da 

memória da Guerra Civil Espanhola, centrada num teórico fascista, que representa 

o lado vencedor da guerra de 1936. Dessa maneira, Javier Cercas consegue, com 

a construção dos fatos, tornar cada vez mais turva a fronteira entre a ficção e o 

discurso histórico. 

Destacamos, em Soldados de Salamina, os elementos formais relacionados 

à estrutura da obra, como as sequências temporais e o espaço da narrativa estão 

integrados em ações que se desenvolvem no tempo presente; o passado se refere 

ao relato da vida de Sánchez Mazas; todo o contexto está datado detalhadamente 

para que o leitor acompanhe com precisão os fatos, como se fossem retirados da 

página de um jornal. 

Javier Cercas, além de expor sua veia de historiador, descrevendo passo a 

passo a história de Sánchez Mazas, comportamentos de personagens, aponta a 

necessidade de ilustrar sua narrativa com referências a restaurantes, como ―Le 

Bistrot‖, ―Nuria‖, marcas alimentícias, como ―Coca-cola‖, ―Nescafé‖, seus bons 

modos à mesa, ou seja, querer demonstrar sua sofisticação diante de pessoas e 

lugares. Desse modo, transitar pelas cidades de Madrid, Barcelona e França 

significa também esclarecer quais direcionamentos foram determinados como 

paradigma para o caminho de construção do texto.  

A relação entre narração e descrição é um ponto que, acrescido à precisão 



 

da linguagem, compõe o ambiente verossímil. Enquanto a narração desenvolve a 

história, a descrição tem a função de interrompê-la, detendo-se em alguns 

momentos nas personagens, ou em algum cenário interior ou exterior, captando 

traços peculiares ou significativos, dando ao leitor uma visualização do relatado. 

Outro ponto importante é o enfoque dado ao indivíduo na história e a 

inserção de depoimentos de personagens vivos na narrativa. Desse modo, coloca-

se em debate o tema sobre o uso da memória dos participantes de conflitos como 

forma de autenticar o discurso relatado pelo autor. As diferentes formas de 

exposição das lembranças diferenciam-se em individual e coletiva e, 

especificamente em Soldados de Salamina, elas se fundem em uma só voz: a dos 

perdedores de uma luta que já se mostrava destinada ao fracasso. 

A memória musical presente na obra é representada pela antiga canção 

―Suspiros de España‖, utilizada para romper a barreira da guerra e servir de elo 

entre fatos importantes da narrativa. O famoso pasodoble se destaca ao unir a 

história relatada por Sánchez Mazas, que afirma que, possivelmente, o soldado 

que o salvou é o mesmo que dançou essa canção abraçado ao fuzil e, assim, abrir 

o questionamento sobre o fato de o herói salvador pertencer ao grupo liderado 

pelo comandante Enrique Líster.  

Cercas exibe também, com certa desenvoltura, o caráter intertextual de sua 

narrativa, citando autores e dialogando com eles, como Andrés Trapiello, Agustín 

de Foxá, Dionísio Ridruejo, Pedro Laín Entralgo, Jaime Gil, entre outros que 

integram sua formação intelectual. 

Ao chegar ao terceiro e último capítulo, comprovamos a existência de uma 

confluência de gêneros ao longo da narrativa que nos guia para o termo híbrido, já 

que não podemos enquadrar a trama em uma só classificação. Encontramos a 

conjunção da proposta metanarrativa, em que acompanhamos o processo de 

construção de uma obra, em consonância com a proposta de autobiografia, 

segundo a posição de Lejeune e, junto com a representação de um fato de 

extração histórica, tal proposta nos dá a dimensão de como a literatura pode 

romper fronteiras sem limitar-se aos cânones literários. Cercas adota uma postura 

questionadora, revelada no texto, na sua estrutura, permitindo, assim, que o leitor 



 

analise e construa uma interpretação sobre o narrado.  

Depois de observarmos a variedade de escritas de si, centramos o olhar na 

discussão sobre a noção de verdade presente nesse tipo de narrativa, e, na época 

contemporânea na qual se discute a crise do sujeito, encaminhamos as reflexões 

para o valor de representação ou versão da verdade nessas obras.  Cercas, 

tomando esse tema, deseja mostrar o conflito que um autor enfrenta ao refletir 

sobre sua figura e as transformações que ocorrem durante o processo gestacional 

de uma narrativa, além de propor e comprovar que ficção e realidade são 

compatíveis nessa nova configuração literária. 

