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RESUMO 

 

O presente trabalho discute as evocações do riso e do ritmo cubano do bolero como 

estratégias de sobrevivência utilizadas pelos atores sociais da Trilogía sucia de La 

Habana (1998), do cubano Pedro Juan Gutiérrez, para resistir ao posicionamento 

autoritário sustentado pelo governo cubano ao largo dos trinta anos que separam o 

ambiente no qual se processa a obra da vitória dos insurgentes da Revolução Cubana. 

Nossa investigação é iniciada por meio da explanação dos fatos que conduziram 

Gutiérrez da profissão de jornalista para a de escritor, evidenciando seus conflitos com o 

Governo Revolucionário e, sobretudo, a censura às suas obras na ilha caribenha. Ainda 

no primeiro capítulo, damos abertura às discussões sobre a temática do riso, 

desenvolvendo um recorrido teórico a respeito do tema e findando com o conceito 

gutiérriano de filosofia de la risa. No segundo capítulo, direcionamos os nossos olhares 

para a temática do ritmo, sendo o bolero apresentado como o representante da expressão 

popular cubana. Nessa vereda, estabelecemos um paralelo entre os conceitos de ritmo e 

sabor, com a objetivação de discutir o paradigma político e social cubano nos contextos 

pré e pós-Revolução Cubana. No capítulo derradeiro, trazemos como proposta averiguar 

o quadro alternativo pintado por Gutiérrez concernente aos primeiros trinta anos do 

governo Fidel Castro. Para tanto, buscamos destacar o teor de incongruência, sinalizado 

pelo romancista, entre o discurso oficial do governo cubano e as agruras vividas pelos 

atores sociais da narrativa. Logo, concluímos nossas investigações por meio por meio da 

problematização das marcas do tempo impressas ao largo das três décadas do isolamento 

comercial e político imposto a Cuba pelos EUA. Nesse direcionamento, buscamos 

evidenciar o atraso econômico, a falta de recursos alimentícios e a precariedade dos 

aparatos tecnológicos que aprisionam os personagens gutiérrianos em um cenário 

correspondente às ruínas da década de 1960. 

 

Palavras chave: Gutiérrez; Cuba, Riso, Ritmo. 

 

 

 

 

 



 

RESUMEN 

 

 

Este documento analiza las evocaciones de la risa y del ritmo de bolero cubano como 

estrategias de supervivencia utilizadas por los actores sociales de la Trilogía sucia de La 

Habana (1998), del cubano Pedro Juan Gutiérrez, para resistir a la posición autoritaria 

sostenida por el gobierno cubano a lo largo de los treinta años que separan el entorno en 

el cual el obra se procesa de la victoria de los insurgentes de la Revolución cubana. 

Nuestra investigación se inicia a través de la explicación de los hechos que llevaron 

Gutiérrez del periodismo para la literatura, mostrando sus conflictos con el Gobierno 

Revolucionario y, sobre todo, la censura de sus obras en la isla del Caribe. En el primer 

capítulo, abrimos las discusiones sobre el tema de la risa, desarrollando una búsqueda 

teórica sobre el tema que termina con el concepto gutiérriano de filosofía de la risa. En el 

segundo capítulo, dirigimos nuestros ojos con el tema del ritmo, presentando el bolero 

como el representante de la expresión popular cubana. En este camino, hemos establecido 

un paralelismo entre los conceptos de ritmo y sabor, con la objetivación de discutir el 

paradigma político y social cubano en contextos pre y post-Revolución Cubana. En el 

último capítulo, traemos como propuesta desarrollar un análisis del cuadro alternativo 

pintado por Gutiérrez en relación con los primeros treinta años del gobierno de Castro. 

Por lo tanto, buscamos resaltar la incongruencia, señalada por el novelista entre el 

discurso oficial del gobierno cubano y las dificultades experimentadas por los actores 

sociales de la narrativa. Concluimos, pues, a través de nuestras investigaciones a través 

de la lectura de las marcas de tiempo impresos a lo largo de las tres décadas de aislamiento 

político y comercial impuesto a Cuba por los EE.UU. En este sentido, se busca resaltar el 

atraso económico, la falta de recursos alimenticios y la precariedad de los dispositivos 

tecnológicos que aprisionan los personajes gutiérrianos en un escenario correspondiente 

a las ruinas de la década de 1960. 

Palavras clave:  Gutiérrez; Cuba, Riso, Ritmo. 

 

 

 

 

 

 

SUMÁRIO 

 

 

 

1 INTRODUÇÃO   8 

     

     

2 NADA, NINGUÉM E EU: PEDRO JUAN GUTIÉRREZ E A ASCENSÃO 

DA FALSA TRILOGÍA. 

  17 

2.1 O HUMANO DESAVERGONHADO: OS HERDEIROS DO RISO SUJO 

DO DIABO 

  25 



 

2.2 OS HERÓIS DO FILHO DO VENDEDOR DE SORVETES: SUPERMÁN, 

GUSTAVO, PEDRO PABLO E A FILOSOFIA DE LA RISA. 
  34 

     

     

3.  A ARTE DE BOLEREAR A VIDA: UM PASSEIO PELA ROTA SUJA 

DOS SABORES CUBANOS. 

  46 

3.1 

 

COM TODOS E PARA O BEM DE TODOS: A INVASÃO DAS NOTAS 

IMPERFEITAS NA SINFONIA DE FABIÁN  

  62 

     

     

4. EM BUSCA DOS VAGALUMES CARIBENHOS: CORPOS 

INGÊNUOS PERDIDOS NOS CORREDORES DA HISTÓRIA. 

  82 

4.1 

 

SOB OS ESCOMBROS DA DÉCADA DE 1960: SUBINDO DE 

ELEVADOR E DE ESCADAS NO EDIFÍCIO EM RUÍNAS. 
  95 

     

     

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS   108 

     

     

 REFERÊNCIAS   112 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

 

 



8 
 

1. INTRODUÇÃO 

 

 
Pegué la postal detrás de la puerta, puse un cassatte con «Snake Rag», de 

Armstrong, y se me alegró el corazón y dejé de pensar. La música no me deja 

pensar. Pero este jazz, además, me alegra y me hace bailar solo. Desayuné una 

taza de té, cagué, leí unos poemas homosexuales de Allen Ginsberg, y me 

asombré con «Sphincter» y con «Personals ad». I hope my good old asshole 

holds out. Pero no me pude asombrar por mucho tiempo porque llegaron dos 

amigos, muy jovenes, a preguntarme sisería buena ideia tirar una balsa al mar 

por el cabo de San Antonio y llegar a cabo Catoche, o si es mejor salir por el 

norte directo a Miami. Eran los días del éxodo, en el verano de 94. Una amiga 

había dicho el día antes por teléfono: «Se van todos los hombres y los jovenes. 

Oh, será un problema para nosotras. » No era así totalmente. Se quedaba mucha 

gente incapaz de vivir demasiado lejos, a pesar de todo12 (GUTIÉRREZ. 1998. 

p. 4).  
 

 Oriundo do conto Cosas nuevas en mi vida, primeiro componente da Trilogía 

sucia de La Habana (1998), o fragmento supracitado foi eleito para a abertura do nosso 

texto introdutório por carregar, em uma única pincelada, a aquarela heterogênea que 

colore as narrativas do escritor cubano Pedro Juan Gutiérrez. Logo, atravessando os 

caracteres da vida cotidiana do personagem Pedro Juan, protagonista da maior parte das 

obras gutiérrianas, o trecho põe em questão o contexto social e político de Cuba, erguendo 

a música de Louis Armstrong, a literatura de Allen Ginsberg e o desespero de jovens e 

mulheres com o contexto de crise econômica, enfrentado pela ilha caribenha nos idos da 

década de 1990, como contrapontos ao discurso sustentado pela plataforma política do 

Governo Revolucionário. Assim, partindo de vetores indiretos para atingir os diversos 

pontos da questão, obtemos a elaboração do quadro alternativo de Pedro Juan Gutiérrez 

acerca da história de Cuba no contexto pós-Revolução Cubana. 

 Estudar a obra de Pedro Juan Gutiérrez é sinônimo de adentrar no terreno 

movediço concernente aos acontecimentos que edificaram a história de Cuba no período 

pós-Revolução Cubana. Dessa maneira, compreendemos a literatura gutiérriana não 

apenas como uma proposta de matizar com outras cores os sucessos que atravessam a 

                                                           
1 Peguei o postal atrás da porta e pus um cassete com “Snake Rag”, de Armstrong, e meu coração se alegrou 

e deixei de pensar. A música não me deixa pensar. Mas este jazz, sobretudo, me alegra e me faz dançar 

sozinho. Tomei uma xícara de chá no café da manhã, caguei, li uns poemas homossexuais de Allen 

Ginsberg, e me assombrei com “Sphincter” e com “Personal ad”. Espero que o meu bom e velho idiota se 

segure. Mas não pude me assombrar por muito tempo porque chegaram dois amigos, muito jovens, para 

perguntar-me se seria boa ideia lançar uma balsa ao mar pelo cabo de Santo Antônio e chegar ao cabo 

Catoche, ou se é melhor sair pelo norte direto a Miami. Eram os dias do êxodo, no verão de 94. Uma amiga 

havia dito no dia anterior pelo telefone: “Todos os homens e todos os jovens se vão. Oh, será um problema 

para nós.” Não era totalmente. Ficava muita gente incapaz de viver demasiadamente longe, a pesar de tudo 

(Tradução nossa). 
2 Snake Rag, de Louis Armstrong, está disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=UrJLagsZOUk 
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história do seu país, mas como o estabelecimento de contrapontos aos discursos oficiais 

acerca da história do Ocidente ao largo das últimas seis décadas, visto que a ilha caribenha 

representou e, de determinada forma, segue representando o maior ponto de oposição ao 

governo estadunidense em território americano. Assim, apropriando-nos da imagem 

proposta por Edward Said (2007), acerca do papel do pensador humanista na época 

contemporânea, em Humanismo e crítica democrática, a escrita de Gutiérrez pode ser 

entendida como um deslocamento do foco de visão dos que lançam para os que recebem 

as bombas das aeronaves em suas cabeças. 

 Ainda que o tema seja de singular relevância para os estudos das narrativas 

gutiérrianas, por questões de delimitação teórica e metodológica, não nos propusemos a 

discutir, com o devido rigor, as temáticas concernentes à autoficção, margeando-as de 

forma sutil ao largo das nossas leituras. Não obstante, sendo Gutiérrez cubano e, 

sobretudo, considerando que o protagonista da maior parte de suas obras compartilha de 

seu nome e de alguns dos seus traços biográficos, deixamos essa problemática em 

suspenso para possíveis trabalhos vindouros. 

 Sendo atravessadas pela lógica da ruptura, as narrativas gutiérrianas convidam o 

leitor a abrir mão dos conceitos preconcebidos acerca de Cuba e dos cubanos, incitando-

o a adentrar em uma Havana na qual as relações corpo-a-corpo se erguem sobre os 

conceitos formulados por força dos embates entre os governos cubano e estadunidense. 

Desse modo, direcionando nossos olhares para o fragmento que dá abertura a este texto, 

é-nos possível observar que a sequência de sucessos relatados, antes da chegada dos 

jovens em marcha para os EUA, assume a função de aproximar o cotidiano do 

personagem cubano dos hábitos exercidos por grande parte da sociedade ocidental. 

Assim, a enumeração dos atos de tomar café da manhã, defecar, ler, escutar música e 

dançar pode ser lida como a primeira cisão gutiérriana com a imagem do cidadão cubano 

como um protótipo militar sempre pronto para o conflito bélico. De mesma maneira, a 

frase de encerramento da citação nos posiciona frente à rasura da ideia de que os cubanos 

podem ser divididos entre os fanáticos pelo Ideal Revolucionário e os desesperados para 

escaparem da ilha.    

 Nesse viés, afirmamos nossa escolha por iniciar o trabalho com um trecho da obra 

literária, fato que se faz recorrente em todas as seções desta dissertação, como a assunção 

do compromisso de investigar, nas páginas do objeto literário, o emaranhado de fios 

condutores que nos servem de guia na aventura de adentrar nas esquinas “da poética e da 
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política”, como sugerido no título da tese de doutoramento3, sobre a obra do cantor e 

compositor baiano Gilberto Gil, da professora e pesquisadora Cássia Dolores Costa Lopes 

(2012), da arte de Pedro Juan Gutiérrez. Assim, seguindo os passos de Lopes, 

direcionamos as nossas leituras pela compreensão do poético e do político como forças 

sinérgicas, julgando-as como vetores indissociáveis, fazendo deste o nosso dispositivo 

motriz para a execução das investigações. 

 A relevância de destacar o livro da professora Cássia Lopes é dada pelo desejo de 

sinalizar o processo de transformação vivido pelo estudante graduado em sua travessia 

pelo mestrado. Tendo em vista toda a insipiência comportada em um anteprojeto de 

pesquisa, carregávamos como objetivo inicial executar leituras, exclusivamente, acerca 

do valor estético residente nas manifestações do riso encontradas na obra gutiérriana. Não 

obstante, já na banca do processo seletivo do mestrado, tal objetivação foi prontamente 

questionada, fato que nos conduziu rumo ao percurso de reavaliação dos conceitos de 

poético e, sobretudo, de político. Nessa perspectiva, a leitura de Gilberto Gil: A poética 

e a política do corpo fez-se fundamental para o desenvolvimento dos nossos estudos sobre 

a literatura gutiérriana, em especial por ser ela relacionada ao delicado contexto político 

e social cubano. 

 Nessa vereda, tendo o olhar amparado pelas lentes do amadurecimento teórico, 

identificamos na citação que dá abertura ao nosso texto todos os vetores concernentes aos 

direcionamentos tomados por este trabalho. Assim, por meio da reavaliação dos conceitos 

de poético e político, angariamos o senso crítico necessário para averiguar os traços que 

reúnem as discussões acerca do panorama político e social cubano e a perspectiva de riso 

aplicada na literatura de Pedro Juan Gutiérrez. Logo, apresentamos o riso como primeiro 

dispositivo poético e político utilizado por Gutiérrez para operacionalizar sua releitura 

sobre Cuba no período pós-Revolução Cubana. 

 Nesse direcionamento, partimos do viés de que, por meio da perspectiva do riso, 

Gutiérrez subverte o binarismo sustentado pelos embates históricos estabelecidos entre 

os governos de Cuba e EUA, posicionando o povo cubano como vítima e, ao mesmo 

passo, herói da história, pois, apesar de tudo, consegue encontrar vias alternativas para 

sobreviver aos impactos oriundos dos confrontos macroestruturais. Desse modo, 

sinalizamos o riso como elemento promotor da liberdade que retira a literatura gutiérriana 

da rota de uma pretensa seriedade involucrada pelo tecido de uma verdade a ser defendida 

                                                           
3 Gilberto Gil: A poética e a política do corpo foi publicado no ano de 2012 pela editora Perspectiva.  
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para posicioná-la na condição de lâmina inquisidora de verdades. Assim, o riso 

gutiérriano se ergue como um dispositivo de desnudamento dos corpos postos em cena, 

uma estratégia zombeteira para pôr a vista os pontos escusos das tramas políticas e sociais.  

 Desse modo, é-nos pertinente observar as evocações do músico estadunidense, 

Louis Armstrong, do poeta homossexual, Allen Ginsberg, e do ato de defecar como 

indicativos dos traços de rebeldia zombeteira do escritor com relação ao autoritarismo do 

governo cubano. De mesma maneira, o ato de defecar pode ser lido sob a dupla 

significação do escárnio ao despotismo dos governos de Cuba e EUA e do indicativo das 

limitações fisiológicas de todos os seres humanos. Nessa diretriz, podemos afirmar a ação 

fisiológica como um mecanismo de zombaria que retira dos conteúdos em discussão, a 

crise econômica cubana e os riscos da travessia dos jovens cubanos até a costa dos EUA, 

o selo de seriedade que habitualmente os recobre, posicionando-os como questões a serem 

abertamente discutidos. 

 A dinâmica gerada entre o corpo que defeca e a tensão que envolve as questões 

da crise econômica e dos riscos das travessias do Caribe aos EUA pode ser compreendida 

como a síntese da perspectiva do riso na literatura de Gutiérrez. Rompendo com os 

discursos habituais acerca da Revolução Cubana, do imperialismo estadunidense e, 

sobretudo, da situação na qual se encontra aprisionado o povo cubano, é-nos possível 

afirmar que Gutiérrez utiliza o riso para esgueirar-se do duo de ser categorizado como 

“cidadão revolucionário” ou “antirrevolucionário” apoiador dos EUA, posicionando-se 

como cubano subalternizado que, por força das circunstâncias, faz da zombaria arma de 

contestação.  

 Pensar a questão do riso é sinônimo de adentrar em um dos territórios mais 

inseguros dos estudos da teoria literária. Refletir sobre ela em uma obra atravessada pelas 

características ímpares que singularizam à sociedade cubana faz da proposta ainda mais 

desafiadora, exigindo das leituras o máximo de cuidado e ponderação. Não obstante, na 

rota literária assumida por Pedro Juan Gutiérrez, o riso pode ser lido, em primeira 

instância, como a vereda encontrada pelo escritor para fazer exercício da crítica sem 

assumir posicionamentos partidários, em suma, o riso gutiérriano pode ser entendido, por 

si, como o espaço de autoexílio edificado pelo escritor para ser um cubano não 

revolucionário e nem apoiador do imperialismo estadunidense. Nessa diretriz, temos 

articulado o direcionamento zombeteiro do título da Trilogía sucia de La Habana, 

propondo a fratura com o ideal de perenidade analógica soerguido por vias do mito da 
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univocidade entre as partes da trindade cristã, Pai, Filho e Espírito Santo, por meio da 

evocação da sujeira que aparta o humano do ideal divino de perfeição. 

 Nessa perspectiva, assumir a ideia de uma Trilogía sucia é sinônimo de sinalizar 

o paradoxo residente na pretensa perfeição do modelo, direcionando o foco do olhar para 

as incongruências entre a práxis e o ideal. Desse modo, é-nos possível afirmar que, por 

meio do riso, Gutiérrez rompe com a crença do pertencimento analógico das pequenas 

partes ao grande corpo, rejeitando assim a Deus, ao Estado e evocando a potência oriunda 

do humano individual como única força a ser exaltada. 

 Constituída por três conjuntos de contos, a Trilogía sucia de La Habana é 

repartida entre: Anclado en tierra de nadia, Nada que hacer e Sabor a mí. Dos títulos que 

vigoram como eixos aglutinadores de cada uma das partes, observamos uma sequência 

articulada por duas negações, nada e ninguém, e uma afirmação, o sabor que pertence a 

mim. Desse modo, obtemos o coeficiente irônico resultante de uma trindade edificada por 

duas partes vazias e uma mortal. Em nossas leituras, como destacado anteriormente, 

identificamos o nada e o ninguém como indicativos da descrença gutiérriana em Deus e 

no Estado, restando apenas o homem que possui sabor. 

 Se Deus está ausente e o Estado não supre as necessidades do povo, resta aos 

atores sociais dos romances gutiérrianos encontrarem a rota de garantia da própria 

sobrevivência. Logo, recobrando o trecho de Cosas nuevas en mi vida, é-nos pertinente 

sinalizar que o personagem narrador põe a música como o elemento que o arrebata do 

dissabor pesaroso de seus pensamentos, força que afeta o seu corpo e o induz a dançar 

sozinho. Assim, por meio da relação do corpo com a música, adentramos o segundo 

dispositivo motriz das nossas investigações: a questão do ritmo. 

 Seguindo o direcionamento metodológico de Michel Foucault (2001), em O que 

é um autor?, as lacunas deixadas por um algo ou um alguém que outrora preenchiam as 

partes esvaziadas na Trilogía gutiérriana abriram as portas para que questionássemos qual 

elemento foi posto no espaço deixado por aqueles que se ausentaram. Nessa empreitada 

fomos direcionados aos versos do bolero Sabor a mí, composto em 1959 pelo mexicano 

Álvaro Carrillo. Assim, tal como Foucault encontrou a “função autor” como resposta para 

o espaço deixado pela fenecimento da ideia de autor como portador do segredo da obra, 

encontramos no conceito de ritmo o caminho frutífero para averiguar o elemento posto 

como substituto das partes esvaziadas da Trilogía gutiérriana. 

 Nesse direcionamento, nos amparamos nas discussões do teórico mexicano 

Octavio Paz (2012), em O arco e a lira, para melhor discutir a ideia de ritmo, 



13 
 

compreendendo-a sob os vetores do corpo, do afeto e da memória. Desse modo, 

identificando o título da parte derradeira do romance de Gutiérrez como referência ao 

bolero de Carrillo, sendo os versos deste citados integralmente na narrativa, chegamos ao 

coeficiente de ser o ritmo, simbolizado pela música, o elemento de conexão entre o 

homem e o mundo que o rodeia, em suma, a rota salubre a ser encontrada pelo humano 

para garantir a própria sobrevivência. 

 Nesse viés, se o riso é o elemento utilizado por Gutiérrez para romper com as 

amarras prisionais do mito de pertencimento analógico, o ritmo surge como força que 

afirma a potência individual do humano, o que pode ser traduzido como o encontro com 

o sabor que pertence a mim. Nessa diretriz, articulamos o corpo como a instância 

atravessada pelos afetos, o afeto, que definimos como sabor poético, é a força que põe o 

corpo em movimentação e a memória é o aparato que operacionaliza as junções e 

disjunções que permitem ao homem converter o ritmo que atravessa o seu corpo em 

linguagem codificada. 

 Em Cosas nuevas en mi vida o ritmo é apresentado como uma mudança no 

direcionamento dos humores do personagem protagonista, indo da tristeza para a alegria 

traduzida pela dança. Da mesma maneira, a interposição da música do cantor 

estadunidense entre os afetos remete-nos aos contextos de abertura e fechamento das 

vidas dos atores sociais cubanos por força dos conflitos entre Cuba e EUA. Logo, 

atravessado pelo ritmo oriundo da canção estrangeira, o personagem Pedro Juan dança no 

palco da vida e defeca frente ao binarismo que visa aprisioná-lo entre as posições de 

“revolucionário” ou “antirrevolucionário”. 

  O bolero de Carrillo, por seu turno, assume íntima relação com a história da ilha 

caribenha, visto que 1959 é o ano no qual foi dada a vitória dos insurgentes da Revolução 

Cubana. Nessa perspectiva, tendo em consideração a letra do bolero, a eleição de 

Gutiérrez pela canção de Carrillo, que versa acerca da separação de um casal, pode ser 

compreendida como o indicativo da fratura interposta entre a Cuba anterior e posterior à 

Revolução e, por consequência, aos embargos político e econômico impostos pelos EUA. 

Contudo, no bolero é sinalizado que, ainda que os corpos dos amantes sejam apartados, o 

sabor colhido do enlace amoroso sempre estará presente no íntimo dos corpos 

apaixonados, ideia que se reafirma por meio da citação de Cosas nuevas en mi vida, pois, 

apesar de tudo, muita gente se vê incapaz de viver longe da tão estimada terra natal.  

 Se partir não é uma saída palatável, sobreviver faz-se imperativo. Desse modo, 

podemos afirmar que as narrativas gutiérrianas versam, em primeira instância, acerca das 
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estratégias de sobrevivência dos atores sociais cubanos às imposições autoritárias dos 

governos de Cuba e EUA. O riso e a busca incessante pelo ritmo foram os 

direcionamentos selecionados por nós para a execução do texto dissertativo, mas 

destacamos a necessidade de produção de outros trabalhos sobre o poético e o político na 

obra do escritor cubano. De mesma maneira, pontuamos a relevância de estudar a arte de 

Gutiérrez como um aparato documental concernente ao contexto político e social cubano, 

assim como, uma vereda imprescindível de releitura dos acontecimentos que 

atravessaram a história do Ocidente ao largo dos últimos sessenta anos. Assim, tendo em 

vista o conteúdo exposto, passaremos para o detalhamento dos capítulos que emolduram 

nossa dissertação. 

 O primeiro capítulo é dividido em três seções, contando com as apresentações das 

credenciais de Pedro Juan Gutiérrez e a exposição dos vetores que serviram de base para 

todo o trabalho. Intitulada como: NADA, NINGUÉM E EU: PEDRO JUAN 

GUTIÉRREZ E A ASCENSÃO DA FALSA TRILOGÍA, a primeira seção versa acerca 

da transição de Gutiérrez do jornalismo para a escrita literária. Por vias de fragmentos 

contidos na Trilogía sucia de La Habana, discutimos a censura do governo cubano aos 

jornalistas e, por consequência, o desencanto de Pedro Juan Gutiérrez para com as veredas 

assumidas pelo então presidente Fidel Castro. De mesma maneira, ressaltamos as 

dificuldades do escritor para publicar e comercializar suas obras na ilha caribenha e 

damos início aos debates sobre o riso na escrita gutiérriana. 

 A segunda seção, denominada: O HUMANO DESAVERGONHADO: 

HERDEIROS DO RISO SUJO DO DIABO, traz como proposta discutir as similaridades 

existentes entre as propostas de riso de Gutiérrez e do escrito tcheco Milan Kundera 

(2013), em O livro do riso e do esquecimento. Partindo de comparações entre os 

escritores, buscamos estabelecer um recorrido teórico sobre a temática do riso, pontuando 

os elementos convergentes e divergentes entre os direcionamentos das diversas teorias e 

os conteúdos apresentados nas obras literárias. Figuram como referências para as 

discussões sobre o riso teóricos como: Henri Bergson (1987), O riso: ensaio sobre a 

significação do cômico, Vladimir Propp (1992), com Comicidade e riso, Mikhail Bakhtin 

(2013), com Cultura popular na Idade Média e no Renascimento: o contexto de François 

Rabelais, Sigmund Freud (2006), com Os chistes e sua relação com o inconsciente e 

Cleise Mendes (2008), com A gargalhada de Ulisses: a catarse na comédia.    

 Na terceira seção, que recebe o nome de: OS HERÓIS DO FILHO DO 

VENDEDOR DE SORVETES: SUPERMÁN, GUSTAVO, PEDRO PABLO E A 
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FILOSOFIA DE LA RISA, discutimos o conceito de filosofia de la risa, oriundo de El 

nido de la serpiente: memorias del hijo del heledadero (2007), sétima narrativa de 

Gutiérrez, com o objetivo de explanar o percurso do riso gutiérriano, desde a Trilogía 

sucia de La Habana até as demais obras do escritor cubano. De mesma maneira, ainda 

nesta sessão, avaliamos as correspondências entre a escrita gutiérriana e a filosofia de 

Friedrich Nietzsche, com ênfase em A gaia ciência (2012) e Assim falou Zaratustra 

(2014).  

 O segundo capítulo é dividido em duas seções, sendo elas orientadas pelas debates 

concernentes aos temas do ritmo e do sabor. Na primeira seção, intitulada: A ARTE DE 

BOLEREAR A VIDA: A ROTA SUJA DOS SABORES CUBANOS, partimos da 

discussão da letra do bolero Sabor a mí (1959), do mexicano Álvaro Carríllo, para 

averiguar as peculiaridades políticas e sociais da ilha caribenha nos contextos pré e pós 

Revolução Cubana. De mesmo modo, nos amparamos nas ponderações de Octávio Paz 

(2012), em O arco e a lira, sobre o tema do ritmo, e nos estudos do chileno Juan Podestá 

Arzubiaga (2007), em Apuntes sobre el bolero: desde la esclavitud africana hasta la 

globalización, a respeito da cultura do bolero, para debater o conceito de sabor evocado 

por Gutiérrez. Nesta mesma seção, estabelecemos um comparativo entre a Trilogía sucia 

de La Habana e o romance Te di la vida entera (1996), da também cubana Zoé Valdés, 

com a finalidade de pôr as temáticas levantadas por Gutiérrez em diálogo com outro 

escritor cubano. 

 Na segunda seção, nomeada: COM TODOS E PARA O BEM DE TODOS: A 

INVASÃO DAS NOTAS IMPERFEITAS NA SINFONIA DE FABIÁN, voltamos a 

atravessar os contornos da Trilogía sucia de La Habana¸ dessa vez, para estabelecer 

diálogo com Fabián e o caos (2016), décima narrativa de Pedro Juan Gutiérrez. No 

diálogo entre os romances, buscamos averiguar as recorrências das temáticas do ritmo e 

do sabor dezesseis anos após o lançamento da primeira narrativa gutiérriana. De mesmo 

modo, amparados pela estrutura de Fabián e o caos, operacionalizamos o conceito 

agambeniano de amizade, oriundo de O que é contemporâneo e outros ensaios (2009), 

para melhor pontuar a práxis política de Gutiérrez.   

 No capítulo derradeiro, composto por duas seções, buscamos discutir o quadro 

alternativo pintado por Pedro Juan Gutiérrez acerca do contexto cubano pós-Revolução, 

tendo por direcionamento as ideias de história oficial e não-oficial. Na primeira seção, 

intitulada: EM BUSCA DOS VAGALUMES CARIBENHOS: CORPOS INGÊNUOS 

PERDIDOS NO CORREDOR DA HISTÓRIA, realizamos uma leitura de El Rey de La 
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Habana (1999), segunda obra de Pedro Juan Gutiérrez, com a finalidade de averiguar as 

recorrências da temáticas discutidas ao largo da dissertação em um romance que não fosse 

protagonizado pelo personagem Pedro Juan. Assim, nos amparamos nas ponderações de 

Didi-Huberman (2014), em A sobrevivência dos Vaga-lumes, para discutir o lugar 

ocupado pelos atores sociais populares dos romances de Gutiérrez no discurso sustentado 

pela plataforma política do Governo Revolucionário. De mesmo modo, estabelecemos 

um comparativo entre El Rey de La Habana e El lobo, el bosque y el hombre nuevo 

(1991), do também cubano Senel Paz, com a finalidade de abrir espaço para mais uma 

voz cubana em nossos debates. 

 Na seção de encerramento, denominada: SOB OS ESCOMBROS DA DÉCADA 

DE 1960: SUBINDO DE ELEVADOR E DE ESCADAS NO EDIFÍCIO EM RUÍNAS, 

regressamos à Trilogía sucia de La Habana para concluir as discussões do quadro 

gutiérriano sobre a Cuba pós-Revolução. Assim, tomamos por base a imagem do elevador 

defeituoso, oriunda do conto Yo claustrofóbico, para avaliar os impactos dos trinta anos 

do confinamento cubano, visto que o romance de Gutiérrez é ambientado na década de 

1990, sob a influência do governo Fidel Castro. Nessa diretriz, acolhemos a metáfora de 

Eneida Maria de Souza (2012), em Tempo de Pós-crítica¸ do jarro restaurado após ser 

reduzido a cacos e posicionamos Pedro Juan Gutiérrez no lugar do crítico que realiza a 

leitura do jarro por meio da sinalização das rachaduras na estrutura que se visa perfeita.     
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2 NADA, NINGUÉM E EU: PEDRO JUAN GUTIÉRREZ E A ASCENSÃO DA 

FALSA TRILOGÍA. 

 

 
En más de viente años de periodista nunca pude escribir respectando a los 

lectores. Al menos un mínimo de respeto por la inteligencia de los demás. No. 

Simpre tube que escribir como si me leyera gente tonta, a la que debía que 

inyectarle las ideas sistematicamente en el cérebro. Y estaba abandonando todo 

eso. Mandando al carajo la prosa elegante, eludiendo todo lo que pudiera 

parecer ofensivo a la moral y a las buenas costumbres. Ya no podía seguir 

respetando más. Ni teniendo buena compostura. Sonriente y agradable. Bien 

vestido, afeitado con agua de colônia, el reloj con la hora exacta. Y pensando 

que todo es inmutable. Que todo es para siempre. No. Estaba aprendiendo que 

nada es para siemre. (GUTIÉRREZ. 1998. pp 49-50)4 

 

O fragmento supracitado corresponde a um desabafo do personagem Pedro Juan, 

protagonista da Trilogía sucia de La Habana (1998). Retirado do conto Abandonando las 

buenas costumbres, o oitavo dos sessenta que compõem a obra, o trecho apresenta o 

sentimento de desconforto edificado entre o desejo de trabalhar para o bem-estar de sua 

comunidade e a impossibilidade de submeter-se às regulamentações do Governo 

Revolucionário. Caracterizado como uma busca desesperada por liberdade, o texto nos 

fornece margem para que possamos discutir o espaço fronteiriço no qual se aporta a obra 

de Pedro Juan Gutiérrez. 

Trilogía sucia de La Habana é a obra de maior êxito comercial do escritor, artista 

plástico, fotógrafo e ex-jornalista cubano Pedro Juan Gutiérrez. Traduzida para mais de 

20 idiomas, dentre estes o português, a Trilogía conquistou prêmios e elevou seu autor ao 

rol de escritores prestigiados internacionalmente. Além do caminho para o mercado 

global, a narrativa marca a entrada de Gutiérrez na modalidade da prosa, na qual produziu 

seus títulos mais conhecidos. 

A narrativa é estruturada em três partes: Anclado en tiera de nadie, Nada que 

hacer e Sabor a mí, consolidando uma sequência de 60 contos breves, de ordem não 

linear, narrados e, majoritariamente, protagonizados por um personagem homônimo ao 

escritor. Os contos são dispostos como capítulos, formatando uma narrativa extensa, 

porém dividida em pequenas partes. A contística de Gutiérrez segue um estilo narrativo 

                                                           
4 Em mais de vinte anos de jornalismo nunca pude escrever respeitando os leitores. Pelo menos o mínimo 

de respeito pela inteligência dos outros. Não. Sempre tive que escrever como se me dirigisse a gente tonta, 

a quem tinha sistematicamente que injetar ideias no cérebro. E estava abandonando tudo isso. Mandando 

ao caralho a prosa elegante, elegendo tudo o que pudesse parecer ofensivo a moral e aos bons costumes. Já 

não podia continuar respeitando. Nem tendo compostura. Sempre sorridente e agradável. Bem-vestido, 

agradável, barbeado, com água-de-colônia, o relógio na hora certa. E pensando que tudo é imutável. Que 

tudo é para sempre. Não. Agora estava aprendendo que nada é para sempre (Tradução nossa). 
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tenso e breve, econômico em temáticas e recursos, articulado com poucos personagens e 

orientado do micro para o macroestrutural. 

Em termos de estrutura, Anclado en tierra de nadie e Nada que hacer não 

apresentam diferenças em torno da formatação de suas narrativas, sendo todos os contos 

narrados e protagonizados pelo personagem Pedro Juan. Sabor a mí, por sua vez, traz 

consigo a novidade de um narrador onisciente e, em tais ocasiões, o desaparecimento do 

personagem Pedro Juan, acontecimento que pode ser compreendido como um prenuncio 

do que viria a ser concretizado em El Rey de La Habana (1999), obra inteiramente 

orientada por um narrador onisciente.  

Trilogía sucia de La Habana é a primeira componente da série de narrativas 

gutierrianas conhecida como Centro Habana: El Rey de La Habana5 (1999), Animal 

tropical (2000), El insaciable hombre araña (2002) e Carne de perro (2003). Neste grupo 

de narrativas são tratados os aspectos cotidianos do povo do centro da capital cubana. 

Através da descrição do itinerário de venturas e desventuras da população havanesa, as 

obras edificam os movimentos de articulação diegética, transpondo para a ficção as 

peripécias dos habitantes de Cuba. Um fator de notável relevância é que dos vinte e um 

livros escritos por Pedro Juan Gutiérrez apenas cinco gozam da autorização do Governo 

Revolucionário para publicação ou circulação na ilha. Em seu site oficial6, o escritor 

salienta que solicitou permissão para publicar seus outros livros em Cuba, mas nunca 

obteve resposta. 

A ausência de permissão para publicar, ou comercializar, a maior parte dos seus 

romances em Cuba reafirma o espaço fronteiriço no qual observamos a obra de Pedro 

Juan Gutiérrez. Como cidadão cubano, residente em Havana até os dias atuais, o escritor 

exerce o que poderíamos chamar de uma existência clandestina, estando presente em 

corpo e exilado em palavra. A expressão “existência clandestina” é por nós empregada 

como indicativo do paradoxo que circunda a obra do escritor, pois, em seu site oficial, 

Gutiérrez afirma ter conhecimento de cerca de quinhentos exemplares da Trilogía sucia 

de La Habana que circulam clandestinamente pelas mãos havanesas, situação similar à 

de escritores categorizados como contrarrevolucionários, a exemplo de Lezama Lima.  

A natureza paradoxal que observamos na circulação clandestina da obra de 

Gutiérrez, em Cuba, é referente ao processo de ressignificação pelo qual a sua escrita 

                                                           
5 El Rey de La Habana recebeu uma adaptação cinematográfica no ano de 2015, dirigida pelo espanhol 

Agustí Villaronga e disponível em: https://vimeo.com/169947514. 
6 http://www.pedrojuangutierrez.com/ 
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passa ao regressar às mãos cubanas como representante de um saber não-hegemônico. 

Sendo impedida, pelas instâncias governamentais, da possibilidade de adentrar o território 

cubano, a arte gutiérriana retorna ao lar pelas mãos do povo, por intermédio da rota suja 

da clandestinidade. Assim, é-nos possível afirmar que, paradoxalmente, o espaço de 

silêncio gerado pelo embargo do Governo Revolucionário se firmou como a via de acesso 

para que o ex-jornalista, por fim, pudesse escrever livremente para o seu público leitor.  

Após a Revolução de 1959, os revoltosos Fidel Castro, Raul Castro e Che 

Guevara, influenciados pelos ideais libertários de José Martí e pelo pensamento socialista 

de Karl Marx e Friedrich Engels, assumiram o controle do país, instituíram uma 

Constituição de base socialista e estatizaram os estabelecimentos privados, em grande 

parte de propriedade estrangeira, firmando Cuba como um Estado socialista e assumindo 

a figura de Fidel Castro como seu líder. 

A Trilogía sucia de La Habana é ambientada no ano de 1994, três décadas após a 

ascensão do governo Fidel Castro, período conhecido pelo grande êxodo de cubanos para 

Miami. Desesperados pela falta de recursos e assombrados pelo quadro de fome que se 

alastrava pelo país, centenas de cubanos arriscaram suas vidas em travessias improvisadas 

pelo mar do Caribe até a costa dos EUA.   

A crise econômica, que já castigava Cuba desde a década de 1960, agravou-se no 

ano de 1990, quando a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas – URSS, principal 

aliada do governo cubano, entra em declínio, deixando a ilha desamparada frente aos 

embargos implantados pelos EUA. Com o objetivo de impedir a expansão do socialismo 

nas Américas e garantir a retomada de bens e propriedades, cooptados pelos 

revolucionários, para comerciantes e latifundiários estadunidenses, os embargos foram 

implantados entre 1960, sendo apenas comercial, e 1962, atingindo a suspensão total das 

relações entre os EUA e Cuba. 

Na narrativa gutiérriana, é apresentada uma situação conflituosa, marcada por 

censura e opressão, na qual o povo de Cuba é subjugado pelo autoritarismo do Governo 

Revolucionário e por turistas de todo o mundo que vão a Havana em busca de aventuras, 

em sua maioria, sexuais. Entretanto, ainda que seja evidente o aspecto denunciativo em 

sua escrita, é pertinente ressaltar que as críticas de Gutiérrez ao governo cubano são 

executadas de maneira indireta, obliqua, partindo de sentimentos pessoais e margeando 

os aspectos da política institucional. Ao largo de toda a Trilogía, assim como nas demais 

obras do escritor, raras são as ocasiões nas quais o nome de Fidel Castro é mencionado e, 

de mesmo modo, são inexistentes os indícios de adesão à política liberal estadunidense.  
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Todavia, mesmo não exercendo efetivamente uma militância antirrevolucionária, 

a escrita gutiérriana evade os parâmetros impostos pelo governo autoritário ao evocar 

figuras como a do poeta estadunidense Allen Ginsberg7, que, na década de 1960, 

escandalizou a sociedade cubana ao demonstrar interesse homoafetivo pelo então general 

Che Guevara, ou por evidenciar a existência massiva de prostitutas e homossexuais na 

ilha, categorias excluídas do plano modelo de cidadão revolucionário. Assim, a literatura 

de Pedro Juan Gutiérrez entra na contramão do Ideal Revolucionário ao se interessar pela 

nuance suja que circunda o modus operandi do universo infinitamente pequeno do 

cotidiano dos cidadãos de Havana, maculando, assim, a pretensa limpidez do jogo das 

relações macroestruturais.       

 Pedro Juan Gutiérrez iniciou sua vida artística através da poesia, gênero no qual 

possui 10 obras publicadas; e das artes plásticas, dispondo de telas expostas na Europa e 

América. Oriundo de família humilde, ainda garoto sofreu sua primeira frustração como 

artista, quando, aos treze anos, seu pai o impediu de cursar a Escola de Artes de Matanzas, 

cidade natal do escritor, sob a justificativa de que tal ocupação seria desonrosa para sua 

condição masculina. No entanto, Gutiérrez não desistiu de sua inclinação artística e, aos 

18 anos, recebeu uma bolsa para estudar na Escola Nacional de Artes, em Havana, mas 

novamente foi obrigado a adiar seus planos, pois estava em idade de comparecer ao 

serviço militar obrigatório. Após ser dispensado das Forças Armadas, Pedro Juan atuou 

em diversas formas de subemprego, desde cortador de cana a pedreiro, mas em 1978 

obteve o diploma de bacharel em jornalismo, pela Universidade de Havana, em um curso 

especial para trabalhadores. Atuou como jornalista durante 26 anos, realizando 

reportagens em Cuba e no exterior, tornando-se conhecido e premiado. 

 O processo de transição do jornalismo para a literatura assume relevância cabal 

para que organizemos os estudos acerca da obra de Pedro Juan Gutiérrez. Como 

explicitado no fragmento que dá abertura ao nosso texto, o abandono do jornalismo é 

tonificado pelo afeto da descrença na eternidade, aludindo para a iminente finitude de 

todas as coisas. Nessa perspectiva, podemos compreender a ideia de uma Trilogía como 

referência ao mito da eternidade cristã e o adjetivo sucia como símbolo da negação de 

todo valor hegemônico contido da concepção de uma pretensa eternidade.  

 Como ponderado pelo teórico mexicano Octávio Paz (2013), em Filhos do barro, 

a ideia de eternidade é fundamentada na lógica das recorrências analógicas. No caso 

                                                           
7http://www.letraslibres.com/mexico/politica/fidel-y-los-momentos-gays-en-cuba-fuera-aqui-allen-

ginsberg.  

http://www.letraslibres.com/mexico/politica/fidel-y-los-momentos-gays-en-cuba-fuera-aqui-allen-ginsberg
http://www.letraslibres.com/mexico/politica/fidel-y-los-momentos-gays-en-cuba-fuera-aqui-allen-ginsberg
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específico da trindade cristã, as figuras de Pai, Filho e Espírito Santo, ainda que divididas, 

estão relacionadas por meio de um laço unívoco, um nó que afirma as semelhanças e 

anula os traços de divergência. Nessa perspectiva, é-nos possível compreender a força da 

perenidade analógica como um meio de apagamento dos corpos individuais para que seja 

alcançada a formação do grande corpo uno. 

 Na situação particular de Cuba, a ideia de univocidade, sustentada pela imagem 

da Trilogía, pode ser compreendida como o próprio sistema articulado no contexto pós-

Revolução. Como descrito na Carta Magna cubana8, de 1960, é função do cidadão 

revolucionário defender e propagar os ideais da Revolução, fato que converte a todos os 

cubanos em pequenas células portadoras do dever de garantir a perenidade do grande 

corpo. Assim, obtemos um quadro no qual as expressões individuais das pequenas partes 

são suplantadas em nome da guarnição da hegemonia do todo. 

 O ato de abandonar a posição hegemônica de jornalista e aceder ao ofício 

desprestigiado de escritor coloca Pedro Juan Gutiérrez na posição de parte que deixa de 

corroborar em favor da garantia da perenidade do todo. Movido pela tônica do 

desencanto, o ex-jornalista deixa de se ver como componente analógico da grande 

estrutura, deslocando-se do seio acolhedor da perenidade analógica para o espaço árido 

da mortalidade irônica. 

  

Vives en la utopia y la utopía se desmorona. La culpa la no tiene la utopía. En 

definitiva, siempre proponía la salvación para el futuro, para la próxima 

generación, para mañana. Tú tampoco tienes la culpa. Es un karma colectivo. 

Simplemente. Pero de todos modos sucede. Y entonces te dices: ¿qué hago? 

Puedo escapar o puedo sobrevivir entre los escombros. Insistir. Rehacer. O 

hacer algo nuevo, distinto. Sólo escapan los vencidos. Así. Me lo tomo a pecho. 

Pero todo eso es la locura de un mariguanazo en el cerebro. Tiene el humo del 

maní metido en los pulmones. Te das un par de buches de aguardente y sigues 

metiendo el humo hasta que ya no puedes pensar en el derrumbe de la utopía. 

Y en tu proprio derrumbe y y en que más podrías hacer para renacer. Piensas 

que tal vez Dios puede ayudar. Pero el caminho de Dios no se encuentra 

fácilmente. A veces persiste. Hasta ahí. Lo presientes y te dices a ti mismo: 

«Oh, puedo recuperar mi fe. » Y bueno. Es algo. Un cabo que aparece en alta 

mar, en médio de la tormenta, mientras todos se canibalean sobre la balsa 

rodeada de medusas (GUTÉRREZ. 1998. pp. 337-338).9 

                                                           
8 Disponível em: http://www.cuba.cu/gobierno/cuba.htm 
9  Você vive na utopia e a utopia desmorona. A culpa não é da utopia. Afinal, ela sempre ofereceu a salvação 

no futuro, para a próxima geração. Para amanhã. Você também não tem culpa. É um carma coletivo. 

Simplesmente. Mas mesmo assim acontece. E então você pensa: o que vou fazer? Posso fugir, ou então 

ficar aqui e sobreviver entre os escombros. Insistir. Refazer. Ou fazer algo novo, diferente. Só os vencidos 

é que fogem. Isso mesmo. Eu levo o negócio a sério. Mas tudo isso é loucura da maconha no cérebro. Você 

fica com fumaça nos pulmões. Toma uns goles de cachaça e continua mandando fumaça até que não 

consegue mais pensar na queda da utopia e na sua própria queda e no que mais poderia fazer agora para 

renascer. Pensa que talvez Deus possa ajudar. Mas não se encontra facilmente o caminho de Deus. Às vezes 

presente. Apenas. Você pressente e pensa: “Ah, eu posso recuperar minha fé.” Muito bem. Já é alguma 
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 O enfrentamento das limitações que rompem com a crença na eternidade 

analógica configura, segundo Octávio Paz, a face da ironia. Como um náufrago perdido 

em mar aberto, flutuando no oceano das incertezas, o personagem Pedro Juan vê a 

consciência da finitude como único elemento que o associa com o restante da 

humanidade. Nesse contexto, a ironia, ou a iminência da morte, pode ser compreendida 

como o acúmulo de sujeira que põe em questão a pretensa perenidade analógica do grande 

corpo formulado por meio da imagem da Trilogía.  

 A exaltação da queda da crença na hegemonia analógica pode ser observada nos 

títulos que encabeçam cada uma das partes da Trilogía sucia de La Habana. As 

expressões Anclado en tierra de nadie e Nada que hacer deixam claras suas intenções 

irônicas por vias dos termos nadie (Ninguém) e nada, contestações notórias à ideia de um 

todo hegemônico. Sabor a mí, por sua parte, carrega consigo a evocação de uma força 

individual, a potência da singularidade que se distancia do todo. Logo, estabelecendo uma 

conexão entre os três títulos, obtemos a sequência emblemática de duas negações que 

corroboram em defesa da edificação de uma afirmação. 

 A dinâmica gerada em torno da dupla negação para a consolidação de uma 

afirmativa assume função basilar para a edificação dos nossos estudos acerca da obra de 

Pedro Juan Gutiérrez. Recuperando as imagens, contidas nas nossas citações, do homem 

que vê cair por terra a tônica vital que sustenta a sua ideologia e do jornalista incapaz de 

seguir corroborando com os alicerces do sistema político em vigência, é-nos possível 

observar o duplo parâmetro de negação que se estende do campo ideológico ao prático. 

No primeiro, o homem é posicionado frente a falta de um algo ou alguém que lhe forneça 

a ideia de pertencimento, sentindo-se locada, literalmente, na terra ninguém. No segundo, 

a práxis da ideologia é posta em questão e, ainda que deseje atuar em benefício de sua 

comunidade, o homem se vê obrigado a abandonar o seu ofício, pois não há nada a ser 

feito. Assim, afetado pela dupla descrença, o homem passa a ver, na individualidade, a 

única força motriz que se eleva, ainda que soterrada pelos escombros: Sabor a mí. 

 De forma similar ao ciclo das estações, o nascimento do escritor Pedro Juan 

Gutiérrez pode ser compreendido como o florescer de uma nova primavera após a 

infertilidade de um extenso inverno. Como na imagem paradoxal do surgimento dos 

novos ramos a partir do solo fertilizado pelas folhas caídas e apodrecidas, Gutiérrez 

                                                           
coisa. Uma corda que aparece em alto-mar, no meio do temporal, enquanto todo mundo se canibaliza em 

cima da balsa rodeada de medusas (Tradução nossa). 
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realiza a transição do jornalismo para a escrita literária, organizando, em novo solo, a 

fertilidade suja que acumulou ao largo de sua carreira jornalística. Este transito é 

edificado em torno de uma Trilogía forjada por dois espaços vazios, ninguém e nada, 

tonificando o homem que possui “sabor” como a única parte significativa da tripartição. 

 A ruptura com o ideal da perenidade analógica e a exaltação da imagem do homem 

que possui, ou busca por “sabor” podem ser compreendidas como os eixos motrizes da 

proposta literária de Pedro Juan Gutiérrez. Por meio da edificação de uma trindade 

irônica, articulada por dois espaços vazios e um mortal, o escritor degrada a imagem da 

trindade hegemônica, por intermédio do rebaixamento cômico, retirando-a da posição de 

seriedade sublime por meio do riso. 

 Se o riso, como afirma o teórico francês Henri Bergson (1987), em Riso: ensaio 

sobre a significação do cômico, é a manifestação humana que se ergue contra toda 

pretensão de seriedade, é-nos possível compreender a proposta gutiérriana, de uma falsa 

Trilogía, como uma moção contestatória do valor de seriedade que concebe base para a 

sustentação do pensamento hegemônico. Nessa perspectiva, questionar o status de 

seriedade que envolve determinada temática é sinônimo de afrontar os alicerces que a 

tonificam como verdade, pondo em questão sua pretensa condição de legitimidade.        

A força sustentada pela sentença sério, verdadeiro e legítimo é posta em risco pelo 

efeito inquisidor do riso. Sendo este a moção que se ergue contra o valor solene da 

seriedade, sua ação pode ser compreendida como um bloqueio que dificulta a 

consolidação, ou manutenção, de figuras hegemônicas. Desse modo, como afirmado por 

Bergsom, rir é sinônimo de identificar os traços de imperfeição em uma estrutura que se 

pretende perfeita, fato consolidado por meio da sinalização das limitações humanas frente 

ao desejo do ideal inalcançável. Logo, a Trilogía gutiérriana, articulada entre ninguém, 

nada e eu, deixa claro o jogo risível no qual o homem é evidenciado em condição limitada 

e apartada da possibilidade do divino. 

O paradoxo gerado entre a captação da miséria humana e a manifestação do riso 

foi posto em questão pelo poeta e ensaísta francês Charles Baudelaire (1998), em Da 

essência do riso, de um modo geral, do cômico nas artes plásticas. Segundo Baudelaire, 

existe um grave equívoco no pensamento de que o riso é oriundo, exclusivamente, do 

gozo humano, pois, tal como as lágrimas, seu despertar consiste na exortação da angústia 

acumulada ao largo dos processos que acometem a existência humana. O poeta argumenta 

que uma criatura divina, não humana, não conheceria riso ou lágrimas, pois sua existência 

não seria transpassada pelo do afeto da dor. 
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O paralelo oriundo da relação entre a dor e o riso serve-nos de base para 

compreender a elaboração da Trilogía gutiérriana. Frente ao vetor inexorável da vida, o 

sabor, e a constatação dolorosa do vazio, ninguém e nada, o humano vê-se obrigado a 

buscar seu próprio caminho. Como evidenciado nas últimas palavras da nossa segunda 

citação, o homem que possui sabor, que está vivo, encontra-se perdido em alto-mar, 

desprovido de uma rota segura a ser seguida, e rodeado por medusas, animal que remete 

diretamente à ideia da dor. Não obstante, o sentimento de desamparo e a proximidade 

com o elemento causador de dor física são mediados pelo uso do entorpecente e, por meio 

deste, o homem é capaz de deslocar-se do pensamento. Nessa diretriz, podemos 

compreender o jogo proposto por meio da imagem da falsa Trilogía como uma maneira 

oblíqua de enfrentar o horror que emana dos afetos da dor física e do desamparo, uma 

estratégia de sobrevivência articulada por vias do riso.  

  A compreensão do riso como tática de sobrevivência frente às tensões do 

cotidiano foi amplamente discutida no texto Os chistes e sua relação com o inconsciente 

(2006) de Sigmund Freud. Para Freud, por meio do prazer lúdico proporcionado pelo jogo 

de ideias decorrente da produção dos chistes, o homem adulto é capaz de recobrar a 

liberdade criativa oriunda do processo experimental do balbucio infantil. Produzindo um 

estágio de interconexão entre a criança inocente e o adulto responsável, o chiste fornece 

ao homem a possibilidade de incidir no trato de temáticas constrangedoras, atenuando o 

peso das tensões por intermédio do efeito risível.  