O real e o ficcional juntos, confrontando-se ao mesmo tempo, nos fazem 

refletir sobre essa nova etapa do discurso literário: um texto representado por 

várias vozes de nossa literatura espanhola e hispano-americana. Entre tantos 

nomes, destacamos Rafael Sánchez Ferlosio e Roberto Bolaño, que se tornaram 

personagens na narrativa, protagonizaram alguns questionamentos importantes, 

como o retorno à História da Espanha, à impossibilidade de narrar o real, à função 

de um texto ficcional. Importa sublinhar que, por meio de um diálogo entre Bolaño 

e Cercas, comprovamos a identidade existente entre autor/narrador/personagem. 

A obra se encerra com o término da construção de Soldados de Salamina e 

com a conclusão do leitor que o livro que possui nas mãos é o mesmo que 

acompanhou ao longo de sua leitura. Observamos a reflexão feita por Cercas-

ficcional sobre o destino do que poderia acontecer com o herói salvador da vida de 

Sánchez Mazas. Acompanhamos também a transformação sofrida por Cercas 

desde o início do relato até o ansiado encontro com Miralles. Houve a 

comprovação da magnitude das palavras daquele velho combatente e o poder que 

elas possuem em ressuscitar os mortos, que sobreviverão no momento em que 

são lembrados ao longo da leitura. 

Apesar de o cerne de nossa investigação ter incidido sobre a obra do 

escritor Javier Cercas, comprovamos que o contexto social, político e literário da 

Espanha aparece também em obras de outros autores. A preocupação em 

produzir uma obra literária que exige uma forma distinta de leitura é compartilhada 

por autores como Juan José Millás (1946) e Enrique Vila-Matas (1948), por 



 

exemplo. Esta investigação buscou mostrar o questionamento sobre como essa 

forma de literatura contribui para a formação do perfil de um leitor que compartilha 

com o autor da discussão da obra. 

Os caminhos que nortearam o planejamento, a execução e a conclusão de 

nossa dissertação são mais uma etapa do longo processo de amadurecimento 

intelectual. Apresentamos uma possibilidade de leitura de Soldados de Salamina.  

Outras haverá, certamente, pois a obra é, como vimos, muito rica em recursos 

literários, propõe ampla gama de reflexões e oferece múltiplos elementos que 

desafiam o olhar pesquisador . 

Ao concluirmos, afirmamos que as diversas revelações de um texto surgem 

em cada nova abordagem, sobrepondo-se, às vezes, às descobertas feitas: a 

viagem literária não terminará, apenas ampliará nossa reflexão. 
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ANEXO B - Edições em português 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ANEXO C - Edição em italiano 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ANEXO D - Edições em inglês 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ANEXO E - Edição em polonês 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ANEXO F - Edição em tcheco 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ANEXO G - Cartaz do filme Soldados de Salamina 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ANEXO H - Livro baseado no filme Soldados de Salamina 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 



 

ANEXO I - Capa do DVD do filme Soldados de Salamina 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

ANEXO J - Ilha de Salamina - Grécia 
 

 

 
 

 
 

Guerra na Ilha de Salamina entre gregos e persas 
 

 
 
 

 



 

ANEXO K - Linha do tempo  
 

 

 
 
 

Rafael Sánchez Mazas em Soldados de Salamina 

 
1896 - Nacimiento  
1916 – Licencia en Derecho. Empieza a escribir en periódicos como ABC, El 
Pueblo Vasco. 
1921 – Empieza su viaje por Europa como corresponsal. 
1929 – Regresa a Madrid. 
20/02/1933 – Funda el partido junto con José Antonio Primo de Rivera. 
14/03/1936 – Después de ser arrasada en las elecciones de febrero la Falange fue 
descabezada. Sánchez Mazas fue llevado a la cárcel modelo de Madrid y sale 
para visitar a su mujer y a su hijo recién nacido, aprovecha la oportunidad y huye a 
Portugal. 
 