No rol das temáticas sustentadas na obra de Pedro Juan Gutiérrez, é-nos possível 

observar a recorrência de chistes que assumem a função de dispositivos condutores dos 

enredos das narrativas. Retomando a imagem irônica de uma Trilogía sucia, somada à 

tríplice forjada entre nada, ninguém e eu, obtemos uma sequência de chistes articulados 

com a finalidade de discorrer, de forma indireta, acerca do contexto político, social e 

econômico da ilha caribenha. Nessa diretriz, de forma similar ao efeito do entorpecente 

evocado em nossa citação, é possível afirmar que Gutiérrez utiliza o riso como tática para 

deslocar o ângulo de observação sobre as problemáticas que circundam o seu país natal. 

Se o chiste, como afirmado por Freud, é uma rota de fuga pela qual o homem 

adulto se reencontra com o prazer lúdico da liberdade infantil, podemos compreender sua 

escolha como um indicativo da busca gutiérriana por liberdade através da proposta de um 

recomeço. Apartado do laço analógico com a ideologia que, até então, figurou como 

tônica motriz de sua conduta pessoal e de sua práxis profissional, Gutiérrez sinaliza, por 

meio dos afetos que atravessam o personagem Pedro Juan, o desejo de sugestionar uma 
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via alternativa para soerguer o povo cubano do desespero causado pela situação 

socioeconômica da ilha.  

Desencantado com as veredas assumidas pelo Governo Revolucionário e incapaz 

de abandonar sua terra natal, podemos afirmar que Gutiérrez inicia, na Trilogía sucia de 

La Habana, um processo de reconstrução acerca do imaginário sobre Cuba, assumindo o 

caminho risonho dos chistes como alternativa para confrontar o tônus de seriedade 

hegemônica sustentado na propaganda política do Governo Revolucionário. Nas sessões 

subsequentes, discutiremos as questões que envolvem a proposta do riso na literatura 

gutiérriana, dando enfoque aos aspectos que circundam as problemáticas sociais e 

políticas da ilha caribenha. 

 

2.1 O HUMANO DESAVERGONHADO: OS HERDEIROS DO RISO SUJO DO 

DIABO. 

 

 
Quando ouviu pela primeira vez o riso do demônio, o anjo foi tomado de 

estupor. Isso passou num festim, a sala estava cheia de gente e as pessoas foram 

dominadas umas após as outras pelo riso do diabo, que é horrivelmente 

contagiante. O anjo compreendeu claramente que esse riso era dirigido contra 

Deus e a dignidade de sua obra. Sabia que tinha de reagir rapidamente, de uma 

maneira ou de outra, mas sentia-se fraco e sem defesa. Não conseguindo 

inventar nada, imitou seu adversário. Abrindo a boca, emitiu sons 

entrecortados, descontínuos, em intervalos acima de seu registro vocal (era 

mais ou menos o mesmo som que Michèle e Gabrielle faziam numa rua de uma 

cidade da costa mediterrânea), mas dando-lhe um sentido oposto: Se o riso do 

diabo mostrava o absurdo das coisas, o do anjo, ao contrário, queria alegrar-se 

por tudo aqui embaixo ser bem ordenado, sabiamente concebido, bom e cheio 

de sentido.  

Assim, o anjo e o diabo se enfrentavam e, mostrando a boca aberta, emitiam 

mais ou menos os mesmos sons, mas cada um expressava, com seu ruído, 

coisas absolutamente opostas. E o diabo olhava o anjo rir, e ria cada vez mais, 

cada vez melhor e cada vez mais francamente, porque o anjo rindo era 

infinitamente cômico. 

Um riso ridículo é um desastre. No entanto, os anjos ainda assim obtiveram 

um resultado. Eles nos enganaram com uma impostura semântica. Para 

designar sua imitação do riso e o riso original (o do diabo), existe apenas uma 

palavra. Hoje em dia nem nos damos conta de que a mesma manifestação 

exterior encobre duas atitudes interiores absolutamente opostas. Existem dois 

risos e não temos palavra para distingui-los (KUNDERA. 2013. p. 77).  
 

Retirado do conto Os anjos, terceiro componente de O livro do riso e do 

esquecimento, o fragmento supracitado versa acerca de dois modos de afecção pertinentes 

ao riso: o baixo e o elevado. O baixo, associado à figura diabólica, corresponde ao aspecto 

físico e profano do riso, sendo embasado na ruptura com a pretensa ordem que mantém o 

mundo em funcionamento harmônico. O elevado, por sua vez, edificado em torno da 
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figura angelical, encontra sua força motriz no intuito de manutenção, ou regeneração, da 

ordem e da harmonia. Ainda que pareçam puramente antagônicos, é-nos possível 

observar que ambos partem da dinâmica estabelecida no descompasso da relação entre 

ordem e desordem, tendo a ideia de desordem como ponto culminante para o seu 

nascedouro. 

O conto de Milan Kundera versa acerca da trajetória de Michèlle e Gabrielle, 

estudantes estadunidenses que vão a uma cidade do mediterrâneo a fim de desenvolver 

seus estudos em literatura. Desafiadas a realizar uma apresentação sobre a peça O 

rinoceronte (1976), de Eugène Ionesco, as jovens entram em estado de êxtase ao 

concluírem que a conversão de pessoas em rinocerontes corresponde a uma estratégia 

cômica utilizada pelo autor romeno. Encantadas com o brilhantismo da descoberta, as 

estudantes são possuídas por um riso angelical, característico daqueles que encontram a 

rota de conversão da desordem em ordem.   

Caracterizado por seu aspecto analógico, o riso angelical é concebido por meio da 

noção do pertencimento, do encontro com a tônica primordial que mantém o mundo em 

um paradigma ordenado de funcionamento. Rir como um anjo é encontrar a rota que dá 

significação à existência, reatar o laço de coesão entre a vida e uma causa maior que põe 

os corpos em movimento. O riso diabólico, ao contrário, põe a incongruência do mundo 

em evidência. Edificado por meio da perspectiva irônica, o riso do Diabo sinaliza para a 

ausência de significação superior na existência humana.  

Ademais de representar uma manifestação literária acerca da questão que 

trataremos nesta seção, a imagem proposta por Milan Kundera nos inquieta ao pôr em 

evidência os impasses semânticos decorrentes da captação das múltiplas manifestações 

do riso. Partindo da perspectiva de que os risos, angelical ou diabólico, são manifestações 

fisicamente semelhantes que expressam motivações divergentes e tendo como 

pressuposto que seus nascedouros se aportam na captação do elemento de desordem, 

traçaremos um percurso teórico a fim de discutir a ideia de riso(s), dando ênfase aos 

aspectos manifestos na escrita de Pedro Juan Gutiérrez. 

Irmanados pela relação histórica de seus países com a União Soviética e por terem 

participado e se retirado do partido comunista, Milan Kundera e Pedro Juan Gutiérrez 

apresentam grande paridade nos entornos que circundam as suas composições literárias. 

No contexto específico da temática do riso, as concepções de ambos são direcionadas pela 

perspectiva do homem que ri de sua própria danação, pois, como elementos postos à 

margem das esferas que outrora foram participantes, Kundera e Gutiérrez falam do riso 
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como força de contestação do autoritarismo totalitário que cobriu os sistemas políticos de 

seus países.  

Expulso do partido comunista, por força de suas críticas ao totalitarismo no 

período da invasão soviética na Tchecoslováquia, Kundera se vê excluído do círculo 

artístico-intelectual de seu país. Tendo sua voz silenciada e suas obras legadas ao rol da 

ilegalidade, o escritor passa por um processo de apagamento semelhante ao que viria a 

ser vivenciado por Pedro Juan Gutiérrez no contexto cubano. Desse modo, a evocação do 

riso, no título da primeira obra lançada em seu refúgio na França, pode ser compreendida 

como um ato de rebeldia traduzido na sentença de que ainda que o autoritarismo silencie 

a voz de um homem, não poderá escapar do efeito corrosivo de seu riso. Nessa 

perspectiva, recobrando os termos postulados por Charles Baudelaire, o riso diabólico de 

Kundera, tal qual o de Gutiérrez, é originário da angústia causada pela dor da exclusão e 

se ergue contra as mordaças autoritárias que visam lançar o homem no abismo do 

esquecimento.     

Por sua natureza de tom paradoxal, edificada em torno dos descompassos das 

dicotomias, a imagem de Kundera assume especial relevância para os nossos estudos 

acerca das manifestações do riso na escrita gutiérriana. Seja por conceber uma natureza 

diabólica para o riso ou por denunciar a artimanha maldosa, ainda que bem intencionada, 

do anjo, é-nos possível observar que o jogo de imagens kunderiano assume grande 

semelhança com a proposta da Trilogía sucia de Gutiérrez. 

Como discutimos na seção anterior, compreendemos a proposta da Trilogía 

gutiérriana como uma estratégia de subversão da pretensa perenidade analógica na qual 

se edifica a imagem hegemônica da Trilogia cristã. Estruturada em torno de dois 

elementos vazios e um mortal (Nada, ninguém e eu), a trindade gutiérriana ironiza a ideia 

de eternidade imaculada, evidenciando o rastro de sujeira formado pelas pequenas partes 

que destoam das amarras do grande corpo analógico. 

Na imagem de Kundera, o anjo é coagido pelo elemento desconhecido, o riso, e, 

tomado pela obrigação de defender a honra do Altíssimo, ainda que desconheça a natureza 

da ofensa, vê-se impelido a reagir.  Nessa perspectiva, podemos compreender o ato de 

reagir como sinônimo de silenciar, pois, tal como observamos na Trilogía gutiérriana, a 

garantia da perenidade do grande corpo analógico depende do apagamento dos pequenos 

pontos discordantes. 

Não obstante, como entoado na célebre frase da sabedoria popular brasileira, o 

diabo é sujo, logo o fruto originário de suas artimanhas não poderia seguir rota diferente. 
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O riso do anjo, ainda que formulando um contraponto à figura diabólica, tonifica o ato 

zombeteiro do diabo, aumentando suas gargalhadas e maculando o ser divino com o selo 

do ridículo. O ridículo, categoria basilar para os estudos acerca do riso, pode ser 

compreendido como a perda do elo com a pretensão hegemônica de seriedade10, a 

degradação do ideal de ordem por meio da força perniciosa do riso.  

Em Comicidade e riso (1992), o teórico russo Vladmir Propp defende a 

ridicularização como um processo fundamental para a obtenção do cômico, pois, é devido 

a percepção esvaziada da vida espiritual do homem, gerada através da constatação de 

qualquer traço tido como disforme (caricaturesco) em seu comportamento social, que 

surgirá o riso cômico. “Toda particularidade ou estranheza que distingue uma pessoa do 

meio que a circunda pode torna-la ridícula” (Propp, 1992, p.56). Nesta perspectiva, a 

deformidade apresentada, mesmo que momentânea, anula todas as peculiaridades da 

pessoa, rebaixando-a à condição de ridícula. 

Na imagem de Kundera o processo de ridicularização fica notório por vias da 

intensificação do riso do diabo. Ao imitar o ato de seu adversário, o anjo é apartado de 

sua graciosidade celestial e, sendo pego em ato de discrepância, torna-se vítima do riso 

diabólico. É relevante destacar que a captação do elemento discordante não retira do anjo 

suas atribuições divinas, mas, de forma caricaturesca, cristaliza o instante do 

descompasso e o hiperboliza com o objetivo de apagar os demais atributos do ser celestial. 

A ideia de derrubar a estrutura hegemônica por intermédio da ação zombeteira é 

de notável relevância para a formulação da Trilogía gutiérriana. Se o riso do diabo, como 

proposto pela imagem kunderiana, assume o papel de sinalizar os pontos de desordem e 

deixar que os agentes da ordem se degradem na tentativa de suprir, ou disfarçar, tais 

lacunas, podemos compreender a proposta da Trilogía sucia como um convite para que o 

próprio sistema encontre o seu declínio por vias da tentativa de apagar seus traços de 

imperfeição. 

Tal estratégia pode ser melhor compreendida caso desloquemos o foco de 

observação do desconforto do anjo para a expressão de deleite do diabo. Para a criatura 

degradada, que tem como destino selado a danação eterna, o esforço desesperado do anjo 

nada mais representa que combustível para o seu divertimento. Estando apartado da rota 

                                                           
10 O sentido aqui operacionalizado para o termo “seriedade hegemônica” é referente ao procedimento de 

atribuição do valor de seriedade ao discurso sustentado pela plataforma política do governo cubano. Desse 

modo, por meio da eleição do termo, objetivamos estabelecer contrapontos entre as ideias de seriedade e 

riso, assim como, de hegemônico e não-hegemônico, direcionando as nossas análises para os embates entre 

o discurso oficial, ou hegemônico, e o discurso não-oficial, não-hegemônico. 
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da hegemonia divina, o diabo não possui qualquer seriedade a ser defendida, lançando-se 

ao gozo do riso sem o pesar do constrangimento. Em situação similar à figura diabólica, 

encontramos o humano evocado na tripartição gutiérriana, cercado pelo vazio e amparado 

pelo único elemento que lhe resta: o sabor.    

   No contexto da literatura gutiérriana, o sabor pode ser compreendido como a 

força que se ergue frente à pretensão de seriedade. Como a expressão de deleite do corpo 

individual, o sabor se consolida como um salto clandestino sobre as barreiras da ética e 

da moral em vigência. Assim, tal como o diabo kunderiano, o homem que busca por sabor 

se despe das amarras do constrangimento, lançando-se por completo em sua empreitada. 

O sentido edificado em torno da ideia do homem que busca por sabor como aquele 

se lança por completo é de notável relevância para que possamos discutir o riso na obra 

de Gutiérrez. Como postulado por Mikhail Bakhtin (1999), em seu estudo acerca do riso 

popular na Idade Média e no Renascimento, a história do riso, da época medieva até a 

Modernidade, é marcada por um processo gradativo de retirada do homem que ri da esfera 

do risível. A bifurcação gerada na relação de rir e ser objeto do riso tonifica nossas 

discussões acerca da queda por meio do ridículo e da defesa da pretensa seriedade 

hegemônica, questão fulcral para a elaboração da Trilogía gutiérriana. 

Para Bakhtin, existem algumas diferenças fundamentais entre a significação do 

riso popular carnavalesco, da Idade Média, e a expressão de comicidade satírica, 

produzida na era Moderna. Seguindo o paradigma da comicidade Moderna, discutida por 

teóricos como Henri Bergson e Vladimir Propp, o riso se constitui como uma força de 

segregação entre os homens, elemento de regulamentação dos costumes estruturado entre 

os agentes (os que riem) e os objetos (de quem se ri).  

“O cômico surgirá quando homens reunidos em grupos dirijam sua atenção a um 

deles, calando a sensibilidade e exercendo tão só a inteligência” (BERGSON, 1987, p.14). 

Com base no parâmetro da dinâmica bergsoniana, ter-se-á comicidade em situações em 

que o eu, sujeito representante de um determinado grupo, possa articular-se junto a um 

segundo elemento, tu, para juntos direcionarem suas atenções a ele, objeto de terceira 

instância, alvo das galhofas. Na perspectiva bakhtiniana, essa forma de comicidade será 

identificada como um emprego negativo do humor.  

 

Uma qualidade importante do riso na festa popular é que escarnece dos 

próprios burladores. O povo não se exclui do mundo em evolução. Também 

ele se sente incompleto; também ele renasce e se renova com a morte. Essa é 

uma das diferenças que separam o riso festivo popular do riso puramente 

satírico da época moderna. O autor satírico que apenas emprega o humor 
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negativo, coloca-se fora do objeto aludido e opõe-se a ele; isso destrói a 

integridade do aspecto cômico do mundo, e, então, o risível (negativo) torna-

se um fenômeno particular. Ao contrário, o riso popular ambivalente expressa 

uma opinião sobre um mundo em plena evolução no qual estão incluídos os 

que riem. (Bakhtin, 1999, pp.10-11).  

 

Na perspectiva de Bakhtin, os aspectos culturais da Idade Média podem ser 

compreendidos por meio da dística entre a cultura oficial e a não-oficial. A cultura oficial, 

designada pelo teórico como “séria”, era norteada pelo dogmatismo católico e 

preconizava um modelo grave e rígido de comportamento, excluindo o riso do seio de 

suas convicções. Já a cultura não-oficial, cômico-carnavalesca, representava a expressão 

risonha e profana do povo nas praças, nas feiras, nas festas e na intimidade doméstica, 

fazendo do riso advento de alívio da tensão do cotidiano.  

Participar dos ritos não-oficiais era como suspender o eixo norteador da realidade 

e se entregar, durante esses breves momentos de suspensão, a um universo expandido e 

repleto de possibilidades. De forma similar à prática medieval de conservação do vinho, 

Bakhtin explica que os ritos da cultura popular funcionavam como os momentos 

ocasionais de abertura dos barris, para evitar que a pressão os fizesse explodir. Logo, a 

cultura medieval da praça pública é definida como a expressão irrestrita da alegria de 

viver que desconhecia categorizações e hierarquias, nivelava a todos os homens sobre o 

mesmo chão, mortificava e dava novo tônus aos costumes por intermédio do poder do 

riso.  

 

Explicaremos previamente a natureza complexa do riso carnavalesco. É, antes 

de mais nada um riso festivo. Não é, portanto, uma reação individual diante de 

um outro fato “cômico” isolado. O riso carnavalesco é em primeiro lugar 

patrimônio do povo (esse caráter popular, como dissemos, é inerente à própria 

natureza do carnaval); todos riem, o riso é “geral”; em segundo lugar é 

universal, atinge a todas as coisas e pessoas (inclusive as que participam do 

carnaval), o mundo inteiro parece cômico e é percebido e considerado no seu 

aspecto jocoso, no seu alegre relativismo; por último, esse riso é ambivalente: 

alegre e cheio de alvoroço, mas ao mesmo tempo burlador e sarcástico, nega e 

afirma, amortalha e ressuscita simultaneamente (BAKHTIN, 1999, p.10). 

 

 Diferente da perspectiva plurivalente de Bakhtin, o riso anunciado por Bergson é 

um fenômeno de caráter sócio-punitivo no qual podem ser identificados três estágios 

responsáveis por sua elaboração. No primeiro estágio, existe a segregação dos homens 

em grupos, de modo que serão identificados os que riem e os objetos do riso. São 

caracterizados, para que tal divisão seja possível, os elementos diferenciadores que 

aglutinarão, de um lado, os portadores do poder de rir e, do outro, os alvos do riso. Essas 
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peculiaridades, que unem e segregam os sujeitos e objetos do riso, serão denotadas de 

forma circunstancial, seguindo a estruturação paradigmática do acontecimento, ou da 

falta desse, em questão.  

“O cômico exige algo como certa anestesia momentânea do coração para produzir 

todo o seu efeito. Ele se destina a inteligência pura” (BERGSON, 1987, p. 13). O segundo 

estágio para a produção do cômico refere-se ao abandono da sensibilidade, sentimentos 

de comoção e piedade, de maneira a permitir a atuação do terceiro, a inteligência. O 

cômico agirá de modo coercitivo, obrigando os homens a se comportarem da maneira 

socialmente estabelecida como correta, de modo a evitar os olhares repressores que 

prezam pela normatização do social. Nesta concepção, o riso de zombaria pode ser 

compreendido como um instrumento de confronto utilizado nas disputas de poder entre 

os distintos grupos. 

Segundo a teoria bergsoniana, o riso exerce sobre os homens um papel 

normatizador, algo como uma pressão de controle social. Os seres risíveis são locados em 

posição de desprestígio e subjugados pela ação do riso. O riso estará relacionado à 

reprovação de um grupo a determinadas marcas que caracterizam o outro. Logo, o desvio, 

apontado por Bergson como base da arte cômica, pode residir em qualquer traço 

elementar que destaque um homem da coletividade, deixando-o vulnerável.      

Já no contexto da literatura gutiérriana, o riso pode ser compreendido como uma 

força de contestação e reconfiguração do paradigma em vigência. Edificado por meio da 

perspectiva do homem que se vê castrado do direito de expressar sua opinião, o riso 

gutiérriano é formulado como uma rota alternativa para que o homem posto à deriva 

alcance microfone e palanque no eixo das discussões. Indo na contramão dos moldes da 

seriedade hegemônica, a diretriz risonha fornece ao escritor cubano a vereda necessária 

para ponderar acerca das questões que acarretam os contextos político e social de seu 

país, sem, com isso, aprisioná-lo na moldura do intelectual rígido que advoga em favor 

de um ideal. 

A ideia de ser crítico e não assumir a postura séria de defensor de um ideal coloca 

Gutiérrez no patamar do diabo, pois, tal como a criatura degradada, o homem que 

reconhece as próprias limitações não enxerga o ridículo como uma barreira. Logo, 

estando apartado de uma pretensa seriedade a ser defendida, o escritor cubano torna-se 

capaz de sinalizar os pontos escusos que circundam o cotidiano de sua localidade sem 

temer o peso constrangedor da ridicularização. Nessa perspectiva, é-nos possível afirmar 

que na escrita gutiérriana a concepção de ser ridículo, ou ser limitado, é parte 
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indissociável da condição humana, não havendo, portanto, motivos para a existência de 

constrangimento. 

Nos seus estudos acerca do efeito catártico na arte cômica, Cleise Mendes (2008), 

em A gargalhada de Ulisses: a catarse na comédia, professora e pesquisadora da 

Universidade Federal da Bahia, defende que, diferente da comoção e da piedade trágica, 

a catarse, na comédia, é oriunda da relação de inveja estabelecida entre o personagem 

risível e o público espectador. Indo na contramão da perspectiva bergsoniana do riso 

originário do distanciamento entre as partes, Mendes sinaliza um efeito empático que une 

espectador e personagem em torno da ideia de liberdade. Para a pesquisadora, o 

personagem risível produz no espectador a paixão da inveja, pois, apartado das amarras 

do constrangimento, é capaz de movimentar-se sem temer o peso repressor da 

ridicularização. Nesse viés, podemos compreender a busca gutiérriana por sabor como 

um pacto risonho com a liberdade de ação, um salto sobre o conjunto de normas 

comportamentais que se firmam sob os parâmetros da ética e da moral em vigência. 

 
Iba allá por el restaurante Floridita, por la vida de los burdeles, la ruleta en 

todos los hoteles, las máquinas tragamonedas que derumbaban regueros de 

dólares de plata, el teatro Shangai, donde, por un dólar y veinticinco centavos, 

se podía ver un espectáculo de desnudos de suma obscenidad y, durante los 

entreactos, las películas porno más porno del mundo. Y de pronto se me ocurrió 

la idea de que en esa ciudad extraordinaria, donde todos los vicios estaban 

tolerados, todos los tráficos eran posibles, estaba el verdadero decorado de mi 

comedia (GUTIÉRREZ. 1998. p. 263).11 
 

O fragmento destacado põe em evidência a falta de constrangimento sustentada 

por Gutiérrez na composição da Trilogía sucia de La Habana. Retirado de Sabor a mí, 

terceira parte do livro, figura como trecho introdutório da fase de conclusão da obra. É 

importante ressaltar que ainda que apresente uma tônica denunciativa do contexto social 

cubano, o texto é construído como um relato descontraído e jocoso no qual o enunciador 

se demonstra ironicamente maravilhado pelas peculiaridades da vida cotidiana da capital 

de Cuba. 

Retomando a discussão acerca da inclusão do homem que ri na esfera do risível12, 

é de notável relevância observarmos que o personagem enunciador destaca o ambiente da 

                                                           
11 Ia lá por causa do restaurante Flórida, da vida nos bordéis, a roleta de todos os hotéis, as máquinas caça-

níqueis derramando rios de dólares de prata, o teatro Shangai, onde, por um dólar e vinte e cinco centavos, 

podia-se ver um espetáculo de nudez de extrema obscenidade e, nos intervalos, os filmes mais pornôs do 

mundo. E de repente me ocorreu a ideia de que nessa cidade extraordinária, onde todos os vícios eram 

tolerados, todos os tráficos eram possíveis, estava o verdadeiro cenário da minha comédia (Tradução nossa).    
12 Na perspectiva bakhtiniana, o riso moderno, defendido por teóricos como Bergson, difere-se do riso 

popular da Idade Média por edificar uma polarização entre aquele que ri e aquele de quem se ri, efetivando 



33 
 

capital cubana como o cenário ideal para a composição da sua própria comédia. Assim, 

encontramos uma ruptura entre a ótica do riso moderno, discutida por teóricos como 

Henri Bergson, e aquela apresentada na literatura de Gutiérrez. Sendo a perspectiva do 

riso bergsoniano articulada em torno de uma bipartição rígida entre os agentes e os objetos 

do riso, é-nos possível afirmar que a proposta do riso gutiérriano, de incluir o agente que 

ri no espaço do risível, ultrapassa as barreiras do eixo temporal e firma seus alicerces na 

cultura do riso popular medieval da praça pública, discutida por Bakhtin. 

Sendo sua tônica vital originária do povo cubano e, sobretudo, compreendendo 

ser a ele pertencente, o riso gutiérriano se firma por vias de seu valor ambivalente. Como 

uma força de fratura e recomposição, o riso apresentado na Trilogía sucia tripudia do 

sofrimento e, ao mesmo passo, reafirma o elo primordial com a vida. De maneira 

subversiva, apartada da seriedade rígida imposta pelo pensamento hegemônico do 

governo cubano, o riso gutiérriano atua como um elemento clandestino que fratura as 

barreiras autoritárias, servindo como bálsamo salutar para que seus participantes possam 

prosseguir em suas jornadas, ainda que suportando o peso das tensões sociais e políticas.  

Estar junto ao povo, rir com ele e, sobretudo, não constranger-se em admitir que 

faz parte dele, são elementos que põem o riso gutiérriano, o riso do diabo e o riso popular 

da praça pública em estado de similaridade. Se o riso popular, diabólico, é caracterizado 

por sua ação contagiante, ainda que nociva, podemos compreender tal contágio como um 

clamor coletivo pela destruição das formas rígidas, um desejo de que a roda da vida 

ponha-se em movimento. Assim, por intermédio da alegria perniciosa do riso, o povo 

roga pela aniquilação do peso exercido pela ideia de perenidade do grande corpo 

analógico, impedindo que as formas edificadas pela pretensa seriedade hegemônica se 

convertam em formas indissolúveis. 

 

273. A quem você chama ruim? – Àquele que quer sempre 

envergonhar. 

274.  Qual a coisa mais humana para você? – Poupar alguém da 

vergonha. 

275. Qual o emblema da liberdade alcançada? – Não mais 

envergonhar-se de si mesmo. (NIETZSCHE. 2012. p. 165) 
 

                                                           
assim aquilo que o teórico russo considera como efeito puramente negativo do riso. Nesse direcionamento, 

seguindo a perspectiva do riso moderno, o homem que ri afirma sua pretensa superioridade ao sinalizar o 

outro como objeto risível, portanto, inferior. Dessa maneira, é-nos possível compreender a dinâmica do riso 

moderno por meio da equação estabelecida entre: inferiorizar o outro por vias do riso e, ao mesmo passo, 

defender-se das possíveis galhofas oriundas dos olhares alheios.   
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Retirado de A gaia ciência, o fragmento em destaque corresponde aos três últimos 

aforismas da terceira parte do livro de Friedrich Nietzsche. Portador de notável influência 

sobre as obras de Gutiérrez e de Kundera, Nietzsche resume com precisão as temáticas 

que nos propusemos a discutir ao largo desta seção. Sendo crítico ferrenho dos malefícios 

decorrentes do pensamento moral e religioso, o pensador alemão põe em voga o tema da 

vergonha, que tratamos aqui por constrangimento, como mecanismo que castra o homem 

do gozo pleno de sua potencialidade individual. 