5/6 de julio de 1936 – Sánchez Mazas vuelve a Madrid. 

 Estalla la revolución, el gobierno pierde el control de la situación. 

 Sánchez Mazas decide huir de Madrid, es detenido por la Dirección de 
Seguridad, busca refugio en la embajada de Chile donde pasará casi un 
año y medio. 

 
18 de julio de 1936 a finales de 1937 – Sale de la embajada y se encuentra con 
el grupo JMB en Barcelona. 
29/11/1937 - Es detenido por agentes del SIM (Servicio de Información Militar). 
29/01/1939 – Es llevado para Banyolles. (Cataluña) 
30/01/1039 – Es fusilado. 

 Pasa nueve días en el bosque. (hasta 9/02/1939) 
Agosto de 1939 – Primer gobierno de posguerra. 
Julio de 1940 – Es destituido del ministerio. 
1951 – Publica ―Pedrito de Andía‖. 
1956 – Publica ―Aguas de Alberloa‖ 
Muere en Octubre de 1966 de efisema pulmonar. 
 
 



 

ANEXO L - Letra do Hino nacional da Falange Espanhola das JONS, com letra de 

Agustín de Foxá e música de Juan Tellería 

 

 

 
 

Fonte: Letra do hino extraída da Página Virtual: 
<www.guerracivil1936.galeon.com/canciones3.ht
m>, em 22 de maio de 2010. 

 
 
 
 
 
 

Cara al sol  
(Himno Falangista) 

 

Cara al sol con la camisa nueva 
que tú bordaste en rojo ayer, 
me hallará la muerte si me lleva 
y no te vuelvo a ver. 

Formaré junto a mis compañeros 
que hacen guardia sobre los luceros, 
impasible el ademán, 
y están presentes en nuestro afán. 

Si te dicen que caí, 
me fui al puesto que tengo allí. 

Volverán banderas victoriosas 
al paso alegre de la paz 
y traerán prendidas cinco rosas: 
las flechas de mi haz. 

Volverá a reír la primavera, 
que por cielo, tierra y mar se espera. 

Arriba escuadras a vencer 
que en España empieza a amanecer 

 

España una 
España grande 
España libre 
Arriba España 



 

 

ANEXO M – Letra da música Suspiros de Espanha 
 
 

 SUSPIROS DE ESPANHA 
(Letra de Juan Antonio Álvarez Cantos) 

 
Quiso Dios, con su poder 
fundir cuatro rayitos de sol 

y hacer con ellos una mujer. 
Y al cumplir su voluntad 

en un jardín de España nací 
como la flor en el rosal. 

 
Dentro del alma te llevaré 

cuna de gloria, valentía y blasón 
España, ya nunca más te he de ver 

De pena suspira mi corazón.  
Tierra bendita de mi querer 

tierra gloriosa de perfume y pasión 
España ponga una flor a tus pies 

suspira mi corazón. 
 

Ay de mi, pena mortal 
por qué me alejo España de ti 

por qué me arrancan de mi rosal. 
 

Quiero yo volver a ser 
la luz de aquel rayito de sol 

hecho mujer  
por voluntad de Dios. 

 
¡Ay, tierra mía! 

¡ay! quién pudiera 
ser luz del día 

y al llegar la amanecía 
sobre España renacer. 

 
Mis pensamientos 

han renacido 
del firmamento 
del verso mío 

y sobre España 
como gotas de rocío 

los dejó caer. 
 

En mi soledad 
suspiro por ti 

España, sin ti me muero 
España, sol y lucero 

 
En mi corazón 
te llevo metía 

y el eco de mi canción llevará 
España en un suspiro. 



 

 
ANEXO N - Fotos da entrada do camping estrella del mar e do interior dos 

bungalows 

 

 

 

 
 Interior dos bungalows 

 

  
 
Endereço do camping: Avenida de Castelldefels, KM. 16‘700, 08860 Castelldefels – Telef. 936 330 
784 Fax. 936 330 370 

 
 
 
 
 
 
 



 

 
ANEXO O - Escritor chileno Roberto Bolaño (1953 – 2003) 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



 

 
ANEXO P - Encontro com o escritor Javier Cercas – Feira Literária Internacional / 
Parati 2012 

 

 

 
 
 

 