   A dinâmica nietzschiana, articulada entre os conceitos de vergonha e liberdade, 

pode ser observada nos fragmentos que destacamos dos textos de Kundera e de Gutiérrez. 

No conflito kunderiano, entre o anjo e o diabo, é notório que o ser diabólico assume uma 

postura de plena liberdade, pois pode gozar livremente da potência de seu riso, sem dispor 

de motivos para envergonhar-se. O personagem gutiérriano, por seu turno, reconhece nos 

aspectos escusos do cotidiano de Havana a vereda condutora para a rota de sabores que 

foi eleita como dispositivo motriz de sua existência. Assim, por vias do processo de 

assunção do fardo irônico de suas existências, o diabo e o personagem de Gutiérrez se 

desvencilham do peso algoz oriundo do constrangimento e, ainda que penalizados com a 

repressão dos sistemas autoritários nos quais se encontram, gozam do sabor risonho da 

liberdade.    

 

2.2 OS HERÓIS DO FILHO DO VENDEDOR DE SORVETES: SUPERMÁN, 

GUSTAVO, PEDRO PABLO E A FILOSOFIA DE LA RISA. 

 

 

Me sentía muy cansado y jodío. Recordé la filosofia de la risa de Gustavo. 

“Ríete, Pedrito, ríete sin motivo aunque la gente crea que estoy loco13” 

(GUTIÉRREZ. 2006. p. 49).  
 

 Retirado do quinto conto de El nido de la serpiente: memórias del hijo del 

heledadero, o fragmento destacado é-nos interessante por apresentar, pela primeira vez, 

uma nomenclatura que sintetize a proposta de riso edificada na literatura de Pedro Juan 

Gutiérrez. Ainda que ultrapasse os contornos da Trilogia sucia de La Habana, nosso 

objeto de estudo, estando fora até mesmo da Ciclo Centro Habana, o conceito 

consolidado em El nido de la serpiente: memórias del hijo del heledadero serve-nos como 

                                                           
13 Me sentia muito cansado e fodido. Recordei a filosofia do riso de Gustavo. “Ria sempre de si mesmo, 

Pedrinho, ria sempre de si, sem motivo, ainda que as pessoas digam que estou louco” (Tradução nossa).  
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eixo norteador para que possamos discutir os pressupostos edificadores do riso 

gutiérriano. 

 No seu sétimo livro em prosa, Gutiérrez resgata as memórias da infância e da 

juventude do personagem Pedro Juan, ilustrando sucessos anteriores aos da Trilogía sucia 

de La Habana. Ambientada nas décadas de 1960 e 1970, a obra narra os vinte primeiros 

anos do governo Fidel Castro por intermédio das experiências juvenis do personagem 

Pedro Juan. Na rota de dissabores causada pela crise econômica e pelas agruras vividas 

ao largo do serviço militar obrigatório, a filosofia de la risa, conceito cunhado por 

Gutiérrez, surge como um bálsamo salutar que concede força para que o jovem Pedro 

Juan suporte o peso de sua própria existência. 

 As memórias del hijo del heledadero fazem referência a um momento crucial para 

a história pessoal de Gutiérrez e para o contexto social e político de Cuba. Após a 

ascensão do Governo Revolucionário, os estabelecimentos privados, sendo eles de 

cubanos ou não, foram cooptados pelas instâncias governamentais, com o objetivo de pôr 

em marcha o plano de conversão de Cuba em um Estado socialista. O pai de Gutiérrez, 

até então proprietário de uma pequena fábrica de sorvetes, teve seu estabelecimento 

fechado e, como centenas de cubanos, foi levado à falência. O paradoxo edificado entre 

a compreensão do objetivo motriz que tonifica o Ideal Revolucionário e a constatação da 

situação periclitante na qual foi lançado o povo cubano, incluindo a sua família, é um dos 

conteúdos de maior recorrência na escrita de Pedro Juan Gutiérrez. Não obstante, vendo-

se incapaz de encontrar solução para o dilema, o escritor propõe o riso como tática para 

sobreviver em meio ao paradigma de crise.  

 

- La vida es dolor, hay que luchar contra esa idea todos los días. Yo siempre 

fui pescador y policía. Casi viente años en la policía. Aprendí mucho de los 

seres humanos. 

- ¿Qué más aprendiste? 

- Somos uma comédia. Aprendí a reírme de mi mismo. Ríete siempre de ti 

mismo. No te rías de los demás. Primero mírate em um espejo. Siempre vas a 

tener  motivos  para reírte y burlarte de ti mismo14 (GUTIÉRREZ. 2006. p. 

138). 

  

                                                           
14-  A vida é dor, é necessário lutar contra essa ideia todos os dias. Eu sempre fui pescador e policial. Quase 

vinte anos na polícia. Aprendi muito sobre os seres humanos. 

- O que mais aprendeu? 

- Somos uma comédia. Aprendi a rir de mim mesmo. Ria sempre de ti mesmo. Não ria dos demais. Primeiro 

se olhe em um espelho. Sempre terá motivos para rir e burlar de si próprio (Tradução nossa).  
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 Retirado do décimo quarto conto de El nido de la serpiente: memorias del hijo del 

heledadero, o diálogo supracitado corresponde à descrição do princípio de galvanização 

no qual consiste a filosofia de la risa, sendo ele transmitido a Pedro Juan por vias dos 

ensinamentos do personagem Pedro Pablo. Pescador e policial, Pedro Pablo é edificado 

em torno de duas figuras de força emblemática na literatura de Gutiérrez, respectivamente 

o eremita e o opressor. Em sua atividade de pescador, Pedro Pablo pode ser compreendido 

como aquele que se alheia do convívio social para buscar alimento para o corpo e 

equilíbrio para a mente. Enquanto policial, símbolo do poder estatal, o personagem faz 

pesar sobre os demais a força coercitiva e regulamentadora do governo autoritário. 

Formado pela junção desses dois vetores, Pedro Pablo pode ser compreendido como um 

indicativo das necessidades de estar perto o bastante para conhecer os homens e distante 

o suficiente para defender-se deles. 

 A simbologia edificada em torno da figura de Pedro Pablo pode ser observada por 

intermédio dos conselhos direcionados a Pedro Juan. De maneira mais elaborada que a 

filosofia de la risa postulada por Gustavo, personagem evocado em nossa primeira 

citação, a concepção de riso de Pedro Pablo traz consigo um olhar acerca das posições 

ocupadas pelo homem no percurso de busca pela sobrevivência. Locado no espaço de 

fronteira entre aquele que está dentro, o policial repressor, e fora, o pescador eremita, 

Pedro Pablo compreende o sofrimento como um fardo indissolúvel a ser carregado pelo 

homem, no entanto defende que rir de si mesmo é a tática mais viável para deslocar o 

peso da dor. 

 A concepção da vida humana como uma comédia é um dos grandes lastros da 

literatura de Pedro Juan Gutiérrez. Originária da Trilogía sucia de La Habana, a visão 

irônica da existência humana como temática risível atravessa todas as composições 

narrativas do escritor cubano, firmando-se como objeto basilar para o estudo de sua obra. 

Ainda que apresentado de maneiras múltiplas, é-nos possível afirmar que o riso 

gutiérriano está relacionado à noção de sobrevivência, enfrentamento da vida e 

preparação para a morte. 

 La vida puede ser uma fiesta o un velório. Uno es quien decide (GUTIÉRREZ. 

1998.p.117). Na obra gutiérriana, a concepção cômica da vida incide em uma modificação 

diametral no conceito estabelecido como morte. Compreendida como o destino 

inexorável de todos os corpos vivos, na literatura de Gutiérrez a morte ganha o significado 

de dispositivo motriz, pois frente à aceitação da iminência de sua brevidade o homem 

torna-se capaz de rir de suas limitações e, por meio da compreensão delas, gozar com 
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maior propriedade de seu potencial. Essa força risonha é encarnada na figura do 

personagem Pedro Juan que, ainda que transpassado por inúmeras instâncias de dor e 

sofrimento, carrega consigo a filosofia de la risa, da primavera jovial até o outono de sua 

maturidade. 

 Os lampejos iniciais daquilo que viria a ser chamado de filosofia de la risa podem 

ser identificados no conto Aplastado por la mierda, décimo da primeira parte da Trilogía 

sucia de La Habana. Estruturado em torno da temática de dissolução do desespero por 

intermédio do riso, o conto narra o icônico encontro de Pedro Juan e o personagem 

Supermán: el superpinga15. 

 

Se lenvantó uma pequenã manta que le cobría los muñones. Ya no tenía pinga 

ni huevos. Todo estaba amputado junto com sus extremidades inferiores. Todo 

cercenado hasta los mismos huesos de la cadera. Ya no quedaba nada. Uma 

manguerita de goma salía del sítio donde estuvo la pinga y dejava caer una 

gota continua de orina en uma bolsa plástica que llevaba atada a la cintura. 

− ¿Que lé pasó? 

− Azúcar alta. Se fueron gangrenando las piernas. Y poco a poco me las fueron 

amputadas. Hasta los cojones. ¡Ahora sí soy um tipo descojonado! Jajaja. 

Antes era un tipo encojonao. ¡El Supermán del Shangai! Ahora estou jodío, 

pero a mí que me quiten lo bailão. 

 Y se reía con deseos. Nada irónico. Me llevaba bien aquel negro duro e 

viejo que sabía reírse a carcajadas de sí mismo. Eso es lo que yo quiero: 

aprender a reírme a carcajadas de  mí mismo. Siempre, aunque me corten los 

huevos 16(GUTIÉRREZ. 1998. p. 69). 

    

 Após atravessar um largo caminho de desespero, Pedro Juan vai ao encontro de 

Supermán, idoso debilitado e solitário que ganha seu sustento por meio da venda de 

carteiras de cigarro. Frente ao ancião degradado, Pedro Juan é surpreendido pela alegria 

risonha de Supermán que, mesmo castrado e de pernas amputadas, resplandece vigoroso 

e gargalha com altivez de sua própria condição. Ademais da surpreendente tônica vital 

                                                           
15 É-nos interessante destacar a aparição de um personagem de características similares no longa-metragem 

O poderoso chefão 2 (1974), dirigido pelo estadunidense Francis Ford Coppola, ocorrida na passagem do 

personagem protagonista, interpretado por Al Pacino, pela Cuba do início da década de 1960. No filme, o 

personagem é apresentado com as mesma características narradas no conto de Gutiérrez. 
16 Levantou a pequena manta que cobria os cotos. Não tinha mais pau nem ovos. Foi tudo amputado junto 

com seus membros inferiores. Tudo cortado, até os ossos do quadril. Não sobrava nada. Uma mangueirinha 

de borracha saía do lugar onde estivera o pau e deixava cair gotas de urina em uma bolsa plástica que levava 

pendurada na cintura. 

− O que houve? 

− Açúcar alto. As pernas foram gangrenando. E pouco a pouco foram sendo amputadas. Até os colhões. 

Agora sou um sujeito despirocado! Hahaha. Antes era um cara pirocudo. O Super-homem do Shangai! 

Agora estou fodido, mas ninguém me tira o que vivi. 

E ria com gosto. Nada irônico. Eu gostava daquele negro duro e velho que sabia rir às gargalhadas de si 

mesmo. É isso que quero: aprender a rir às gargalhadas de mim mesmo. Sempre, ainda que me cortem os 

ovos (Tradução nossa).   
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emanada pelas gargalhadas de Supermán, Pedro Juan é apanhado de assalto ao conhecer 

a história que se escondia por trás daquele corpo castigado pelas navalhas da dor. 

 Se colocando na posição do aprendiz sedento por receber a sabedoria do mestre, 

Pedro Juan passa a escutar as histórias da juventude de Supermán. Recompondo os 

contornos do corpo esbelto e varonil, o ancião narra seu passado glorioso como 

protagonista de um espetáculo pornográfico realizado no extinto teatro Shangai. 

Possuidor de um órgão genital de trinta centímetros de comprimento e doze de espessura, 

Supermán revela ter sido ídolo de dezenas de homossexuais que iam ao Shangai para 

assisti-lo e serem banhados por seu sêmen ao final das apresentações.  

 

Yo era Supermán. Siempre había una cartelera para mí solo: « Supermán, único 

en el mundo, exclusivo en este teatro. » ¿Tú sabes cuánto medía mi pinga bien 

parada? Treinta sentimetros. Yo era um fenómeno. Así me anunciaban: ‘un 

fenómeno de la naturaleza... Supermán... treinta centímetros, doce pulgadas, 

un pie de Superpinga... con ustedes... Supermán! (GUTIÉRREZ. 1998. p. 

66)17. 

 

 Além da problemática que circunda a eleição gutiérriana da terminologia 

Supermán, dois pontos são de fundamental importância para que possamos discutir a 

conexão entre o personagem Supermán e a formulação da filosofia de la risa de Gutiérrez. 

Primeiro, encontramos o pincelar dos dois princípios formulados pelos personagens de El 

nido de la serpiente: memorias del hijo del heledadero: a importância de rir e, sobretudo, 

a necessidade de rir de si mesmo. Diferente dos personagens do sétimo livro de Gutiérrez, 

Supermán expressa os pilares da filosofia de la risa por intermédio de suas ações. Como 

uma pedra bruta que carrega consigo o tônus de onde será advinda a joia lapidada, 

podemos compreender Supermán como a matéria inicial que ganharia forma por meio das 

ponderações de Gustavo e Pedro Pablo.  

 Considerando que em El nido de la serpiente: memorias del hijo del heledadero 

o conceito de riso gutiérriano encontra-se consolidado e articulado em torno da ideia da 

filosofia de la risa, podemos afirmar que tal estágio foi alcançado por meio de um 

processo de maturação que encontra o seu nascedouro nos personagens da Trilogía sucia 

de La Habana, sobretudo na figura do personagem Supermán. Por meio do trato com a 

expressão risível e risonha de seus personagens, Gutiérrez foi edificando, obra após obra, 

                                                           
17 Eu era Supermán.  Tinha sempre um anúncio só para mim: “Supermán, único no mundo, exclusivamente 

neste teatro.” Sabe quanto media meu pau bem duro? Trinta centímetros. Eu era um fenômeno. Eles me 

anunciavam assim: “Um fenômeno da natureza... Supermán... trinta centímetros, doze polegadas, um pé de 

superpica... como vocês... Supermán” (Tradução nossa). 
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a concepção do riso como um canal de obtenção de um saber crítico para a garantia da 

sobrevivência. Assim, apartado da perspectiva bergsoniana, abordada na seção anterior, 

de punição e distanciamento, o riso gutiérriano encontra seu dispositivo motriz na 

autocrítica e, por via desta, na busca pelo conhecimento de si. 

 A proposta do riso como mecanismo de aprimoramento do homem corrobora com 

a ideia da existência de um efeito catártico na arte cômica, defendida pela professora e 

pesquisadora Cleise Mendes. Diferente do aprendizado decorrente da comoção e da 

piedade na tragédia, a comédia pode ser compreendida como uma rota de promoção de 

saberes por meio da dinamicidade criativa que circunda os seus enredos. Impulsionada 

pela energia criativa que tem como objetivo inicial, por vezes único, a promoção do riso, 

a comédia se estrutura como um circuito de veredas que fornece ao espectador 

perspectivas obliquas e, por vezes, subversivas acerca de temáticas de cunho diverso. 

Nessa diretriz, podemos afirmar que a potência do olhar cômico reside na multifacetação 

de caminhos interpretativos que arrebata o observador da ótica linear e monocromática 

do pensamento. 

 A interpenetração de cores produzida por meio da filosofia de la risa concede a 

Gutiérrez maior dinamicidade para a elaboração das imagens de suas narrativas. Por meio 

da ótica do riso, as imagens gutiérrianas são recobertas pelo tônus da incerteza, fato que 

torna a via dos afetos imprecisa e desloca as narrativas da rota da linearidade. Assim, 

quebrando com a linearidade que conecta dor e lágrimas, o idoso duplamente mutilado 

sorri, ainda que seu corpo devastado revele a pujança de sua dor. 

 O parâmetro norteador da filosofia de la risa pode ser identificado na conclusão 

tirada por Pedro Juan ao findar de seu diálogo com Supermán. Rir de si mesmo sem ser 

irônico, rir das limitações sem converter o próprio riso em motivo da destruição de si. O 

riso gutiérriano, personificado por Supermán, é filho da ironia, da captação dos próprios 

limites, não obstante seu efeito é contrário a ela, pois afirma a tônica da vida, ainda que 

diante da visão da morte. 

 Como afirmado pelo teórico canadense Nortrhtop Frye (2014), no terceiro dos 

quatro ensaios de Anatomia da crítica, a figura arquetípica do eiron, o irônico, é marcada 

pelo aspecto castrador que se impõe sobre tudo que é posto sob sua perspectiva. Eterno 

inimigo do alazon, aquele que se disfarça, o eiron compreende a visão do limite como o 

limiar da existência, demarcando a tudo e a todos com aquilo que considera como a 

barreira limite. 
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 Indo na contramão do arquétipo do eiron, o riso de Supermán faz do limite 

combustível para a vida. Originária da captação das castrações impostas ao seu corpo, a 

postura risonha do ancião subverte a perspectiva irônica de fechamento das possibilidades 

e reafirma o pacto com a vida ao converter a dor em potência promotora de gozo. De 

mesmo modo, o riso do idoso não pode ser considerado como uma postura de alazon, 

pois seu comportamento não incide na dissimulação da dor por intermédio do riso, mas 

em uma tática de acolhimento dela para a produção do próprio prazer. 

 O segundo tópico de nossa discussão diz respeito à justaposição de imagens por 

meio da qual se constrói a figura de Supermán. Do jovem de falo exuberante ao idoso 

duplamente amputado, Supermán é elaborado através de uma dinâmica de forças 

articuladas por intermédio dos afetos do prazer e da dor. Ao largo da narrativa, é-nos 

possível observar que Gutiérrez utiliza o corpo de Supermán como proposta de ruptura 

com o pensamento binário que posiciona prazer e dor como afetos inversamente 

proporcionais. 

 Como mencionamos anteriormente, Supermán revela a Pedro Juan ter sido 

protagonista de um espetáculo pornográfico no extinto teatro Shangai. Possuidor de um 

órgão fálico de trinta centímetros, o personagem deleitava o seu público com a 

protuberância exuberante de seu membro e com os surpreendentes jatos de sêmen que 

produzia ao findar das apresentações. Não obstante, para a garantia da eficácia de seu 

número, o personagem confessa que teve que privar-se de desfrutar do ato sexual com 

sua esposa, companheira de toda a sua vida, fato que os impediu de gerar filhos. De 

mesmo modo, Supermán afirma que a repetição diária do espetáculo afetou fortemente a 

sua estrutura psíquica, acometendo-o com crises de estresse. 

 

− Todas las noches. Sin falar una. Yo ganaba buena plata, y cuando me venía 

con esses choros tan largos y abria la boca y empezaba a gemir con los ojos en 

blanco y me llevantaba de la silla como se estuviera enmariguanado, los 

maricones se disputaban para bañarse con mi leche como si fueran sintas de 

serpentina un el carnaval, entonces me lanzaban dinero en el escenario y 

pataleaban y me  gritaban: «¡Bravo, bravo, Supermán!» Ése era mi público y 

yo era un artista que les hacia felices. Los sábados y domingos ganaba más 

porque el teatro se llenaba. Llegué a ser tan famoso que iban turistas de todas 

partes del mundo a verme18 (GUTIÉRREZ. 1998. p. 67).  

                                                           
18 −Todas as noites. Sem falhar uma. Eu ganhava uma boa grana, e quando gozava com aqueles jatos 

enormes e abria a boca e começava a gemes com os olhos em branco e me levantava da cadeira como se 

estivesse emaconhado, os veados se acotovelavam para se banhar com meu leite, era como se fossem 

serpentinas de carnaval. Então jogavam dinheiro no palco aplaudiam e gritavam: “Bravo, bravo, Supermán. 

Aquele era o meu público, e eu era o artista que os deixava felizes. Aos sábados e domingos ganhava mais 

porque o teatro lotava. Cheguei a ficar tão famoso que vinham turistas do mundo inteiro me assistir” 

(Tradução nossa).  
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 A dinâmica gerada entre o ato sucessivo da ejaculação fálica e o compêndio de 

dor que acompanha tal momento de prazer é de notável relevância para a formulação do 

conceito de filosofia de la risa. Recobrando os parâmetros dos argumentos de Pedro 

Pablo, a rota natural da vida é a dor, mas é necessário que o homem combata esse 

princípio e extraia do sofrimento o advento do prazer. Na história de Supermán, podemos 

compreender o prazer desfrutado por estar com o público como a rota de sabor encontrada 

pelo personagem para conviver com a dor e dar prosseguimento em sua jornada. Assim, 

é-nos possível estabelecer uma sequência imagética formulada pelo jovem que suporta 

uma saga de dissabores para o obter gozo de estar com o seu público e o idoso que retira 

das lembranças de seu passado glorioso, ainda que pesaroso, o dispositivo motriz de seu 

prazer risonho. Logo, é pertinente afirmar que a filosofia de la risa concebe o 

enfrentamento da dor como requisito basilar para a obtenção do prazer, não havendo 

possibilidade de alcance da segunda sem o acolhimento dos malefícios da primeira. 

 Outro fator de notável relevância acerca da constituição do corpo de Supermán é 

a formulação hiperbólica edificada em torno da protuberância de seu órgão genital. 

Construído na linha fronteiriça entre o divino e o jocoso, o falo de Supermán exerce sobre 

o público o duplo efeito de espanto e desejo, convertendo o seu possuidor em uma espécie 

de monstruosidade venerada. Nessa diretriz, podemos associar o tônus de beldade 

monstruosa exercido por Supermán com a perspectiva de grotesco estudada por Mikhail 

Bakhtin.    

 Para o teórico russo, grotesco é o volume vivo e amorfo que transborda os 

contornos de qualquer delimitação, é a movimentação do mundo em seu fluxo 

incontrolável que ocupa todos os espaços e movimenta-se em todas as direções, em suma, 

o grotesco é a rítmica do universo que depreende a tudo e a todos e não reconhece 

divisões. 

Compreendido sob a ótica bakhtiniana, o corpo de Supermán assume uma 

formulação grotesca ao reunir os aspectos do monstruoso e do belo. Como uma liga 

indissolúvel entre o pavoroso e o adorável, o corpo do personagem exerce sobre os 

espectadores o desejo incontornável de participarem da celebração que pode ser entendida 

como o encontro com a totalidade indivisível do universo. Assim, como em um rito que 

tonifica a vida com o advento da morte, o ato de banhar-se com o sêmen de Supermán 

pode ser avaliado como o recebimento do bálsamo salutar oriundo do ciclo vital do 

universo, o recebimento do líquido da vida por vias da morte do espetáculo. Nessa 
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diretriz, podemos compreender a morte do espetáculo como o fenecimento do próprio 

Supermán, o retorno para a rota do sofrimento até que seja chegado o momento do seu 

novo apogeu. 

 Na perspectiva de Bakhtin, o grotesco está relacionado ao universo em eterna 

continuidade. Orientada pelo ciclo vital de nascimento, apogeu, morte e renascimento, a 

visão grotesca é regida pelo dispositivo motriz da regeneração, estipulando o fim como 

recomeço e a morte como a abertura para uma nova vida. Assim, o grotesco é norteado 

pela rítmica de fertilização do novo por meio do fenecimento do velho. 

 Na rota dos estudos acerca da filosofia de la risa, o conceito bakhtiniano de 

grotesco ajuda-nos a melhor compreender a interpenetração dos afetos da dor e do prazer 

defendida por Pedro Juan Gutiérrez. Partindo da perspectiva de univocidade e 

mortalidade da ótica grotesca, é-nos possível observar que a filosofia de la risa rejeita a 

bipartição entre prazer e dor, concebendo o primeiro como uma tática para sobreviver aos 

danos gerados pela segunda. Não obstante, é importante ressaltar que, tal como no viés 

grotesco, a noção de finitude dos ciclos é vista como inexorável e, ainda que atenuada por 

vias da obtenção do prazer, a vereda da dor deve ser acolhida para que o ciclo vital se 

ponha em movimento. Nesse viés, obtemos a figura do Supermán idoso que mesmo 

imerso em seu cotidiano de dor, encontra no descompasso entre o vigor de outrora e a 

decadência de sua velhice o caminho risonho para gozar da vida. 

 Nas veredas de possíveis significações que circundam o nome artístico adotado 

pelo primeiro representante da filosofia de la risa, o indicativo inicial aponta para a figura 

do Superman, personagem oriundo da arte quadrinista estadunidense. Criado no ano de 

1938, pelos quadrinistas Joe Shuster e Jerry Siegel, o Superman surge como um dos 

primeiros super-heróis estadunidenses, sendo utilizado, segundo o pesquisador Paul 

Gravett (2004), como símbolo do exército dos EUA no contexto da Segunda Guerra 

Mundial.     

 Oriundo de uma galáxia distante, ainda pequeno, o Superman é enviado a Terra 

para escapar da extinção do seu planeta natal. Aportado em uma pequena cidade do 

interior dos EUA, o personagem carrega consigo a dupla incumbência de representar uma 

força celeste enviada para reafirmar o mito da soberania estadunidense e um eixo de 

conexão entre a marcha imperialista e a cultura de matriz campesina que transpassa o 

país. Assim, trajado com as cores da bandeira dos EUA e recebendo do sol, fonte primaz 

da vida terráquea, a força que sustenta a sua invencibilidade, o Superman pode ser 
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compreendido como o símbolo do poder superior que singulariza os EUA como a maior 

potência econômica e militar do mundo. 

 No contexto dos nossos estudos acerca da filosofia de la risa, destacaremos a 

questão do corpo como ponto de análise da possível relação entre o Superman 

estadunidense com o Supermán gutiérriano. Construído como um herói de proporção 

épica, o corpo do Superman é edificado como uma estrutura quase indestrutível, 

ameaçada apenas por um elemento raro de natureza tão elevada quanto a sua: a kryptonita. 

Originária do campo celeste, a kryptonita pode ser compreendida como a reafirmação da 

existência superior de sua única vítima, pois um corpo de origem superior só pode ser 

ferido por substâncias de igual posicionamento. O Supermán de Gutiérrez, humano e 

frágil, sente em seu corpo delicado o peso dos dissabores do cotidiano, encontrando no 

prazer físico o único elemento capaz de garantir sua sobrevivência.   

    Separados pelo grau de envolvimento com os assuntos concernentes à carne, os 

personagens podem ser compreendidos como estruturas inversamente proporcionais, 

sendo o estadunidense alheio e o cubano imerso no cotidiano da dor. Não obstante, 

segundo os parâmetros da filosofia de la risa, o distanciamento da dor está diretamente 

relacionado com a ruptura com o prazer, pois o gozo risonho deve ser advindo do 

enfrentamento dos limites da própria existência, convertendo-se em algo inoperante para 

alguém que desconhece os limites do corpo. Assim, demonstrando-se capaz de suportar 

o peso de suas limitações humanas, O Supermán del Shangai se ergue como super-herói 

da Trilogía sucia de La Habana.  

 Para melhor avaliar o uso gutiérriano da terminologia Supermán, faz-se necessário 

que resgatemos o conceito de Übermensch cunhado ao largo da obra de Friedrich 

Nietzsche. Habitualmente traduzido como super-homem ou além do homem, o conceito 

nietzschiano é referente a ideia do homem que reconhece e acolhe, por meio da sabedoria 

risonha, suas próprias limitações, em vista de aumentar o proveito de seus potenciais por 

intermédio do autoconhecimento e da autoaceitação. Não obstante, na dinâmica do 

Übermensch, os significados aplicados para os paradigmas de conhecer e, sobretudo, 

aceitar não podem ser compreendidos em sentido estático, pois o processo possui como 

dispositivo motriz a crença na possibilidade de tonificar as virtudes através da tomada de 

consciência acerca das próprias fraquezas. “Eu amo aqueles que não buscam somente por 

detrás das estrelas uma razão para ter seu ocaso e sacrificar-se: mas que se sacrificam à 

terra, para que a terra pertença um dia ao super-homem” (NIETZSCHE. 2014. p.25). 
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Nesse contexto, a sabedoria do riso é evocada pelo filósofo como tática para combater os 

elementos que cerceiam o homem do gozo de sua potência humana.  

 Rir para conhecer e admitir a própria ignorância por meio do riso são duas das 

moções que conduzem o homem para o caminho do Übermensch. Para Nietzsche, como 

discutido na seção anterior, a vergonha, sobretudo a vergonha de si próprio, é o pior dos 

fardos que pode pesar sobre os ombros do homem, sendo o riso a arma mais eficaz para 

superá-lo. “Não é com ira, mas com risos que se mata. Avante, matemos o espírito do 

peso” (NIETZSCHE. 2014. p. 49). Enfrentar a dor com alegria, desafiar o autoritarismo 

por meio do riso e rir das próprias debilidades podem ser compreendidos como alguns 

dos parâmetros norteadores da rota do Übermensch.  

 

Qual de vós pode simultaneamente rir e ser elevado? 

Aquele que escala as mais altas montanhas ri de todas as tragédias e de todos 

os dramas. 

Corajoso, despreocupado, zombeteiro, violento – assim nos quer a sabedoria: 

ela é uma mulher e sempre ama somente um guerreiro (NIETZSCHE. 2014. p. 

48). 

 

 A imagem edificada em torno do guerreiro que ri serve-nos de base para que 

possamos melhor compreender o Supermán gutiérriano. Diferente da proposta do 

Superman estadunidense, o Übermensch, de forma similar ao Supermán de Gutiérrez, é 

concebido como um guerreiro capaz de empregar a sua força corpórea no exercício de 

superação dos obstáculos que se erguem em sua trajetória. Apartados do construto 

estadunidense de força superior e inatingível, portadora do poder de voo, Übermensch e 

Supermán se afirmam como potências por meio do laço amoroso com Gaia, a mãe terra, 

escalando montanhas e colhendo das marcas impressas no corpo o sabor risinho da 

sabedoria. 

 O pensador gaio, amante da terra, é a categoria nietzschiana de homens que 

perseguem o objetivo do Übermensch. Apartado da rota do pensador asceta, estirpe de 

intelectuais movida pelo apagamento do corpo por meio da sobrevaloração da mente, o 

homem gaio compreende o aparato mental como parte indissociável do corpo físico, 

avaliando a si próprio como um corpo atravessado pela racionalidade. “Sou inteiro corpo, 

e nada além disso; e alma é apenas uma palavra para algo no corpo” (NIETZSCHE. 2014. 

p.42). Nessa diretriz, Nietzsche sinaliza como gaio o homem que se alegra das proporções 

de seu corpo físico, reconhecendo nele seu único veículo para a obtenção da sabedoria. 
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 Partindo da perspectiva nietzschiana, podemos incidir em outro aspecto da 

diferença entre o Superman estadunidense e o Supermán del Shangai. Construído como 

uma estrutura sobre-humana, dotado de um corpo impenetrável e, sobretudo, da 

habilidade de voo, o símbolo do poderio estadunidense se ergue como uma força apartada 

do eixo terreno, alheio a Gaia, um Superman asceta. O idoso cubano, que suporta com 

seu corpo o peso da gravidade, encontra-se totalmente imerso na rota dos afetos oriundos 

da relação íntima com a mãe terra, configurando-se como um Supermán gaio. 

 É de notável relevância que observemos o Superman estadunidense como um 

construto superior aos parâmetros da lei e da ordem, ainda que posicionado como 

adjuvante do Estado. Forjado por um conjunto de habilidades superiores, o Superman 

personifica uma força capaz de devastar toda a estrutura que sustenta o Estado americano, 

mas atua como agente inquisidor que prima pela manutenção do modus operandi em 

vigência. Na Trilogía sucia de La Habana, a figura do herói do povo é corporificada por 

um idoso mutilado e decadente, porém a mesma simbologia de poder destrutivo que 

circunda o Superman estadunidense pode ser encontrada nele: o poder devastador do riso. 

 Como um herói gaio, o supermán del Shanngai ensina a Pedro Juan o caminho do 

saber risonho, do amor por Gaia, da filosofia de la risa. Traduzindo nas marcas do seu 

corpo e no ecoar de suas gargalhadas a potência da sabedoria apreendida, Supermán 

instrui o seu discípulo a sobreviver e confrontar os obstáculos por meio do riso. Essa 

rítmica risonha, iniciada na Trilogía sucia de La Habana, atravessa o conjunto de 

narrativas de Pedro Juan Gutiérrez sob a forma de lampejos corporificados por 

personagens como Supermán, Gustavo, Pedro Pablo e, sobretudo, Pedro Juan. Nessa 

vereda, podemos afirmar a filosofia de la risa como um mecanismo de contestação que 

põe em evidência o rastro de sujeira escondido nas arestas de todo regime autoritário. 

Assim, o potencial destrutivo do Supermán del Shangai se ergue através da tônica 

desafiadora e subversora do seu riso, da sabedoria risonha que se propaga como força de 

contestação nas páginas da literatura de Pedro Juan Gutiérrez.          
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3. A ARTE DE BOLEREAR A VIDA: UM PASSEIO PELA ROTA SUJA DOS 

SABORES CUBANOS. 

 

 
Estube un instante detrás de ella. Oliéndola. Había mucho calor y sudaba. 

Tenía un levísimo olor a sudor. Enseguida comenzó a hincharse la pinga. Sola. 

Apenas de olerla me excité. En un susurro le dije al oído: 

−Te compro todas las que te quedan. 

Se volteó sorprendida. Me vio y se echó a reír a carcajadas: 

−¡Yo sabía que tú venías, descarao! 

−¿Ya vendiste alguna? 

−¡Qué va! Llegué ahora mismo.Y mira, hay cuatro más con licras. 

En mi mente resonaban pedazos de aquel bolero de mi infancia, y se los canté 

muy bajo, casi al oído: 

 

Si negaras mi presencia 

En tu vivir, 

Bastaria con abrazarte  

Y conversar 

Tanta vida yo te di 

Que por fuerza llevas ya 

Sabor a mi19 (GUTIÉRREZ. 1998. pp. 328-329). 

 

 Retirado do conto Sabor a mí, quadragésimo nono da Trilogía sucia de La 

Habana, o fragmento em destaque corresponde ao diálogo entre o personagem Pedro Juan 

e a jovem cubana vendedora de calças de licra. Articulado em torno do rito de sedução, 

o trecho serve-nos de base para que possamos discutir a ideia de sabor evocada como 

componente de encerramento da Trilogía gutiérriana. 

 Como sinalizamos no capítulo anterior, compreendemos a Trilogía gutiérriana 

como uma articulação irônica que visa confrontar o mito da perenidade analógica. Nessa 

vereda, recobrando os pressupostos teóricos de Octavio Paz (2014), o mito da perenidade 

analógica é baseado na crença de que os seres humanos figuram como pequenas partes 

                                                           
19 Estive um instante atrás dela. Cheirando-a. Fazia muito calor e suava. Tinha um levíssimo cheiro de suor. 

Em seguida, minha pica começou a endurecer. Sozinha. Apenas de cheirá-la me excitei. Em um sussurro 

lhe disse ao pé do ouvido: 

− Compro todas as que sobraram. 

− Eu sabia que você viria, safado! 

− Já vendeu alguma? 

− Nada! Cheguei agora. E, olha, ainda tenho mais quatro caixas com licras. 

Em minha mente ressoavam pedaços daquele bolero da minha infância, e os cantei, baixinho, quase ao 

ouvido: 

Se negastes minha presença 

Em sua vida, 

Bastaria abraçar-te e conversar. 

Tanta vida eu te dei 

Que por forças carregas consigo 

O meu sabor (Tradução nossa). 

 



47 
 

pertencentes ao grande corpo hegemônico, simbolizado pela ideia de univocidade 

existente na trindade cristã: Pai, Filho e Espírito Santo. Logo, sendo estruturada entre 

duas partes esvaziadas, nada e ninguém, e uma mortal, o humano, a trindade gutiérriana 

exalta a iminência da morte como dispositivo motriz da potência humana, pois é por meio 

da captação dos limites corpóreos que o homem torna-se capaz de gozar do apogeu de 

sua força. 

 Na rota irônica de conexão com o vazio, os personagens gutiérrianos são 

obrigados a sustentar com seu corpo o peso da existência, obtendo, na via do sabor, o 

único elemento capaz de redimi-los do amargor de sua orfandade. Nessa perspectiva, 

observamos o caminho do sabor como a diretriz que conduz os atores sociais da narrativa 

gutiérriana rumo ao gozo, a inclusão do deleite poético na rítmica do prosaísmo árido e 

inóspito. 

 Amparamos nossa distinção entre o prosaico e o poético nas ponderações do 

pensador francês Edgard Morin (2005), em Amor, poesia, sabedoria. Compreendendo o 

prosaico como a práxis necessária para a garantia da sobrevivência, e o poético como o 

vetor que revigora a tônica vital dos homens, Morin identifica a busca humana pelo gozo 

como uma tática de banhar o solo árido da vida prosaica com o líquido fertilizante da 

poesia. Nessa diretriz, é-nos possível afirmar que o sabor, evocado na composição da 

Trilogía gutiérriana, corresponde ao tônus poético que suaviza a rigidez do pragmatismo 

prosaico que transpassa a vida humana. 

 Eleita como parte de conclusão da Trilogía sucia de La Habana, Sabor a mí 

carrega consigo a tônica poética que vigora como contraponto ao vazio evocado nas duas 

partes anteriores. Estruturada como um canto de exaltação do humano, a fase derradeira 

da tríade sinaliza a busca pelo poético como tática de sobrevivência em meio ao vazio 

deixado pela ruptura com a ideia de pertencimento analógico ao grande corpo 

hegemônico. Logo, podemos compreender o sabor como a força poética que atenua a 

lacuna deixada pelo desaparecimento de um algo ou um alguém que se firme como 

resposta para a carência humana de um afago condutor. 

 Não obstante, é notório destacar que na literatura de Pedro Juan Gutiérrez a busca 

constante pelo sabor poético é realizada por meio de uma imersão extremada do homem 

no campo do prosaico. Apartada dos binarismos limitadores, a literatura gutiérriana 

trabalha o poético e o prosaico como domínios interconectados, articulados através de 

relações de interdependência. 
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 Como pode ser observado no fragmento que dá início ao nosso texto, os 

dispositivos motivadores da atração de Pedro Juan pela vendedora de licra são 

estruturados em torno da captação dos elementos físicos concernentes aos aspectos 

prosaicos da vida. Trajada com o mesmo material de sua mercadoria, a vendedora é 

descrita como uma mulher singularizada pelo odor do suor. Símbolo do trabalho físico e 

da vida que se desgasta, o suor é evocado como elemento desencadeador do desejo, desejo 

este constatado por vias da ereção peniana do personagem. Logo, é-nos possível observar 

que a narrativa indica a captação das peculiaridades da vida prosaica como via de acesso 

ao sabor poético. Assim, é pertinente afirmar que a assunção do prosaico como rota de 

acesso ao poético corrobora em favor do enaltecimento do humano como única potência 

existente na formulação da Trilogía gutiérriana. 

 No fragmento destacado, a rota de obtenção do poético por meio do prosaico pode 

ser observada na disposição das ações que emolduram o jogo de sedução estabelecido 

entre amantes. A ação de Pedro Juan é iniciada pelo desejo físico, sendo a ereção peniana, 

com já destacado, indicada como primeiro lampejo do sabor poético que anima o corpo 

do personagem. Em segundo ponto, o diálogo entre os amantes é estabelecido e Pedro 

Juan convida a amada a abandonar momentaneamente o seu labor de vendedora, o que 

pode ser compreendido como um convite para a suspensão da práxis prosaica em nome 

de uma entrega furtiva ao gozo poético. Tendo o seu corpo atravessado pelo calor poético, 

Pedro Juan avança em sua empreitada amorosa, resgatando da memória o lastro afetivo 

que viria a converter em canção a tônica de seu desejo amoroso. 

 A abertura das portas de Mnemosyne pode ser lida como um reencontro com o 

sabor guardado no íntimo do personagem protagonista. De forma similar ao vagalume 

que lampeja para atrair a parceira amorosa, Pedro Juan evoca o calor poético da canção 

para afetar a mulher desejada. Assim, como em uma dança de reconexão com ritmo que 

anima os corpos apaixonados, o personagem protagonista declama ao ouvido da 

vendedora o segredo amoroso que converte em palavra o tônus do seu desejo.    

 No contexto da Trilogía sucia de La Habana, o amor segredado ao ouvido pode 

ser compreendido como o pacto afetivo que mantém o cubano apaixonado preso ao seu 

lugar de origem. De forma similar ao amante que, por meio de suas juras, assume o 

compromisso de devoção eterna à mulher amada, Pedro Juan resgata do íntimo da 

memória os versos do bolero que emolduram o quadro de conexões afetivas entre o 

homem apaixonado e a terra, sendo esta personificada na figura da mulher. O ímpeto de 
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declarar o amor pela terra-mulher, conduz o personagem aos versos de Sabor a mí2021, 

bolero de 1959 do compositor e cantor mexicano Álvaro Carrillo.  

 Corpo, poesia e memória podem ser afirmados como os três elementos que 

emolduram a proposta narrativa de Sabor a mí. O corpo é a instância primeira, matéria 

transpassada pela força motriz dos afetos. A poesia é a carga afetiva que põe os corpos 

em movimento. A memória, por sua vez, corresponde aos movimentos de conexão ou 

dissociação originados dos impactos das forças de afecção sobre a matéria. 

 Seguindo as ponderações de Octavio Paz, em O arco e a lira (2014), é-nos 

possível identificar a conexão entre corpo, poesia e memória como a edificação necessária 

para que seja obtido o ritmo. Segundo o pensador, ritmo é o conjunto de significações 

sequenciadas que conduzem o corpo vivo em direção a um algo, mesmo antes deste algo 

ser traduzido em palavra. Nessa diretriz, nos é pertinente afirmar que o ritmo se origina 

no momento em que o corpo físico é transpassado pela força afetiva, que identificamos 

aqui como sabor poético, ficando a cabo da memória a função de operacionalizar as 

junções e as disjunções que conduzirão o homem rumo ao algo ritmado. 

 

O ritmo provoca uma espera, suscita um desejar. Se é interrompido temos um 

choque. Algo se rompe. Se continua, esperamos alguma coisa que não sabemos 

nomear. O ritmo provoca em nós um estado de ânimo que só se acalmará 

quando sobrevier “alguma coisa”. Ele nos deixa em atitude de espera. Sentimos 

que o ritmo é um ir em direção a algo, mas não sabemos o que vem a ser esse 

algo. Todo ritmo é sentido de algo. Então, o ritmo não é exclusivamente uma 

medida vazia de conteúdo, mas uma direção, um sentido. O ritmo não é 

medida, é tempo original. A medida não é tempo, é maneira de calculá-lo. 

Heidegger nos mostrou que toda medida é uma “forma de tornar presente o 

tempo”. Calendários e relógios são maneiras de cadenciar nossos passos. Essa 

apresentação implica redução ou abstração do tempo original: o relógio 

apresenta o tempo, e para apresentá-lo dividi-o em porções iguais e carentes 

de sentido. A temporalidade – que é o próprio homem e que, portanto, dá 

sentido ao que toca – é anterior à apresentação e ao que a torna possível (PAZ. 

2012. p. 64). 

 

 Nas palavras de Paz, o fim do processo de encontro com o ritmo é a 

presentificação. Dessa maneira, embalado pela sequência rítmica, o homem se vê 

desafiado a converter ritmo em forma, dando início ao processo criador. Leis, normas de 

conduta, filosofia e arte são, para Octávio Paz, estruturações sustentadas no encontro do 

humano com o ritmo. Assim, Paz conceitua o ritmo como o “tempo verdadeiro”, tempo 

                                                           
20 Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=_MGhcaT1HSM 
21 Sabor a mí é também o título do longa-metragem, lançado em 1988, dirigido pelo mexicano René 

Cardona Jr. e protagonizado pelo ator Jose Jose, baseado na biografia de Álvaro Carrillo e disponível em: 

https://www.youtube.com/watch?v=ZiVi6eWyqcg.  
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no qual a linearidade das ideias de passado, presente e futuro é fraturada, havendo a 

conexão com um ser constante, inacabado e eternamente renovável. 

 Em nossos estudos, assumimos o ritmo como questão nevrálgica para a 

consolidação da Trilogía gutiérriana. Passadas as fases de negação de um alguém ou algo 

que assume a função de força superior capaz de atribuir sentido à vida humana, é-nos 

possível afirmar que o ritmo se ergue como contraponto que afirma a potência criadora e 

transformadora do homem frente ao vazio deixado pela ruptura com a ideia de 

pertencimento analógico. Dessa maneira, é-nos possível afirmar que entrar em conjunção 

com o ritmo é sinônimo de pôr-se na direção da rota dos sabores da vida. Na narrativa de 

Sabor a mí alguns pontos são destacáveis para que possamos avaliar a relação edificada 

entre a busca gutiérriana pelo ritmo e as questões pertinentes ao contexto sociocultural 

cubano.      

 Como primeiro ponto, é necessário destacar a eleição da canção de Álvaro 

Carrillo22 para nomear a parte derradeira da Trilogía. Composto no ano de 1959, o bolero 

do músico mexicano assume íntima relação com a história da ilha caribenha, pois trata-

se do mesmo ano em que o Governo Revolucionário foi instituído em Cuba. É-nos 

pertinente sinalizar que a composição de Carrillo versa acerca de uma situação de ruptura, 

mas, ao mesmo passo, destaca o quão imperecível é o laço afetivo existente entre os 

amantes, ainda que a distância se avolume entre seus corpos. Dessa maneira, podemos 

afirmar que a evocação do bolero de Álvaro Carrillo assume a função de resgatar o ritmo 

que conecta o cubano apaixonado com o antigo afeto nutrido por sua terra natal, um amor 

pela Cuba pré-Revolucão. 

Não acreditamos que, ao acionar o bolero como contraponto aos direcionamentos 

tomados pelo Governo Revolucionário, Pedro Juan Gutiérrez assuma uma postura 

favorável ao imperialismo estadunidense. De maneira contrária, compreendemos a 

evocação do ritmo caribenho como uma forma de exaltar as peculiaridades criativas 

concernentes ao povo de Cuba. Assim, enxergamos a proposta gutiérriana como um 

desejo de reavivar o coeficiente estético e político residente na tradição popular do bolero 

cubano. 

                                                           
22 É pertinente destacar que, ainda que não se trate de um artista cubano, Álvaro Carrillo figura entre os 

principais representantes daquela que ficou conhecida como a Epoca de oro del bolero¸ correspondente às 

décadas de 1950 e 1960, fato que, ademais da temática do sabor e da coincidência com o ano da Revolução 

Cubana, pode ser considerado como adjuvante para a sua eleição por Pedro Juan Gutiérrez.   
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No texto Apuntes sobre el bolero: desde la esclavitud africana hasta la 

globalización (2007)23, o antropólogo chileno Juan Podestá Arzubiaga afirma que, ainda 

que oriundo da Espanha, o bolero, tal como popularizado internacionalmente, é fruto da 

miscigenação de culturas musicais que coexistiram na Cuba do final do século XIX. 

Dessa maneira, o pesquisador defende que o desenvolvimento do ritmo representa uma 

maneira sinérgica articulada pelos atores sociais das camadas populares para encontrarem 

vias de sobrevivência em meio à opressão capitalista. 

 

En definitiva, la tesis que sostenemos dice relación con que el bolero, en sus 

elementos primigenios, musicales, demográficos o culturales, acompañó el 

desarrollo histórico de Latinoamérica cumpliendo una función social. Primero, 

humanizando e impregnando de afecto las estrategias de sobrevivencia de los 

actores sociales populares; luego, construyendo una cosmovisión que permitía, 

a estos actores, entender un mundo de cambios y transformaciones; finalmente, 

el bolero también contribuye a mantener una propuesta de sociedad en que lo 

central es la “cultura del amor”, convirtiéndose así en una contra-cultura de la 

globalización, oponiendo a ésta el valor de uso del amor versus el valor de 

cambio de la economía24. (ARZUBIAGA. 2007. p. 98).   

 

Entretanto, para o antropólogo, a música popular do continente sul-americano, 

com destaque para o bolero, sofreu, na segunda metade do século XX, grandes 

modificações em seu conteúdo devido aos movimentos de combate às ditaduras e, 

sobretudo, à inclinação de artistas e intelectuais aos ideais socialistas. Segundo o 

pesquisador, o tônus apaixonada e tracejado por composições sobre amor e sofrimento 

foi gradativamente sendo suplantado por composições de teor engajado, fato que onerou 

ritmos como o bolero com o selo da decadência.  

Não obstante, Azubiaga sinaliza que a partir da década de 1980 escritores de 

diversas nacionalidades iniciaram um processo de revitalização da cultura do bolero. 

Logo, tendo por objetivo reatar os laços com a força política dos afetos, por vias da 

canção, autores como: Luis Rafael Sanchez, Guillermo Cabrera Infante, Manuel Puig, 

Jaime Rico Salazar, Zoé Valdés e, poderíamos acrescentar, Pedro Juan Gutiérrez 

                                                           
23 Disponível em: http://www.revistacienciasociales.cl/archivos/revista19/pdf/rcs19_6.pdf 
24 Em definitivo, a tese que levantamos diz respeito à relação com que o bolero, em seus elementos 

primitivos, musicais, demográficos ou culturais, acompanhou o desenvolvimento histórico da América-

Latina cumprindo uma função social. Primeiro, humanizando e impregnando de afeto as estratégias de 

sobrevivência dos atores sociais populares; logo, construindo uma cosmovisão que permitia, a estes atores, 

entender um mundo de mudanças e transformações, finalmente, o bolero também contribui para manter 

uma proposta de sociedade em que o central é a “cultura do amor”, convertendo-se, assim, em uma 

contracultura da globalização, opondo a esta o valor de uso do amor versus o valor de cambio da economia 

(Tradução nossa). 
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permearam as páginas de seus livros com temáticas associadas ao tom sensível e 

apaixonado do bolero. 

  

Este es un listado que puede ampliarse y lo hemos encontrado en forma rápida. 

Todas estas novelas o relatos tienen una  vinculación central con el bolero o 

con otras músicas latinoamericanas, se ligan a él por medio de sus personajes, 

sus historias o escenarios, incluso por el modo de construcción de sus textos. 

Ahora bien, ninguno de los libros tiene como tema central al bolero, pues para 

ello el mismo género debería ser el protagonista y obviamente, en los textos 

señalados no es el tema exclusivo.  En este sentido, la gracia de la literatura 

es que hace emerger muchos temas y sentidos, nunca se clausura un tema. La 

literatura es, pues, otra forma de bolerear la vida25 (AZUBIAGA. 2007. p. 

111). 
 

Dentre os escritores listados por Azubiaga destacamos o caso da cubana Zoé 

Valdés, intelectual dissidente de Cuba que atrai os nossos olhares por vias do romance Te 

di la vida entera (1996). A narrativa versa acerca da vida de Cuca Martínez, personagem 

que vive o desafio de ser mãe solteira no contexto do regime castrista. Emoldurado por 

meio da temática da ruptura, o romance de Valdés retrata Cuba através daquilo que 

observamos como um duo cronológico entre o tempo do sabor, pré-Revolução, e o tempo 

do dessabor, período pós-Revolução. O tempo do sabor pode ser compreendido por 

intermédio da lógica do bolero, pois sua rítmica é fundamentada na combinatória do 

sofrimento e do gozo: sofrer por amor e aprender sofrendo. O tempo do dessabor, por seu 

turno, é caracterizado pela retirada da poesia do eixo das relações, sendo o sofrimento 

acompanhado unicamente pela dor e a beleza apaixonada do bolero suplantada pela 

espírito de resistência e militância em nome do Ideal Revolucionário.  

Tendo em vista a perda do eixo de conexão com a poesia, Valdés, de forma similar 

a Gutiérrez, realiza um processo de resgate do ritmo perdido. Nessa diretriz, a escritora 

busca reaver a beleza poética do tempo do sabor utilizando boleros da década de 1950 

como epígrafes dos capítulos de seu romance. Logo, Camarera del amor26 (1953), de 

                                                           
25 Esta é uma lista que pode ser ampliada, pois a organizamos de forma rápida. Todos esses romances e 

relatos tem uma vinculação central com o bolero, ou com outras músicas latino-americanas, se conectam a 

ele por meio de seus personagens, suas histórias ou cenários, inclusive pelo modo de construção dos textos. 

No entanto, nenhum deles tem como tema central o bolero, pois para isso o gênero deveria ser o protagonista 

e, obviamente, nos textos sinalizados não é o tema exclusivo. Neste sentido, o encanto da literatura é fazer 

emergir muitos temas e sentidos, nunca se fechando a um tema. A literatura é, pois, outra forma de bolerear 

a vida (Tradução nossa). 
 
26 Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=oTXfYsUeF08 
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Benny Moré, e Un cubano en Nueva York27 (1959), do Trío Oriental, são alguns dos 

exemplos de boleros que permeiam a obra da escritora cubana. 

A dinâmica gerada entre os conceitos de sabor e dessabor incide diretamente nas 

restrições impostas a Cuba por vias das desavenças políticas com os EUA. Dadas as 

sansões sofridas por meio do embargo econômico, os recursos alimentícios da ilha 

decaíram ao estágio de escassez, fato que contribuiu inexoravelmente para a retirada do 

advento do sabor dos paladares cubanos. Assim, seja uma sinalização para a falta de 

alimento ou para a falta de poesia na práxis política, a pintura que ilustra o tempo do 

dessabor, tanto para Valdés quanto para Gutiérrez, é matizada pelas cores da fome. 

Nas gramáticas literárias de Valdés e de Gutiérrez, pão e poesia se fazem 

sinonimicamente indispensáveis para a manutenção da vida. Como cubanos que viram os 

fios do tempo tecerem os caminhos da Cuba pós-Revolução, os escritores tracejam nas 

páginas de suas obras a dupla face da fome que castiga a ilha caribenha. Portadores da 

literatura como espaço de contestação e desencantados com as veredas assumidas pelo 

Governo Revolucionário, Valdés e Gutiérrez denunciam o desaparecimento do pão e o 

emudecimento da poesia em sua terra natal.28 

No artigo ¿Colonialismo en la música?29 (2016), o musicólogo cubano Leonardo 

Acosa questiona a legitimidade das acusações da perda do coeficiente do sabor na música, 

e poderíamos acrescentar na literatura, produzido em Cuba. Segundo Acosa, as denúncias 

de perda do sabor fazem parte da práxis neocolonial que visa converter a cultura musical 

das ex-colônias em especiarias exóticas a serem ofertadas no mercado consumidor das 

antigas metrópoles. O pensador salienta que, dada a tomada do controle dos veículos de 

produção e divulgação do aparato cultural cubano pelo Governo Revolucionário, a 

indústria musical metropolitana viu-se tolhida de seu poder de influência sobre a 

produção artística caribenha, passando a desprestigiá-la por não mais possuir meios para 

mantê-la sob controle. 

Estamos de acordo com as críticas de Acosa aos mecanismos neocoloniais de 

controle e comercialização do arcabouço artístico-cultural das ex-colônias, mas é 

                                                           
27 Disponível em: http://www.deezer.com/album/4820481 
28 É de suma importância destacar que não é de nosso interesse adentrar no ciclo de acusações que visa 

destacar culpados para a situação vivida pelo povo cubano. De mesma maneira, ressaltamos a nossa 

compreensão acerca dos malefícios das histórias únicas, fato que nos conduz ao entendimento de que os 

escritos de Valdés e de Gutiérrez se somam ao espesso volume de perspectivas legítimas e possíveis, ainda 

que se trate de obras literárias. 
29 Disponível em:   

http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:http://www.cubaliteraria.com/autor/leonardo_ac

osta/03articulos1.html&gws_rd=cr&ei=1OQ1WL2UAYmHaJK_lPgG 
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pertinente enfatizar a semelhante castração sofrida pelos artistas cubanos frente ao 

autoritarismo opressor sustentado pela política do Governo Revolucionário. Defender os 

agentes promotores da arte das imposições da lógica do mercado é uma tarefa digna de 

louvor e plena admiração, porém condicionar a arte ao suplício da obediência aos 

pressupostos de um regime político é retirar do paladar do artista o coeficiente alquímico 

do sabor da poesia. 

No caso específico da literatura de Pedro Juan Gutiérrez, é pertinente destacar que 

o desejo de resgatar o sabor poético conectado ao passado não incide na busca por uma 

essência ou em uma ação reativa ao momento vivido. Como discutimos no início do nosso 

texto, a escrita gutiérriana sinaliza o prosaico como o solo indispensável para que seja 

possível o florescimento do poético. Assim, podemos afirmar que o movimento articulado 

pelo escritor reverbera na tentativa de presentificar o sabor elipsado pelo curso da história 

da Cuba pós-Revolução, atualizando-o e resignificando-o mediante ao contexto histórico 

e social vigente.   

Tendo em vista a falta, resta a dística que se estabelece entre a aceitação e a 

procura. Na narrativa de Sabor a mí, o personagem Pedro Juan opta pelo direcionamento 

da procura e, como evidenciado no fragmento que abre o nosso texto, o corpo feminino é 

eleito como território para a busca. Não obstante, a dinâmica formulada entre a fome e a 

escassez de alimento traz consigo o infortúnio de vagar sedento pelo vasto território e 

nada encontrar. Assim, faz-se necessário que avaliemos a sequência de encontros e 

desencontros vividos pelo personagem protagonista no conto Sabor a mí.   

O roteiro que edifica a travessia do personagem Pedro Juan em Sabor a mí é 

composto por três elementos. O primeiro, já mencionado, é a jovem vendedora de licra, 

uma das poucas personagens de Gutiérrez que não é singularizada por um nome próprio. 

O segundo é Isabel, mulher apaixonada por Pedro Juan, mas negligenciada por ele. E, 

como terceiro elemento, temos o vendedor de carne, amigo do personagem protagonista 

que ganha a vida como contrabandista de alimentos. A trajetória de encontros e 

desencontros de Pedro Juan com esses três personagens emoldura a complexidade que 

alicerça a ideia de sabor na Trilogía sucia de La Habana. 

O conto Sabor a mí é ambientado em duas partes, sendo estas correspondentes a 

dois dias. O dia inicial é articulado pelo primeiro encontro de Pedro Juan com a vendedora 

de licra, seguido pela consolidação de um negócio com o vendedor de carne e finalizado 

por um encontro fortuito com Isabel. É notório destacar que, no primeiro dia, todas as 
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investidas de Pedro Juan são concluídas de forma positiva, fato que tonifica as esperanças 

do protagonista para vivenciar o dia seguinte. 

Se a primeira parte se caracteriza pelo êxito dos encontros, a segunda é sublinhada 

pelo dessabor dos desencontros. Assim, a jovem vendedora de licra desfaz a promessa de 

amor feita a Pedro Juan e direciona os seus encantos para conquistar um turista espanhol. 

Chegando atrasado por vias do encontro amoroso frustrado, o protagonista perde a 

oportunidade de fechar negócio com o contrabandista de alimentos, tendo este passado a 

mercadoria para outro cliente. Não obstante, ainda que a travessia entre os dias tenha 

lançado Pedro Juan da aurora do sabor para o ocaso do dessabor, a figura de Isabel se 

ergue como presença imutável entre o ontem da fartura e o hoje da escassez, sendo em 

seu leito consumado o encontro do protagonista faminto com o sabor perdido. 

A relação estabelecida entre Pedro Juan e os outros personagens da narrativa pode 

ser compreendida como um quadro pintado por Gutiérrez acerca da história cubana pré e 

pós-Revolução. Sendo o conto articulado em dois dias, o ontem e o hoje, é-nos possível 

ler a vendedora de licra e o contrabandista de alimentos como figuras que representam o 

passado e, de certa maneira, o presente de Cuba. Assim, além de representarem os sabores 

do passado, a poesia e o pão, a vendedora de licra e o contrabandista de alimentos refletem 

o estado de ausências no presente, a poesia que se foi para o exterior e o pão que se 

encontra em escassez.      

A partida da poesia é configurada pelos movimentos de exílio/autoexílio de 

artistas cubanos e pela proibição da entrada de determinadas obras artísticas na ilha 

caribenha. Escritores, músicos, pintores, cineastas, dramaturgos, em suma, toda uma 

gama de artistas rechaçados pela plataforma política do Governo Revolucionário pode ser 

incluída na imagem gutiérriana da poesia, a mulher amada, que se vai. De mesma 

maneira, a imagem pode ser lida como um reflexo da situação pessoal de Pedro Juan 

Gutiérrez, pois, como destacamos no primeiro capítulo deste trabalho, apenas cinco obras 

do cubano gozam de autorização para publicação ou comercialização no país, tendo sido 

a maioria delas publicadas pela editora espanhola Anagrama, questão que ganha feições 

emblemáticas caso a associemos ao fato de que a vendedora de licra abandona o cubano 

apaixonado para entregar-se ao turista espanhol. 

 

Pegava livros na biblioteca e lia muito. Livros velhos. Eu não entendia por que 

havia tantos livros ruins nas livrarias. Anos depois fiquei sabendo que naqueles 

anos da década de 70, depois do caso Padilla, houve um longo período de 

repressão na cultura cubana. Essa fase foi chamada de Década Negra, ou 

Quinquênio Cinza. Durante anos amordaçaram a boca de muitos escritores, 
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editores, cineastas, dramaturgos, artistas. Uns porque eram gays, outros, 

“criadores de caso”, outros por desvio ideológico. Só se podiam fazer livros, 

filme, teatro com fundo patriótico. Bloquearam toda e qualquer possibilidade 

de expressão profunda ou séria. Tudo era feito discretamente. Sotto voce. Eu 

morava em Matanzas, quer dizer, na província, era muito jovem, muito distante 

desses círculos, e me limitava a ser consumidor: ia ao cinema e lia livros da 

biblioteca (GUTIÉRREZ. 2016. pp. 150-151).    

 

O fragmento em destaque é oriundo de Fabian e o caos, livro mais recente de 

Pedro Juan Gutiérrez, lançado em 2015 e traduzido, por Paulina Wacht e Ari Roitman, 

para o português, em 2016. Ainda que se trate de um romance publicado quinze anos 

depois da Trilogía sucia de La Habana, é-nos possível observar que a temática do 

“amordaçamento”, como sugere Gutiérrez, dos artistas cubanos segue pulsante na 

trajetória literária do escritor. Voltaremos a Fabian e o caos na próxima seção deste 

capítulo, por hora deixamos o trecho supracitado como elemento ilustrativo e tonificador 

das discussões aqui estabelecidas. 

Em meio ao duo que atravessa o conceito gutiérriano de sabor, o pão e a poesia, a 

figura de Isabel se ergue como a força que reúne o ontem e o hoje, revelando-se como 

presença no tempo da ausência. Assim, possuindo a mesma idade que Pedro Juan, Isabel 

é fruto da fratura interposta entre a Cuba pré e pós-Revolução. Como mãe e arrimo da 

família, a personagem vive imersa em sua rotina de lavadeira e dona de casa, porém, 

como mulher, ouve boleros e sonha com Pedro Juan, homem pelo qual é apaixonada. 

Distanciados pelas posições do homem, que vagueia, e da mulher que permanece, 

o corpo de Pedro Juan é levado ao encontro do de Isabel por força da ausência no presente 

daquilo que se amou no passado. Assim, Pedro Juan é condicionado a redirecionar o 

enfoque do seu olhar, captando, na figura de Isabel, o lampejo que o reaproxima do 

elemento perdido. Nesse contexto, retomando os pressupostos teóricos de Octávio Paz, 

é-nos possível sinalizar Isabel como representante do ritmo que conduz o personagem 

protagonista em direção ao afeto resguardado pela memória, sendo a consumação do 

enlace sexual a presentificação do sabor poético. 

É notório destacar que, na estrutura do conto Sabor a mí, a travessia do 

personagem Pedro Juan é marcada pela dificuldade de captação do elemento cotidiano, 

personificado na figura de Isabel, que o conduziria rumo ao sabor desejado. Atravessado 

pelo desejo de encontrar algo ou alguém que preenchesse o vazio deixado pela ruptura 

com o mito do pertencimento analógico, Pedro Juan vagueia desorientado pelas ruas de 

Havana, amargurando a dor de vivenciar repetidamente o dessabor dos desencontros. 

Assim, faz-se notório destacar que é por meio do retorno ao lar, ao cotidiano prosaico, 
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que o personagem (re)encontra o laço que o (re)conduz ao ritmo que garante a sua 

sobrevivência. 

Ao largo dos sessenta contos da Trilogía sucia de La Habana, sobretudo nos vinte 

que emolduram a narrativa de Sabor a mí, o encontro com o ritmo, sinergia entre o homem 

e o mundo que o rodeia, é assumido como condição inexorável para a garantia da vida. 

Nessa diretriz, é-nos possível compreender a conexão com o ritmo como a incorporação 

do homem ao drama cotidiano da sobrevivência. Assim, na literatura gutiérriana, a 

assimetria entre homem e ritmo pode ser entendida como o fenecer em meio ao jogo de 

relações políticas que condicionam a vida em sociedade. 

O sentido aqui aplicado para o termo simetria de forma alguma é referente a um 

processo de adaptação ao modelo sócio-político vigente. Sendo o ritmo originário da 

conexão entre o homem e o mundo, a experiência decorrente dele é constituída por um 

caráter individual. Assim, como no contato único entre o corpo humano e o instrumento 

musical, a interação rítmica floresce do infinito de possibilidades oriundas das junções 

entre os elementos. 

Além de Sabor a mí, destacamos dois contos para elucidar as discussões aqui 

estabelecidas: My dear drum’s máster e Siempre hay um hijoputa cerca. Correspondendo 

respectivamente aos quinquagésimo quarto e sexagésimo componentes da Trilogía, os 

contos assumem perspectivas diversas acerca das temáticas do encontro e da perda do 

ritmo. 

O enredo de My dear drum’s master é edificado em torno da amizade de Pedro 

Juan com Angela e Peter, turistas europeus que vão a Havana para desenvolver pesquisas, 

respectivamente, em antropologia e em música. Angela, antropóloga, busca desenvolver 

sua tese de doutoramento acerca do machismo cultural dos homens negros cubanos. Peter, 

músico, tem por objetivo encontrar um mestre que o ensine a tocar percussão. 

Assessorados por Isabel, que desde Sabor a mí passa a ser consorte do personagem 

protagonista, os turistas são levados ao encontro de Pedro Juan que, além de ser falante 

de língua inglesa, iria se passar por professor de percussão para receber o dinheiro de 

Peter, ainda que não soubesse como tocar o instrumento. 

De início, é pertinente observar que o título do conto é grafado em língua inglesa, 

fato que pode ser lido como um indicativo da falta ou da dificuldade de comunicação 

entre os personagens. A frase My dear drum’s master é referente a forma como Peter 

inicia as poucas cartas enviadas a Pedro Juan após seu retorno para a Europa e, no 

contexto da narrativa, assume um teor religioso, visto que Peter se direciona a Pedro Juan 
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como quem se refere a um guia espiritual, o mestre que ensina o caminho a ser seguido. 

É igualmente notória, como destacado na narrativa, a raiz homônima entre Peter e Pedro, 

relação que se faz antônima por vias das diferenças que a narrativa estabelece entre os 

personagens. 

A narrativa se desenvolve com as incessantes tentativas de Pedro Juan de ensinar 

alguns toques básicos de percussão a Peter. Mesmo não sabendo tocar o instrumento, o 

personagem protagonista consegue desenvolver algumas sequências básicas para simular 

as lições para o seu discípulo, mas, ainda que fosse amplo conhecedor de música, Peter 

não consegue obter rendimentos. Em contrapartida, Angela, que partiu solitária em sua 

pesquisa antropológica, havia iniciado um romance com um homem negro que conheceu 

em Havana e desenvolvia o seu estudo vivendo conjugalmente com ele. 

A relação estabelecida entre Pedro Juan e os turistas europeus reflete de maneira 

exemplar o significado de ritmo que observamos na elaboração da parte derradeira da 

Trilogía sucia de La Habana. Angela e Peter são levados a Pedro Juan para receberem 

orientações de como alcançar seus objetivos em Havana. A primeira é instruída a buscar 

um homem negro cubano e envolver-se com ele para o desenvolvimento de sua pesquisa, 

ela acolhe o conselho e acaba por se envolver com trinta e dois homens. Peter, por outro 

lado, vincula o seu desenvolvimento com a percussão às lições do seu falso mestre, 

voltando para a Europa sem aprender a tocar o instrumento. A narrativa é findada com 

um diálogo entre Pedro Juan e Angela, do qual é advinda a notícia do falecimento de 

Peter.      

A morte de Peter pode ser lida como a conclusão do jogo articulado ao largo da 

narrativa. Angela segue com sua pesquisa, sob a condição de que terá quantos homens 

puder em Havana, mas não esperará nada deles. Pedro Juan adquire um novo ofício e 

passa a dar aulas esporádicas de percussão para turistas. Isabel recebe parte do dinheiro 

que foi pago ao protagonista e dá prosseguimento a sua rotina. Todos dão 

encaminhamento às suas trajetórias, sem esperar nada de ninguém, pois não há um algo 

ou alguém para ser esperado. 

 

Nos dimos un abrazo y cada uno tomó su rumbo. Aquel dinero ya se había 

esfumado hacía tiempo y no aparecia outro estranjero que quisiera tocar 

tumbadora. Es un buen negocito pero se escasean los alumnos. Entonces estoy 

vendiendo algo fuerte, aromático, de buena calidad y me deja unos pesos para 
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vivir. Aunque las clases de música son menos peligrosas y gano más dinero. 

Ésa es mi vocación, sin dudas, drum’s master30 (GUTIÉRREZ. 1998. p. 377). 

 

Peter morre como alguém que aguarda a resposta de um mestre para dar rumo a 

sua vida, porém o lugar destinado ao mestre está vazio. O falecimento do personagem 

pode ser lido como uma resposta à sua tentativa de (re)estabelecer o laço analógico de 

conexão com o mestre. Assim, como devoto de um falso redentor e sendo incapaz de 

encontrar o próprio caminho, o ritmo que culminaria no aprendizado do toque da 

percussão, Peter fracassa no desafio de tocar na sinfonia vida e é tragado pelo silêncio da 

morte. 

Dentre os sessenta contos da Trilogía sucia de La Habana, My dear drum’s master 

pode ser lido como o que mais enfaticamente reflete a proposta gutiérriana de ruptura 

com o mito da perenidade analógica e, ao mesmo passo, como aquele que articula de 

maneira mais incisiva a ideia de que a sabedoria da vida é advinda da vivência. Nessa 

diretriz, é preciso enfatizar a edificação do personagem Pedro Juan como o falso mestre, 

o que ensina a falsa lição, visto que a narrativa deixa evidente que não há lição para ser 

ensinada, e como aquele que recebe as correspondências do discípulo, porém nunca as 

responde, pois não há resposta a ser dada. De mesmo modo, é pertinente recordar que o 

falso mestre de Peter indicou o caminho da vivência para Angela, refutando a validade de 

um saber antropológico asceta e aludindo para uma forma gaia de fazer ciência. 

Se Angela, o anjo, encontra o seu caminho, o seu ritmo, por meio da entrega à 

volúpia dos corpos dos homens caribenhos e Peter, o devoto, tomado pela cegueira da fé, 

não consegue identificar que o seu mestre e as lições passadas por ele eram falsas, sendo 

levado à danação, podemos depreender que Gutiérrez concebe a ideia de sabedoria como 

um processo intransferível de vivências convertidas em experiências. Assim, retomamos 

os postulados filosóficos de Friedrich Nietzsche, em A gaia ciência, e reafirmamos a 

influência do pensador alemão sobre o escritor cubano. 

 

334. É preciso aprender a amar. – Eis o que sucede conosco na música: 

primeiro temos que aprender a ouvir uma figura, uma melodia, a detectá-la, 

distingui-la, isolando-a e demarcando-a como uma vida em si; então é 

necessário empenho e boa vontade para suportá-la, não obstante sua 

estranheza, usar de paciência com seu olhar e sua expressão, de brandura com 

                                                           
30 Nos abraçamos e cada um seguiu seu rumo. Aquele dinheiro já havia virado fumaça fazia tempo e não 

aparecia outro estrangeiro querendo tocar percussão. É um bom negócio, mas os alunos são escassos. Então 

estou vendendo algo forte, aromático, de boa qualidade e me deixa alguns pesos para viver. Ainda que as 

aulas de música sejam menos perigosas e que ganhe mais dinheiro. Essa é minha vocação, sem dúvidas, 

mestre de percussão (Tradução nossa) 
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o que nela é singular: − então chega o momento em que estamos habituados a 

ela, em que a esperamos, em que sentimos que ela nos faria falta, se faltasse; e 

ela continua a exercer sua coação e sua magia, incessantemente, até que nos 

tornamos seus humildes e extasiados amantes, que nada mais  querem na vida 

senão ela e novamente ela. – Mas eis que isso não nos sucede apenas na música: 

foi exatamente assim que aprendemos a amar todas as coisas que agora 

amamos. Afinal sempre somos recompensados pela nossa boa vontade, nossa, 

paciência, equidade, ternura para com o que é estranho, na medida em que a 

estranheza tira lentamente o véu e se apresenta como uma nova e indizível 

beleza: − é a sua gratidão por nossa hospitalidade. Também quem ama a si 

próprio aprendeu-o por esse caminho: não há outro caminho. Também o amor 

há que ser aprendido (NIETZSCHE. 2012. pp. 196-197). 

 

O aprendizado do amor é descrito por Nietzsche como um processo corpóreo no 

qual o homem deve submeter-se à dura disciplina de ouvir, detectar, distinguir, suportar, 

ser paciente e, por fim, ser recompensado com a sabedoria. Quem ama o aprendeu com 

esmero e determinação, sendo inexistente a presença de um mestre capaz de transmitir 

ensinamentos acerca da arte de amar. Logo, o caminho do amor é aprendido por vias do 

esforço individual, do exercício que fortifica o corpo e lhe fornece a possibilidade de 

alcançar o algo desejado. Nessa diretriz, adentramos à narrativa de Siempre hay un 

hijoputa cerca, última da Trilogía sucia de La Habana, na qual analisaremos a figura de 

Cholo: o boxeador.    

No palco de encerramento da Trilogía sucia de La Habana, Cholo pode ser lido 

como a representação do humano em sua mais alta proximidade com o animal. Forte, 

destemido, inquieto, o personagem cresceu nas ruas de Havana, perdeu a mãe aos quatro 

anos, não conheceu o pai, nunca teve esposa ou filhos e, por causa das proporções de seu 

corpo, ganhou parte da vida como boxeador, mas foi nocauteado em uma das lutas, fato 

que lhe rendeu uma rachadura no crânio, sendo obrigado a abandonar o ofício. Um 

homem por força das convenções e um animal por via do instinto, Cholo atravessa a vida 

como um Sátiro, ser mitológico meio humano e meio animal, que pouco compreende a 

significação das normas de conduta social, tendo o sexo como seu único objetivo motriz.  

Segundo o dicionário da Real Academia Espanhola31, o termo cholo é utilizado, 

em alguns países da América Latina, para designar as crianças nascidas do processo de 

mestiçagem entre os povos autóctones do continente americano e os colonizadores 

europeus. De mesma maneira, em países como Equador, México, Panamá e Peru, o termo 

é utilizado para classificar o sujeito indígena que assume hábitos ocidentais. Nos dois 

                                                           
31 Disponível em:  http://dle.rae.es/?id=8xj3EL8 
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casos, a palavra denota hibridismo, junção, associação de elementos díspares. Assim, é-

nos possível identificar o personagem de Gutiérrez como alguém posto na fronteira entre 

o europeu e o não-europeu: o pretenso civilizado e o supostamente incivilizado. 

A narrativa descreve Cholo como um homem branco, de setenta anos, aparentando 

apenas sessenta, loiro, heterossexual e possuidor de uma grande quantia de pesos 

cubanos, dinheiro guardado sem uma finalidade específica, visto que o personagem 

convive com a fome e com uma grande quantidade de lixo que recicla para vender. Salvo 

a certeza de sua orientação sexual, Cholo não estabelece distinção entre si e os demais 

personagens, apenas sabe que é homem e deseja mulheres, não importando origem, estado 

físico ou etnia. Apartado de sentimentos como a angústia de Pedro Juan ou a fé de Peter, 

Cholo vive cada dia como se fosse o primeiro e o último, persegue as mulheres, cata lixo 

e mantem-se completamente alheio ao panorama política e social do mundo. 

 Edificado por meio do duplo vetor da força física e da ingenuidade, Cholo pode 

ser lido como um paradoxo interposto entre a protuberância do seu corpo e a fragilidade 

da sua falta de compreensão do contexto político e social que atravessa a sociedade 

cubana. Logo, o personagem é humilhado pelos demais atores sociais do conto, sobretudo 

pelas prostitutas que aborda, tornando-se motivo de riso, visto que sua pequena fortuna 

em pesos cubanos encontra-se desvalorizada desde a década de 1960, período no qual o 

Governo Revolucionário realizou a mudança da moeda corrente de Cuba, fato 

completamente desconhecido por ele. Assim, representado o total descompasso com o 

mundo que o rodeia, Cholo é apresentado como um boxeador sem ritmo, nocauteado 

diariamente por sua comunidade e pelo governo do seu país, sem ao menos dar-se conta 

disso. 

 

Se levanta como un resorte, empieza a dar saltos y a tirar unos upper cuts 

cortos directos, unos jabs al hígado. 

− En la esquina roja, del gimnasio América, ¡Cholo Banderas! ¡ Ganggggg! 

¡Un cañón con la derecha! ¡Noventa y siete peleas ganadas! 

La ciudad a oscuras duerme en silencio. Nadie ve a Cholo Banderas. Se cansa 

de boxear con su contrincante invisible, y se reí con deseo: 

− ¡Qué buena noche, cojones, qué buena noche! ¿Qué hora será? En qualquer 

momento amanece, así que voy a sacar los libros, y a la lucha. A la lucha. No 

se puede bajar la guardia. Por eso me noquearon aquella vez. Por bajar la 

guardia.32 (GUTIÉRREZ. 1998. pp. 437-438).   

                                                           
32 Se levanta como um ressorte, começa a dar saltos e a disparar upper cuts curtos diretos, uns jabs ao 

fígado. 

− Na esquina vermelha, do ginásio América, Cholo Banderas! Gangggg! Um canhão com a direita! Noventa 

e sete combates vencidos! 

A cidade às escuras dorme em silêncio. Ninguém vê a Cholo Banderas. Se cansa de boxear com seu 

oponente invisível e rí de si com desejo: 
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 Perdido no tempo e no espaço, Cholo pode ser lido como um corpo invisível que 

vagueia pelas ruas da capital cubana. Seu crânio danificado direciona os nosso olhares 

para a fratura temporal da Cuba pré e pós-Revolução Cubana, na qual o personagem se 

encontra aprisionado. Combatendo inimigos invisíveis, Cholo encarra o último dos 

sessenta contos da Trilogía sucia de La Habana, divertindo-se como uma criança indefesa 

frente às questões do mundo que a rodeia.  

De mesmo modo, é-nos importante destacar que o riso apresentado por Cholo não 

assume similaridade com aquele discutido no capítulo anterior deste trabalho, visto que 

os personagens que emolduram a filosofia de la risa utilizam o riso como perspectiva 

oblíqua de leitura do mundo, estando Cholo completamente alheio aos vetores políticos 

e sociais que o atravessam. Assim, vivendo o paradoxo de ser forte e indefeso, Cholo 

Banderas pode ser lido como o completo desencontro entre o homem e o ritmo.  

 

3.1 COM TODOS E PARA O BEM DE TODOS: A INVASÃO DAS NOTAS 

IMPERFEITAS NA SINFONIA DE FABIÁN. 

 

 
Fabián, no meio das trevas, foi até o piano e começou a tocar "A Valquíria". 

Muito alto, com uma força tremenda. Na escuridão e na fúria da tempestade, a 

música ressoava com uma potência absurda. Era arrepiante. E se prolongou. A 

música assustadora de Wagner se misturava com o silvo e a fúria do furação e 

transformava aquele lugar num recanto do inferno. Afinal parou, numa 

sequência de notas altas, repentinamente muito agudas. E o vento continuou 

soprando. Senti o desespero que paralisava Fabián. Ele estava soluçando. 

Como uma criança. Fui devagar, em silêncio, até a sala. A água chegava aos 

tornozelos. Fabián chorando, com a cabeça apoiada no piano. Um raio caiu 

perto. A chicotada elétrica de luz azul iluminou tudo por um segundo. A 

escuridão voltou. E um trovão ribombou prolongadamente. (GUTIÉRREZ. 

2016. pp. 139-140). 

 

O fragmento em destaque é oriundo de Fabian e o caos, décima obra em prosa de 

Pedro Juan Gutiérrez. Articulado como uma homenagem do escritor ao amigo Fabio 

Hernández, identificado no romance como Fabián, o livro é ambientado no intervalo 

concernente às décadas de 1920 e 1970, tratando do processo de imigração de europeus 

para a Cuba do início do século XX, como é o caso dos pais do protagonista, que são 

                                                           
− Que noite boa, caralho, que noite boa! Que hora será? Em qualquer momento amanhece, vou recolher os 

livros e ir à luta. À luta. Não se pode baixar a guarda. Por isso me nocautearam naquela vez, Por baixar a 

guarda (tradução nossa).   
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espanhóis, atravessando os sucessos da Revolução Cubana, entre 1959 e 1960, e 

culminando na explanação das duas primeiras décadas do governo Fidel Castro, 1960 e 

1970. Ainda que se trate de uma obra posterior ao Ciclo Centro Habana, a análise de 

Fabian e o caos faz-se indispensável para que melhor possamos discutir a ideia de Sabor 

na Trilogía sucia de La Habana (1998) e avaliar o seu desenvolvimento em outras 

narrativas do escritor cubano. 

 No panorama da obra gutiérriana, a narrativa de Fabian e o caos está diretamente 

relacionada com a de El nido de la serpiente: memorias del hijo del heledadero (2006), 

existindo repetições de trechos e personagens da segunda na primeira, podendo ser ambas 

consideradas como afluentes que desaguarão na Trilogía sucia de La Habana. De mesma 

maneira, as duas obras se passam em Matanzas, cidade natal de Gutiérrez, e trazem 

Havana em breves passagens, realizando um movimento inverso ao das obras do Ciclo 

Centro Habana, fato que nos conduz a pensá-las como um projeto Pré-Habana. 

 A narrativa é edificada em torno da amizade entre os personagens Pedro Juan e 

Fabián Cugat, sendo centrada nos sucessos que os acometem dos quatorze aos vinte e 

dois anos. Dividido em cinco partes, o romance é conduzido por dois narradores: um 

onisciente, dedicado a relatar os acontecimentos da vida de Fabián, e o personagem-

narrador Pedro Juan que, como na maioria dos livros de Gutiérrez, narra e protagoniza a 

história. 

 O fragmento que dá abertura ao nosso texto foi retirado da quarta parte do romance 

e corresponde ao momento em que desesperado, sendo acompanhado pelo olhar 

silencioso de Pedro Juan, Fabián demonstra o teor de seu sofrimento por vias de uma 

interpretação visceral de A Valquíria33, do compositor alemão Richard Wagner. 

Atravessado pelos infortúnios que se avolumam em sua trajetória, o personagem se põe 

ao piano para pôr em consonância as proporções catastróficas dos impactos que a 

Revolução Cubana causou na sua vida e os danos oriundos da catástrofe natural, um tufão, 

que naquele momento açoitava a ilha caribenha.  

 Inspirada na lenda que precede o nascimento do herói nórdico Siegfried, A 

Valquíria é a segunda das quatro partes que compõem A teatrologia do anel de Nibelungo. 

Ainda que não seja definida qual das partes da ópera é tocada por Fabián, visto que ela é 

composta por três extensos atos, a narrativa nos fornece a indicativa de se tratar de A 

cavalgada das Valquírias34, parte derradeira, pois o efeito sinérgico decorrente das notas 

                                                           
33 Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=fpkVkYfDx4U 
34 Disponível em: https://www.youtube.com/channel/UCSQp1hAw4qKQrNnZpyNiTSQ 
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agudas do piano e do estrondo grave dos trovões remete-nos ao diálogo estabelecido entre 

Brünnhilde, a Valquíria amaldiçoada, e Wotan, deus da guerra e progenitor das 

Valquírias. 

 Encarnando a voz feminina no drama musical, Fabián ergue o seu lamento aos 

céus, transpondo por meio dos agudos extremos do seu piano a força do desespero que o 

reúne em feição com a Valquíria humilhada. Por seu turno, assumindo a porção masculina 

do embate, o tufão parece responder às súplicas do personagem, pois, tal como o deus da 

guerra, impõe sua fúria através do vento, do raio e, por fim, do estrondo do trovão que, 

como palavra final do pai imperioso, finaliza o concerto.  

 O embate entre Wotan e Brünnhilde culmina na imposição da vontade do pai que 

castiga a filha afrontosa com um sono ininterrupto, passível de ser rompido apenas por 

um homem que viesse despertá-la, tornando-se assim seu esposo e senhor. Não obstante, 

a punição imposta à Valquíria veio adornada por condições que garantiam a perenidade 

de sua altivez, pois, comovido pelas súplicas da filha, o deus da guerra cerca o recanto de 

solidão da donzela com chamas superáveis apenas por um verdadeiro herói, fato 

consumado por vias da bravura de Siegfried. 

 Já no caso de Fabián, o confronto com o tufão se finda com o teto da cozinha de 

sua casa destroçado e, mediante à crise econômica que assolava o país, apartado da 

possibilidade de reparos. A figura do pai, Wotan, que mesmo castigando garante a 

segurança do corpo da filha afrontosa, na história do personagem gutiérriano é suplantada 

pela postura autoritária e intolerante do Governo Revolucionário. Assim, sem resposta 

para as suas súplicas, sem o afago protetor de um pai e, sobretudo, sem a esperança de 

encontrar um herói profetizado como seu redentor, Fabián é derrubado do seu ascetismo 

alado e chora por não se sentir capaz de encontrar meios para se adequar ao contexto 

político e social cubano, instaurado por vias da ascensão do Governo Revolucionário.     

 Pianista talentoso, a narrativa descreve Fabián como um músico disciplinado e 

perfeccionista. Apaixonado por música erudita, o personagem dedica sua vida ao 

aprendizado e a prática do piano, recebendo suas primeiras lições de Lucía, sua mãe, 

desenvolvendo seus estudos no conservatório de música e, por fim, conseguindo uma 

vaga como pianista titular em uma companhia de teatro em Matanzas. 

 Ainda que talentoso e disciplinado, a trajetória do personagem é marcada por 

obstáculos oriundos desde antes do seu nascimento. Filho de imigrantes, Fabián cresceu 

em uma família conservadora, sendo mimado pela mãe e ignorado pelo pai. Dados os 

acontecimentos da Revolução Cubana, a família do personagem, assim como a de Pedro 
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Juan, é levada à ruína, tendo o seu patrimônio cooptado pelo Governo Revolucionário. 

Sendo homossexual de comportamento expressivo, na vida adulta, Fabian se vê 

encurralado entre o desejo de desempenhar o seu labor como músico e o posicionamento 

homofóbico do governo autoritário. 

 

[...] em abril de 1971, foi realizado o Primeiro Congresso de Educação e 

Cultura, com uma longa declaração final que definia claramente: “Os meios 

culturais não podem servir de base para a proliferação de falsos intelectuais 

que pretendem transformar o esnobismo, a extravagância, o homossexualismo 

e outras aberrações sociais em expressão da arte revolucionária, distantes das 

massas e do espírito da nossa revolução” (GUTIÉRREZ. 2016. p. 128). 

 

Não encontrando meios de disfarçar a sua orientação sexual, Fabian é demitido do 

cargo como pianista, sob acusação de que sua postura era inapropriada para o trabalho 

com a cultura. Desprovido de um labor alternativo e ameaçado de ser enquadrado pela lei 

de combate à vadiagem, sob pena de ser internado em uma das Unidades Militares de 

Ayuda a la producción – UMAP, o personagem é enviado para o trabalho em uma fábrica 

de enlatados, assumindo a função de repositor do óleo. 

 

Nessa época não tinha conversa. Ou você trabalhava ou era preso como 

“escória social” ou algo assim e mandado para uma Umap, Unidades Militares 

de Ajuda à Produção. Para trabalhar feito burro de carga. Você estava preso 

mas ao mesmo tempo estava num limbo legal, porque não existia um processo. 

Não havia acusação nem condenação. Se você era vagabundo, bicha ou 

religioso, ficava trancado lá dentro para se reabilitar com o trabalho. Trabalho 

e aulas de marxismo durante vários anos. Até que assinasse um papel 

declarando que tinha mudado e portanto não seria mais vagabundo. Ou veado 

ou religioso, dependendo do motivo pelo qual estava preso. Parece um pouco 

ingênuo, mas era assim mesmo (GUTIÉRREZ. 2016. pp. 127-128). 

 

Em entrevista concedida, no ano de 2015, ao site Cubaencuentro.com35, o escritor 

e dramaturgo cubano Héctor Santiago declarou que as UMAP – Unidades Militares de 

Ayuda a la Producción, foram centros de trabalhos forçados implementados em Cuba, 

entre os anos de 1965 e 1968, pelo então ministro da defesa Raul Castro, atual presidente 

cubano. Segundo Santiago, que esteve detido em uma das Unidades, os rapazes 

considerados de conduta inadequada eram internados nas UMAP e, ainda que de forma 

remunerada, submetidos a trabalhos forçados sob a justificativa de que é dever de todo 

cidadão trabalhar em favor da causa revolucionária. O caso ganhou proporções 

                                                           
35 Disponível em: http://www.cubaencuentro.com/entrevistas/articulos/a-50-anos-de-las-umap-323725 
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internacionais e as Unidades foram extintas após uma série de denúncias de intelectuais 

cubanos e do exterior. 

Inabilitado para trabalhar na área da cultura e obrigado a exercer um ofício para o 

qual não possui qualificação, os direcionamentos tomados pelo Governo Revolucionário 

colocam Fabián em um prisão sem escapatória. Magro, de estatura baixa, frágil e míope, 

o personagem não possui força física para carregar os caldeirões de óleo na fábrica de 

enlatados e, de mesmo modo, é humilhado por seus colegas de trabalho por conta de sua 

orientação sexual, chegando a ser molestado por um deles. 

Nessa diretriz, é-nos possível observar que a análise da história de Fabián remete-

nos às discussões acerca do ritmo, iniciadas na primeira ceção deste capítulo. Logo, 

atravessado por sua paixão pela música, o personagem supera as dificuldades impostas 

por suas condições físicas e se torna um exímio pianista. Sendo possuidor de mãos 

pequenas, Fabián luta para desenvolver-se e alcançar as teclas para executar suas 

estimadas sinfonias. Compulsivo e desesperado, o protagonista se submete a uma 

disciplina rígida para alcançar o sabor poético residente no instrumento musical para o 

qual dedicou todos os anos de sua vida. 

No entanto, as mudanças operadas em Cuba pelo Governo Revolucionário retiram 

Fabián da rota de seus empreendimentos, do seu ritmo, cobrando dele uma mudança de 

postura para adequar-se ao novo modelo. Porém, rígido e inflexível, o personagem é 

incapaz de observar o novo mundo que o rodeia, sendo tragado pela correnteza dos 

acontecimentos. Assim, retomando os casos dos personagens discutidos na seção anterior, 

Fabián não consegue redirecionar o olhar para encontrar no presente a via salutar para 

preencher a lacuna deixada pelo ritmo perdido no passado, como faz Pedro Juan, 

restando-lhe ser tragado, como Peter, para o ocaso da morte. 

Como afirmado por Octávio Paz (2014), o ritmo é dado por um processo de 

sinergia entre o homem e o mundo, logo, ainda que seja uma descoberta individual, é 

necessário que o homem saiba observar o mundo no qual vive para que possa encontrar 

o ritmo que lhe compete. No romance de Gutiérrez, o mundo de Fabián é representado 

pela imagem do piano, instrumento amplo e desafiador para um instrumentista frágil, 

míope e de mãos pequenas. Assim, a vida do personagem é caracterizada por uma 

sequência de tentativas de alcançar o impossível, de ir até onde as mãos não alcançam, e 

pela miopia que o impossibilita de ver as diferentes possibilidades para garantir a própria 

sobrevivência. 
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Era a mesma coisa com outros compositores impossíveis. Lecuona. Ele era 

canhoto. Por isso compunha principalmente para a mão esquerda. E além disso 

sempre usava as oitavas. Fabián quase não conseguia tocar uma oitava com 

desenvoltura e elegância. A distância entre o seu polegar e o mindinho não era 

suficiente. Tinha dificuldade, e o som perdia o brilho. Saía sujo. “Escolha 

compositores adequados para as suas mãos. Não perca tempo tentando fazer o 

impossível”, repetia seu professor. Fabián não gostava de ouvir isso. Ele queria 

fazer tudo. Tudo! Queria ser um gênio. Tocar tanto Wagner quanto Mahler. 

Debussy e Beethowen. Todos! Todos os grandes! Sem abrir mão de nenhum. 

Era jovem, voraz, egoísta e tinha talento. Eu e eu! Preciso ser implacável senão 

não faço nada, pensava às vezes. E repetia: eu e eu! É só o que me interessa. A 

música. O resto não existe. O tempo passa rápido, implacável. Tenho que fazer 

tudo agora. Sempre repetia a máxima essencial na vida: eu e o meu piano. Não 

existe mais nada (GUTIÉRREZ. 2016. p. 84).    

      

Habitualmente composto por oitenta e oito teclas, de uma variação de três grupos 

de cordas, graves, médias e agudas, de uma caixa harmônica e de dois a quatro pedais, o 

piano é um instrumento amplo e complexo, adaptável para os mais diversos tipos de 

interação musical, tal como para o solo. Dessa maneira, pensar o piano é observar um 

mundo que, mesmo sendo completo em si, ofertando ao pianista infinitas veredas para 

trabalho como solista, estabelece a possibilidade de abertura para outros mundos. Assim, 

é-nos possível visualizar a figura de Fabián: o instrumentista que não consegue encontrar 

o ritmo para adequar suas pequenas mãos ao instrumento e que não possui a visão 

necessária para encontrá-lo fora dele. 

Os esforços de Fabián, diferente dos posicionamentos sustentados ao largo das 

narrativas de Gutiérrez, não se configuram na construção de uma forma gaia de saber, 

mas em um refúgio asceta motivado pela obstinação de desvencilhar-se do mundo 

concreto. Dessa maneira, a obsessão do personagem pelo piano pode ser compreendida 

como um desejo de dissolver-se no mundo onírico das sinfonias, rejeitando a matéria e, 

de mesmo modo, o contexto político e social da ilha caribenha. Assim, a mão de ferro do 

sistema castrista atira Fabián do sonho da vida como pianista para o porão escaldante da 

fábrica de enlatados. 

O ingresso na fábrica pode ser compreendido como a imersão forçosa de Fabián 

em uma realidade secularizada, um contato não amoroso com Gaia – A Mãe terra. De 

forma específica, os processos vivenciados pelo personagem em seu novo ofício assumem 

relação sinonímica com os descritos por Friedrich Nietzsche (2014) em Das três 

transformações, pertencente à primeira parte de Assim falou Zaratustra.  

“Eu tinha arranjado, não me lembro como, Assim Falou Zaratustra” 

(GUTIÉRREZ. 2016. p. 80). Referenciada no segundo capítulo do romance de Gutiérrez, 

a obra de Nietzsche é lida pelo personagem Pedro Juan e, dessa maneira, se soma ao 
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conjunto de elementos que diferenciam os protagonistas. No entanto, é pertinente destacar 

que os postulados filosóficos do pensador alemão não assumem um papel redentor para 

o personagem Pedro Juan, visto que, desde a Trilogía sucia de La Habana, Gutiérrez 

sinaliza sua rejeição para com a ideia de salvação, mas é-nos possível afirmar que por 

vias da filosofia de Nietzsche a narrativa sugere um redirecionamento do olhar que 

possibilita ao personagem tatear o contexto político e social no qual está inserido e 

encontrar formas para garantir a própria sobrevivência. 

De mesma maneira, é pertinente salientar que, ainda que seja a corrente de 

pensamento mais referenciado na obra gutiérriana, a filosofia de Nietzsche é posta como 

um desafio na narrativa de Fabián e o caos. Marcado pela diferença temporal dos vinte 

anos que separam o personagem Pedro Juan dos acontecimentos da Trilogía sucia de La 

Habana, o romance é edificado sob a perspectiva do jovem Pedro Juan, evidenciando o 

conjunto de limitações e a diferença de posicionamento com relação à fase amadurecida 

do personagem-narrador. Desse modo, mesmo estando presente no tecido da narrativa, 

Nietzsche é lido como alguém inalcançável para o personagem em idade juvenil. 

 

Nietzsche me confundia. Tinha parágrafos muito lúcidos, mas depois páginas 

e páginas que eu não conseguiu esmiuçar. E acabava ficando absorto e triste 

durante alguns dias. Nietzsche me ultrapassava, e ultrapassou até a si mesmo 

e acabou enlouquecendo e morrendo aos quarenta e quatro anos de idade. Já 

Hesse me absorvia de outro jeito, mais útil e proveitoso. Eu lia seus livros 

várias vezes. Eram meu guia moral e ético (GUTIÉRREZ. 2016. p. 80). 

 

Como é possível observar no fragmento supracitado, a filosofia de Nietzsche, 

ainda que atrativa, é posta como um desafio para o personagem em idade juvenil, sendo, 

naquele momento, substituída pela literatura do também alemão Hermann Hesse. O 

desejo de transgressão e depredação do jovem Pedro Juan o encaminha para as páginas 

de O lobo da estepe (1995), levando-o à identificação com os pensamentos subversores 

do personagem Harry Heller. Não obstante, é pertinente salientar que Fabián e o caos, 

assim como El nido de la serpiente: memórias del hijo del heledadero, são edificados 

como romances de resgate das memórias do personagem Pedro Juan amadurecido, sendo 

narrados em tom de contraste da experiência do passado com o olhar do presente. Logo, 

como anteriormente elucidado, a postura colérica de Pedro Juan vai gradativamente sendo 

atenuada pela filosofia de la risa, de base nietzschiana, e, com o advento da maturidade, 

a filosofia de Nietzsche vai sendo discutida com maior clareza pelo personagem 

protagonista. 
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Nessa diretriz, a literatura de Hermann Hesse assume para o jovem Pedro Juan o 

espaço que a filosofia de Nietzsche assumirá para o personagem amadurecido. Logo, os 

pressupostos teóricos do filósofo alemão são inseridos no curso da narrativa, mas pouco 

são discutidos pelo personagem de idade juvenil. Dessa maneira, atravessado pela fúria 

da juventude e pelo desejo de encontrar uma via para garantir a própria sobrevivência, 

Pedro Juan assume Hesse como modelo a ser perseguido, deixando Nietzsche suspenso 

para ser retomado com o frescor da maturidade.   

  Assim, a jornada de Fabián na fábrica de enlatados é iniciada por um trabalho 

como repositor de óleo. Marcados pela dupla dimensão do peso e do calor, os caldeirões 

de óleo podem ser lidos como uma imposição feita ao protagonista do desafio 

nietzschiano de assunção do arquétipo do camelo. Animal caracterizado pela capacidade 

de carregar grande quantidade de peso e singularizado por resistir a longos percursos sem 

água ou comida, o camelo é descrito por Nietzsche como o primeiro estágio a ser 

internalizado pelo humano, pois, sendo forjado em meio a valores sociais anteriores ao 

seu nascimento, o homem deve dispor da força e da resistência do camelo para aceitar o 

peso que lhe é imposto pela vida em sociedade e dar prosseguimento à sua caminhada, 

tarefa para a qual Fabián se demonstra inapto. 

Incapacitado de assumir a postura de camelo, de suportar o peso das demandas 

que lhe são impostas, o protagonista é transferido para o setor de corte de carne. No novo 

ofício, o personagem é incumbido da função de manusear uma faca para destrinchar a 

carne suína. A lida com a carne põe Fabián diante do segundo estágio do bestiário 

nietzschiano: a postura do leão. Audacioso e desafiador, o leão é eleito por Nietzsche por 

sua singularidade como predador. Capaz de destroçar a carne com suas presas e garras 

afiadas, tal como a faca manuseada por Fabián, a postura do felino representa para o 

filósofo o caráter a ser adotado pelo homem que, sendo capaz de sustentar o fardo da fase 

de camelo, alcança o vigor necessário para se impor diante da sociedade. Não obstante, 

ainda que seja munido com o objeto cortante, o ex-pianista não é dotado do vigor 

necessário para assumir a postura predatória, sendo humilhado por seus companheiros de 

trabalho. 

O terceiro desafio da disciplina nietzschiana, o da criança, ocorre no mesmo 

ambiente de trabalho com a carne. Demonstrando-se demasiado frágil para o 

desenvolvimento do seu labor, Fabián passa a ser observado por seus companheiros de 

trabalho, em sua maioria do sexo masculino. Estando à deriva no jogo de relações, o 
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protagonista passa a ser assediado por Antonio, personagem pelo qual será subjugado 

sexualmente. 

Segundo o Dicionário de nomes próprios (2007), de Orlando Neves, o nome 

Antonio é originário do latim e carrega a significação de: precioso, necessário, 

indispensável e insubstituível. Assim, é-nos possível ler a relação entre Antonio e Fabián 

como a entrada abrupta das instâncias do cotidiano, das forças seculares, no perímetro 

asceta do qual o protagonista se esmera para não sair. Não obstante, é pertinente destacar 

que, ainda que se trate de uma ação invasiva, a narrativa sinaliza que o contato com 

Antonio é a via necessária para a sobrevivência de Fabián, leitura que se torna pertinente 

por meio da eleição de Gutiérrez para o nome do personagem. 

Retomando os postulados filosóficos de Nietzsche, é-nos possível observar que a 

narrativa indica a incapacidade de Fabián de usufruir da sabedoria inocente da criança, 

etapa derradeira da disciplina nietzschiana. Sendo a criança aquela que, mediante sua 

inocência, experimenta o mundo com o olhar curioso e desprovido dos enganos das 

certezas, ela é concebida pelo pensador alemão como a porta de acesso a todo o saber que 

possa vir a ser alcançado pelo homem. Para Nietzsche, a assunção da postura da criança 

permite ao homem desvencilhar-se de seus preconceitos, observando todo o 

conhecimento como inacabado e eternamente em (re)construção. No entanto, é notório 

destacar que a porção infantil valorizada pelo filósofo é oriunda da experiência inocente 

da curiosidade, sendo completamente refutada por ele a ingenuidade irrefletida dos que 

se deixam conduzir sob o efeito das correntezas.         

Ao largo do romance, a travessia de Fabián é determinada pelo peso da 

ingenuidade. Quando criança, o personagem aprendeu a tocar piano por vontade de sua 

mãe, Lucía, que pouco depois de chegar em Havana trabalhou como professora de 

música, ainda que fosse pouco apta para a função. Adolescente, já proficiente no 

instrumento, o protagonista utilizava o piano, sob o amparo da mãe, para defender-se da 

hostilidade do pai, Filipe, comerciante que negligenciava a família por força de seus 

negócios. Com a chegada da Revolução Cubana, e a mudança no paradigma político-

social, Filipe é acometido de um acidente vascular cerebral e a narrativa realiza um 

movimento de substituição da figura do pai pela do filho, convertendo Fabián no novo 

tirano da residência.  

Observando o jogo de relações articulado entre os membros da família Cugat, é-

nos possível afirmar que o ascetismo ingênuo de Fabian o impede de visualizar a figura 

de Lucía, o pequeno lampejo luminoso que serviu como guia de sua trajetória. Encerrado 
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na crença de sua potencialidade superior, o jovem pianista demonstra total indiferença 

não apenas para com o contexto social e político cubano, mas para o sustentáculo que lhe 

proporcionou as primeiras lições e o aporte total para a sua formação como músico 

profissional. Assim, sendo a portadora da luz, como sugerido por seu nome, Lucía pode 

ser compreendida como a representação do ritmo que initerruptamente esteve na vida de 

Fabián, mas só foi identificado por ele através da ruptura da morte, momento no qual o 

personagem por fim consegue criar sua sonhada sinfonia. 

Nesse contexto, retomando o curso dos acontecimentos da narrativa, o desafio de 

assumir a postura inocente da criança, ainda que seja recorrente ao largo de todo o 

romance, ganha força expressiva por vias do encontro de Fabián com Antonio, o amante-

algoz, e da perda definitiva de Lucía, o pequeno lampejo luminoso que, mesmo 

negligenciado, organizava o mundo que impedia o protagonista de fenecer em meio ao 

caos. Logo, como sugerido pelo título da narrativa, o desafio de assunção da postura da 

inocência pode ser lido como a tarefa pesarosa, mas necessária, de ser Fabián e abrir-se 

para as demandas imprevisíveis do caos, superando assim a postura asceta articulada pelo 

bipartição mente/corpo. 

Como em um ato de premonição da tragédia que estava a se cumprir na sua vida, 

Fabián abandona a prática do piano e passa a exercer o tricô, amparado pelas revistas 

herdadas de sua mãe. Retomando o ofício da mulher tecedeira, compartilhado na literatura 

pelas Moiras, por Palas Atena, por Penélope, por Aracne, por Ariadne e, na obra 

gutiérriana, por Lucía, o protagonista se lança à arte de tricotar, com a avidez de quem 

desesperadamente tenta recombinar os fios que direcionam as forças do seu próprio 

destino. Não obstante, os vetores seculares se fazem imperiosos e Fabián é 

paulatinamente obrigado a se curvar ao contexto social e político que o circunda. 

   Nessa vereda, a relação tortuosa entre o protagonista e Antonio, aquele que é 

necessário, é estabelecida. Como um animal sedento, Antonio converte Fabián em seu 

objeto sexual, mas, depois das sessões de sexo violento, recompensa o seu amado com 

beijos e carícias, estendendo o jogo amoroso da dor ao prazer, realizando a rota 

nietzschiana de aprendizado do amor, discutida na seção anterior. É pertinente destacar 

que o enlace entre os personagens não é dado sob o formato de estupro, mas de um pacto 

no qual Fabián se rende aos caprichos de Antonio, sendo mais uma vez ingenuamente 

arrastado pela força das correntezas.  

 



72 
 

Quando Antonio passava por lá nem olhava pra ele. Quando queria, fazia um 

sinal com os olhos indicando o banheiro. E lá ia Fabián, obediente. Escravo do 

prazer.  Na verdade, mais da dor que do prazer. Antonio não era cuidadoso. 

Muito pelo contrário. Sempre o penetrava com desespero e fúria. Sem 

consideração. Mas Fabián gostava daquele homem violento. Era um violador. 

Antonio ficava atrás dele e batia na sua cara, mordia suas costas, apertava forte 

os braços para imobilizá-lo e desafiava: 

− Vamos, branquelo de merda, tenta fugir! Tenta fugir que eu enfio até a 

garganta. Quero que doa. Grita, porra! Quero que doa, sua bicha. Me chamam 

de Marreta! Você não aguenta esse animal aqui! Ninguém aguenta, nem as 

mulheres conseguem meter tudo! Tenta fugir que eu corto sua garganta! Diz 

pra mim: Marreta, eu sou tua fêmea. Diz no meu ouvido. 

[...] Nesse vaivém Antonio se excitava e em poucos minutos gozava. Então 

relaxava e o beijava, sussurrando frases carinhosas no ouvido de Fabián. Era 

tudo um jogo. Perigoso. Fabián saía vivo, mas todo moído (GUTIÉRREZ. 

2016. pp. 181-1). 

  

O fragmento supracitado põe em destaque o teor de submissão estabelecido na 

relação entre Fabián e Antonio. Sendo posto aos desmandos do acaso e completamente 

condicionado ao desejo do outro, o protagonista participa do jogo na condição ingênua 

de objeto, deixando-se conduzir pela vontade de seu amante-algoz. Assim, incapacitado 

de fazer valer a força afirmativa de sua vontade, Fabián se entrega ao poder torrencial da 

correnteza, sendo posicionado como um corpo em inércia que é direcionado pela 

imposição dos comandos externos. 

De mesma maneira, é relevante destacar as marcas impressas no corpo de Fabián 

e o fato de Antonio definir-se como “Marreta”. Caracterizada por seu poder de demolição, 

a evocação do significante marreta, sobretudo por aquele que carrega em seu nome o 

significado de necessário, pode ser compreendida como a urgência de que o protagonista 

tenha a rigidez de seus convicções destroçadas, com a finalidade de abrir-se para o 

contexto social e político que o circunda. Assim, é-nos possível ler as marcas deixadas 

no corpo de Fabián, por vias da brutalidade de Antonio, como os golpes realizados pela 

“Marreta” para demolir a muralha asceta sob a qual o protagonista se resguarda. Não 

obstante, a narrativa deixa evidente a incapacidade do personagem de abrir-se em diálogo 

com o mundo que o rodeia, incapacidade esta sustentada pela crença inabalável de sua 

superioridade em relação aos demais. 

 

Fabián os odiava: eu os odeio. Como é possível que essa gente ria assim? Eles 

deveriam chorar. Desperdiçam a vida dessa maneira absurda, sem dedicar seu 

tempo a algo importante. Não é possível. Ele, naturalmente, se considerava 

superior. Muito superior. Durante algum tempo tentou relaxar e se adaptar ao 

meio. Com a teoria de que quem não se adapta perece. Mas não conseguiu. 

Tentou arranjar pontos de contato. Algo que o unisse a toda aquela massa 

amorfa de gente inculta, uns mortos-vivos que trabalhavam oito horas por dia 

repetindo os mesmo gestos, em troca de um salário miserável que não dava 
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para coisa nenhuma. Não pensam, não analisam, não sabem pensar. Vivem 

como os servos da gleba nos tempos feudais. Simples marionetes 

(GUTIÉRREZ. 2016. p. 181). 

 

 O fragmento supracitado deixa evidente a incapacidade do protagonista de ver o 

Outro como seu semelhante, fato que se comprova pela enumeração narcísica dos 

elementos que o diferenciam dos demais. Como representante de uma pretensa elite 

intelectual, Fabián tenta impor a sua visão, míope, de mundo como parâmetro para 

relacionar-se com os seus colegas de trabalho, desprestigiando completamente a lógica 

de funcionamento que os atravessa. Dessa maneira, as supostas tentativas de adaptação 

ao meio com a finalidade de estabelecer formas de convivência pacífica podem ser lidas 

como ações enviesadas pela dicotomia eu/eles, na qual Fabián se vê em perene 

superioridade aos demais trabalhadores. 

É imprescindível que destaquemos a evocação da questão do riso, discutida no 

primeiro capítulo do nosso trabalho, como elemento máximo do desprezo lançado por 

Fabián aos demais trabalhadores. Partindo de sua pretensa superioridade intelectual, o 

protagonista demonstra ser incapaz de reconhecer sabedoria oriunda da diferença, 

tentando impor a sua lógica dicotômica como parâmetro único de coerência para o 

mundo. Assim, desprovido da sensibilidade necessária para compreender que, como 

afirma Charles Baudelaire (1998), o riso não é sinônimo de alegria ou contentamento, 

mas uma maneira, assim como as lágrimas, de lidar com as agruras concernentes à 

experiência da existência humana, Fabián torna-se incapaz de conviver pacificamente 

com seus companheiros de profissão, rechaçando-os e sendo rechaçado por eles. 

Outro fator imprescindível para a edificação do quadro da falta de visão que a 

narrativa atribui a Fabián é o desprezo legado pelo personagem para com a arte de compor 

boleros, ritmo que, como discutido na seção anterior, pode ser lido como a marca 

gutiérriana para se referir à beleza e a força da arte cubana. Assim, mesmo demonstrando 

talento ímpar como compositor de boleros, escrevendo três ao longo da narrativa, Fabián 

os encara como expressões musicais de menor grau, descrevendo-os como mera 

articulação matemática de temas como a dor, o adultério e o consumo de álcool. Dessa 

maneira, o personagem demonstra a sua insensibilidade para com a arte e a cultura 

cubana, refutando a carga de experiência afetiva que emoldura a cultura do bolero e 

rejeitando a tônica de sabedoria residente na dinâmica, discutida por Juan Podestá 

Arzubiaga (2007), do sofrer por amor e aprender sofrendo. 
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Em suma, a incapacidade de Fabián de assumir a postura inocente da criança pode 

ser observada por meio do seu desprezo para com o que é diferente. Logo, é-nos possível 

afirmar que, ainda que tenha atravessado diversos desafios para obter sua formação como 

músico e para garantir a sua sobrevivência na fábrica, Fabián encara toda a diferença 

como erro e em momento algum tenta deslocar-se de sua fortaleza asceta para se aventurar 

no campo do desconhecido. Assim, mesmo mantendo repetidas relações sexuais com 

Antonio, Fabian o classifica como inferior, sujo, como suas oitavas ruidosas ao piano, 

que devem ser harmonizadas para que o sonho da perfeição sinfônica possa ser 

concretizado. 

Assim, obcecado por seu ideal asceta de limpidez, Fabián inicia o processo de 

destecer os fios da sua história. Como um tecelão que desata os pontos imperfeitos para 

alcançar a harmonia simétrica da arte, o protagonista decide expurgar de sua vida as 

marcas nodosas personificadas nas figuras dos seus pais, interditando-os no asilo público 

de Matanzas. No entanto, de mesmo modo que suas oitavas desarmônicas ao piano, o 

plano de Fabián só se concretiza parcialmente, resultando na eliminação de Filipe e na 

permanência de Lucía. 

Como a portadora da luz, Lucía pode ser lida como o eixo, ainda que 

negligenciado, de sustentação da família Cugat. Cercada pelo duo de faltas inscritas com 

as inicias dos nomes do seu marido e do seu filho, Filipe e Fabián, a personagem pode ser 

compreendida como a resiliência do Eu que se percebe rodeado pelo nada e pelo ninguém 

da Trilogía sucia de La Habana. Assim, acompanhada pelo duplo “F” da falta, Lucía se 

configura como a presença luminosa que, apesar de tudo, fornece o sabor poético que dá 

ritmo ao lar da família Cugat. Dessa maneira, podemos afirmar que a luz de Lucía não se 

assemelha à luminosidade precisa e racional oriunda da sabedoria de Palas Atena, mas do 

calor acolhedor e afetivo de Héstia, deusa grega da chama do lar. 

Nessa diretriz, é-nos possível compreender a falha de Fabián na tentativa de 

interditar Lucía como um indicativo da resistência da arte e da cultura cubana frente ao 

autoritarismo despótico. De mesmo modo, o êxito obtido pelo personagem com o 

apagamento da figura de Filipe nos direciona para o jogo masculino de sistema que 

substitui sistema, modificando as peças, mas mantendo o mesmo teor de tirania. Assim, 

por meio da dinâmica de relações da família Cugat, Gutiérrez emoldura um quadro da 

Cuba pré e pós-Revolução Cubana, o ontem de Filipe e o hoje de Fabián, articulando 

Lucía como a força poética feminina que, mesmo elipsada pelo conflito de interesses 

masculinos, resiste. 
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Portadora da memória que mantém acesa a chama do lar, Lucía operacionaliza a 

função poética de presentificar e atualizar os marcos que edificaram a história da família 

Cugat. Por meio da repetição anual da comemoração do dia 07 de janeiro de 1927, data 

na qual desembarcou com Filipe na cidade de Matanzas, a personagem reúne marido e 

filho para relembrar o passado, avaliar o presente e dar início ao novo ciclo que se inicia 

pela força ritual da data comemorativa.  

De mesma maneira, é importante salientar que as comemorações do ano novo, 

orquestradas pela personagem, são acompanhadas por pequenos bolos que, mesmo com 

a escassez de alimentos, assumem a função de agregar sabor, simbolizando o pão que 

acompanha a poesia, às vidas dos personagens. Assim, como a promotora da dupla face 

do sabor gutiérriano, Lucía pode ser compreendida como a força inexorável do ritmo que 

mantém o mundo, simbolizado pelo espaço da casa, em curso, sendo a sua ausência o 

indicativo da queda no caos, como evidenciado na conclusão da história de Fabián. 

 

Voltou para casa ao meio-dia. Pela primeira vez sabia que não havia ninguém 

lá. Que estava completamente só. E sentiu uma apreensão no peito. Sentou-se 

na saleta. Leu de novo o atestado de óbito e fez as contas. Lucía tinha só 

sessenta e oito anos. Parecia muito mais velha. Era como se tivesse oitenta ou 

noventa. Por quê? Por que parecia tão velha? 

No silêncio absolto da casa, recordou em poucos segundos toda a sua vida, o 

amor que Lucía sempre lhe deu. E começou a chorar desconsoladamente [...] 

Agora não conseguia conter as lágrimas. E a solidão caiu em cima dele como 

uma laje pesada. E o esmagou. Então parou de chorar. As lágrimas tinham 

acabado, mas continuou sentado numa poltrona da saleta. Não conseguiu se 

mexer. Ficou apavorado. Pela primeira vez na vida estava absolutamente 

sozinho. Não sabia o que fazer. Não ia ter forças para prosseguir. Precisava se 

matar. Um tiro de espingarda, de revólver. Mas não tinha uma arma ao seu 

alcance (GUTIÉRREZ.2016. P. 188).            
 

A perda de Lucía pode ser compreendida como a conclusão abrupta do trabalho 

iniciado pela figura de Antonio, o “Marreta”: a demolição da fortaleza asceta na qual se 

resguardava a pretensa superioridade de Fabián. Apartado do elemento poético que servia 

como coluna cervical de sua vida, o protagonista é soterrado pela concretude prosaica, 

vendo-se indefeso frente ao mundo que até então havia ignorado. Logo, é-nos possível 

afirmar que a morte de Lucía concretiza a sentença anunciada no título da narrativa, o 

encontro de Fabián com o caos: a imersão do protagonista na concretude prosaica sem o 

amparo salutar da rítmica poética. Assim, Sem Deus, morto desde a fratura irônica da 

Trilogía sucia de La Habana, sem pai, representado pela postura intolerante do Governo 

Revolucionário, e sem ritmo, extinto por vias do falecimento de Lucía, Fabián perde a 

conexão com as rotas salutares da vida, sendo tragado pelo silêncio da morte.  
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 Ainda que posicionado como vítima das imposições autoritárias do Governo 

Revolucionário, sobretudo no que tangencia as perseguições a homossexuais e artistas 

cubanos, Fabián pode ser lido como o elemento de oposição a quase todos os 

direcionamentos defendidos na literatura de Gutiérrez. Solitário, depreciador da cultura e 

da arte cubana, indiferente para com a sua comunidade e guiado por ideais ascetas, o 

pianista figura como o completo avesso do personagem Pedro Juan, representando o 

contrassenso da sabedoria gaia perseguida e defendida por Gutiérrez. No entanto, mesmo 

com todas as diferenças, é-nos pertinente observar que a força que se edifica por meio da 

ideia de amizade possibilita que Pedro Juan e Fabián dividam o lugar de protagonistas do 

romance gutiérriano. 

O sentido aqui aplicado para o termo amizade é referente ao uso feito dele pelo 

filósofo italiano Giorgio Agamben, em O que é contemporâneo e outros ensaios (2009). 

Retomando os pressupostos filosóficos de Aristóteles, em Ética a Nicômaco (1991), 

acerca da questão do amigo, Agamben discute o conceito sob a égide das ideias de com-

sentir e com-dividir36, sendo o amigo aquele com quem se compartilha, antes dos 

interesses em comum, o doce sabor de existir. 

Nessa diretriz, Agamben realiza uma leitura acerca da aisthesis do existir, 

afirmando a existência como algo precioso e exaltando o doce sabor que atravessa o 

homem ao sentir-se possuidor de tamanha preciosidade. Logo, o pensador italiano evoca 

o amigo como aquele com quem se partilha a aisthesis do existir, sendo alguém com quem 

se com-sente o sabor da existência e, de mesma maneira, se com-divide o espaço onde 

ela se processa. Assim, é pertinente afirmar que, na perspectiva de Agamben, ser amigo 

é reconhecer o outro como o mesmo que se apresenta enquanto diferença, um com-sentir 

da heterogeneidade concernente ao existir. 

 

A amizade é a instância desse com-sentimento da existência do amigo no 

sentido da existência própria. Mas isso significa que a amizade tem um estatuto 

ontológico e, ao mesmo tempo, político. A sensação do ser é, de fato, já sempre 

dividida e com-dividida, e a amizade nomeia essa condivisão (AGAMBEN. 

2009. p. 89).  

 

O com-sentimento da existência do outro em relação a existência própria e a 

compreensão da necessidade de com-dividir o espaço onde ela se processa podem ser 

lidas como as razões que levaram o personagem Pedro Juan, ainda na Trilogía sucia de 

                                                           
36 Reproduziremos aqui a utilização que Agamben faz dos hifens para demarcar sua leitura dos termos 

consentir e condividir, significando respectivamente sentir com e dividir com.   
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La Habana  ̧a abandonar o seu cargo como jornalista e lançar-se nas veredas labirínticas 

da capital cubana. Assim, rompendo com a perspectiva vertical e articulando as relações 

por meio da horizontalidade, ou amizade, o jornalista ditador de condutas passa a exercer 

a função de escritor amigo, dando início à sequência dos dez romances gutiérrianos.   

Os vetores do com-sentimento e da com-divisão ganham força ao largo de cada 

conto da Trilogía sucia de La Habana¸ alcançando o seu apogeu na narrativa de Sabor a 

mí¸ na qual seis dos vinte contos não são protagonizados pelo personagem Pedro Juan. 

Nessas ocasiões, como sugerido na letra do bolero Sabor a mí (1959), de Álvaro Carrilho, 

é-nos possível afirmar que o narrador se aparta do constrangimento de adentrar na 

aisthesis da experiência de ser do outro, pois, antes de tudo, trata-se do sabor com-sentido 

e com-dividodo por seu próprio ser.    

O estatuto ontológico afirmado por Agamben para a ideia de amigo assume uma 

feição política ao passo que os aspectos do com-sentimento e da com-divisão da 

existência reverberam nas formas de articulação da vida em sociedade. Logo, 

compreendendo o outro como o elemento que se apresenta como diferença do mesmo, é 

dever do amigo assumir a função política de garantir para ele aquilo que é inalienável 

para si: a garantia do exercício da cidadania. Dessa maneira, é-nos possível contemplar a 

relação estabelecida entre Pedro Juan e Fabián, atentando-nos não para as diferenças 

estabelecidas entre eles, mas para a amizade que se ergue por vias do com-sentimento e 

do desejo de com-divisão. 

Nessa perspectiva, regressamos à imagem que dá abertura ao nosso texto, 

evidenciando o olhar silencioso de Pedro Juan a Fabián que, ao piano, ergue seu lamento 

em resposta à fúria do tufão imperioso. Nesse contexto, é importante destacar a divisão 

do espaço durante a passagem da catástrofe natural que açoitava a ilha caribenha. Logo, 

cumprindo com o compromisso agendado no dia anterior, Pedro Juan, mesmo sob os 

efeitos iniciais dos ventos que culminariam na grande tempestade, vai ao encontro de 

Fabián com a finalidade de reatarem o laço afetivo após o hiato decorrente do término do 

colegial.  

Reunidos na sala da casa do pianista, os protagonistas vivenciam a inversão do dia 

ensolarado no qual Pedro Juan adentrou pela primeira vez na residência do amigo, fato 

que sugere a leitura da manutenção do espaço, mas modificação das circunstâncias. Dessa 

maneira, com-dividindo o espaço, que outrora resguardou a celebração pueril da amizade, 

os personagens com-sentem as mudanças no tempo que podem ser identificadas como o 

anuncio do fim do época do sabor infantil e do apogeu da tempo do dessabor. Assim, o 
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silêncio de Pedro Juan dialoga com a música de Fabián, afirmando o com-sentimento 

agônico que define como “um recanto do inferno” (GUTIÉRREZ. 2016. p. 131) o espaço 

com-dividido por eles.  

 

Nesse momento todos os cubanos, seis milhões de pessoas, foram igualados 

por baixo. Como um golpe de caratê. Magistral. No mesmo instante deixaram 

de existir a classe alta, a média e a baixa. O mágico Mandrake, com um único 

passe de mãos, fez um truque perfeito diante dos olhos de todo mundo e 

ninguém viu a tramoia. Agora todo mundo era pobre de verdade. Em todos os 

sentidos. Não só financeiramente. Foi um golpe genial, uma coisa perfeita. Mas 

era só o começo. O melhor viria depois (GUTIÉRREZ. 2016. p. 44).     

 

Retirado da primeira parte de Fabián e o caos, o fragmento em destaque põe em 

evidência a leitura da Revolução Cubana que atravessa todo o grupo de narrativas 

gutiérrianas. Posicionado no único capítulo em que as vozes dos protagonistas se fazem 

ausentes, o trecho anuncia, de maneira profética, o percurso de dissabores que viria a ser 

atravessado pelos personagens da narrativa. Por se tratar de uma leitura resumida do 

contexto político e social no qual se desenvolverá a obra, a citação auxilia-nos a 

compreender a amizade estabelecida entre Pedro Juan e Fabián como um laço de com-

sentimento das agruras que atravessam a situação política e social da Cuba pós-

Revolução, o espaço com-dividido, ainda que seus posicionamentos frente a elas sejam 

de total oposição. 

Assim, é-nos possível afirmar que por vias da com-divisão do protagonismo entre 

Fabián e Pedro Juan, Gutiérrez realiza em arte aquilo que o governo do seu país não 

executa em práxis política. Opondo-se ao binarismo articulado entre revolucionários e, 

supostos, antirrevolucionários, o escritor incide na amizade como perspectiva política, 

reivindicando para o amigo homossexual os mesmos direitos conferidos aos 

heterossexuais. De mesma maneira, além da igualdade de direitos, é-nos pertinente 

sinalizar que a narrativa gutiérriana clama por liberdade de expressão, visto que, mesmo 

assumindo posicionamentos avessos aos defendidos por Gutiérrez e, consequentemente, 

pelo personagem Pedro Juan, a voz de Fabián tem seu espaço garantido no romance, 

preenchendo dois dos quatro capítulos subsequentes à ambientação inicial.  

Dessa maneira, reafirmamos a nossa leitura de não ser apenas por questões 

estéticas que Gutiérrez abre seis dos contos de Sabor a mí para perspectivas alheias a do 

personagem Pedro Juan. De mesmo modo, não podemos negar a objetivação política 

decorrente da ausência de Pedro Juan na narrativa de El Rey de La Habana (2000), 

romance protagonizado por Reynaldo, jovem, negro, analfabeto e órfão que sobrevive da 
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picardia na Havana da década de 1990. E, por concluinte, defendemos ser igualmente 

política a com-divisão do protagonismo entre os personagens de Fabián e o caos. 

Em suma, observamos o posicionamento político da literatura gutiérriana como 

um exercício articulado entre a busca pelo direito de fala, pela abertura do espaço para 

que o outro possa falar e pelo choque das perspectivas apresentadas entre os diferentes 

posicionamentos dos falantes. Assim, a literatura de Pedro Juan Gutiérrez se edifica por 

vias do pacto de amizade que é orientado pela vereda da democracia, da conjunção da 

multiplicidade de vozes que formam o grande coro da vida em sociedade. Nessa diretriz, 

podemos afirmar que o escritor cubano faz de sua arte ferramenta de subversão do modelo 

autoritário e normativo do Governo Revolucionário, negando o Ideal homogeneizador e 

resgatando o direcionamento utópico de liberdade defendido por José Martí, mártir do 

movimento da independência cubana. 

 

¡Muérdanmelas los mismos a quienes anhelase yo levantar más, y ¡no miento! 

Amaré la mordida, porque me viene de la furia de mi propia tierra, y porque 

por ella veré bravo y rebelde a un corazón cubano! ¡Unámonos, ante todo, en 

esta fe; juntemos las manos, en prenda de esa decisión, donde todos las vean, 

y donde no se olvida sin castigo; cerrémosle el paso a la república que no venga 

preparada por medios dignos del decoro del hombre, para el bien y la 

prosperidad de todos los cubanos! ¡De todos los cubanos! ¡Yo no sé qué 

misterio de ternura tiene esta dulcísima palabra, ni qué sabor tan puro sobre el 

de la palabra misma de hombre, que es ya tan bella, que si se la pronuncia 

como se debe, parece que es el aire como nimbo de oro, y es trono o cumbre 

de monte la naturaleza! ¡Se dice cubano, y una dulzura como de suave 

hermandad se esparce por nuestras entrañas, y se abre sola la caja de nuestros 

ahorros, y nos apretamos para hacer un puesto más en la mesa, y echa las alas 

el corazón enamorado para amparar al que nació en la misma tierra que 

nosotros, aunque el pecado lo trastorne, o la ignorancia lo extravíe, o la ira lo 

enfurezca, o lo ensangriente el crimen! ¡Como que unos brazos divinos que no 

vemos nos aprietan a todos sobre un pecho en que todavía corre la sangre y se 

oye todavía sollozar el corazón! ¡Créese allá en nuestra patria, para darnos 

luego trabajo de piedad, créese, donde el dueño corrompido pudre cuanto mira, 

un alma cubana nueva, erizada y hostil, un alma hosca, distinta de aquella alma 

casera y magnánima de nuestros padres e hija natural de la miseria que ve 

triunfar al vicio impune, y de la cultura inútil, que sólo halla empleo en la 

contemplación sorda de sí misma! ¡Acá, donde vigilamos por los ausentes, 

donde reponemos la casa que allá se nos cae encima, donde creamos lo que ha 

de reemplazar a lo que allí se nos destruye, acá no hay palabra que se asemeje 



80 
 

más a la luz del amanecer, ni consuelo que se entre con más dicha por nuestro 

corazón, que esta palabra inefable y ardiente de cubano!37 (MARTÍ. 2007.)38 

  

Retirado do discurso Con todos y para el bien de todos, pronunciado em 26 de 

novembro de 1891, de José Martí, o fragmento em destaque põe em evidência os ideais 

libertários e democráticos do poeta e ativista do movimento de independência cubana. 

Logo, por força do desejo de exaltação do amor sentido pela nação cubana, Martí evoca 

a imagem da partilha da mesa, do sabor, sinalizando para a necessidade de que todos os 

cubanos sejam postos em igualdade para que o objetivo da Revolução seja alcançado em 

sua completude. De mesma maneira, é pertinente destacar que o pensador define como 

inexorável que as vozes de todos os cubanos, ainda que discordantes, sejam escutadas e 

amparadas em seu valor inestimável para a edificação de um país livre das imposições 

coloniais e fértil para o florescimento de uma democracia justa e acolhedora da 

heterogeneidade de frutos oriundos da terra. 

Nessa perspectiva, é-nos possível afirmar que a com-divisão do espaço, executada 

na literatura gutiérriana, entre o Pedro Juan e os demais personagens, assume sentido 

sinonímico à proposta de partilha da mesa evocada no texto de José Martí. Logo, como 

sugerido pelo ativista político, o possível desconforto gerado pela sensação de aperto 

diante da multiplicidade de corpos posicionados no entorno da mesa é condição 

indispensável para a edificação de um sistema democrático que prime pela garantia de 

que todos tenham acesso ao exercício da cidadania, o sabor oriundo da vida em sociedade. 

                                                           
37 Morde-me-las os mesmo que me motivam a levantar mais, e não minto! Amarei a mordida, porque vem 

da fúria da minha própria terra, e porque nela vejo um coração cubana valente e rebelde! Vamos nos unir, 

acima de tudo, nesta fé; juntemos as mãos em penhor dessa decisão, onde todos possam ver, e  onde não se 

esquecerá sem castigo; fechemos a República aos que não venham preparados por meio de decoro digno 

do homem, para o bem e a prosperidade de todos os cubanos! De todos os cubanos! Eu não sei o mistério 

da ternura que tem esta palavra doce, ou o sabor tão puro sobre a mesma palavra do homem, que já é tão 

bonita que se pronunciada como deveria, parece que é o ar como uma nuvem dourada, e é o trono ou cume 

da montanha da natureza! Cubano é dito, e uma doçura como fraternidade macia se espalha em nossas 

entranhas, e abre uma caixa de nossas economias, e nós apertamos para fornercer-lhe um lugar na mesa e 

verifica-se que o amor dá asas ao coração para cobrir ao nascido no mesmo terreno que nós, ainda que o 

pecado o transtorne, a ignorância o extravie, a raiva o enfureça, ou o encaminhe para o crime sangrento! 

Como braços divinos que não vemos nos apertam a todos em um peito em que de toda sorte corre o sangue 

e se ouve de qualquer maneira soluçar um coração! Acredita em nossa pátria para que possamos executar 

um trabalho de piedade, acredita que quando o proprietário corrompido e podre olhar, verá uma nova alma 

cubana ouriçada e hostil, distinta daquela alma caseira e magnânima de nossos pais e filha natural da miséria 

que se vê triunfar com o vício impune e a cultura inútil que só encontra emprego na contemplação surda de 

si mesma. Aquí, onde vigiamos pelos que se foram, onde reconstruímos a casa que caiu sobre nós, onde 

criamos o que vai substitutir o que nos foi destruído, aqui não há palávra que se assemelhe mais à luz do 

amanhecer, nem consolo que adentre com mais força em nossos corações que essa palavra enefável e 

ardente de cubano (Tradução nossa).  
 
38 Disponível em: http://josemartiyperez.blogspot.com.br/2007/06/con-todos-y-para-el-bien-de-todos.html 
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Logo, regressamos ao eixo de sustentação da amizade entre Pedro Juan e Fabián, 

sinalizando que o ponto norteador da reaproximação entre eles, após o hiato do fim do 

colegial e a inserção na vida adulta, é a curiosidade do primeiro de saber por qual razão 

o segundo, sendo este pianista, estava trabalhando em um labor que se opunha a sua 

capacidade física e a sua competência enquanto artista. Dessa maneira, o sentimento de 

inquietação frente a incongruência dos fatos leva Pedro Juan a desafiar as forças da 

tempestade, que podem ser entendidas como as imposições do Governo Revolucionário, 

para reunir-se com o amigo aflito. Posicionados de frente para o outro, os protagonistas 

se veem rodeados pelo nada e pelo ninguém herdados pela fratura com o mito de 

pertencimento analógico ao corpo hegemônico, restando para eles a busca pelo sabor 

poético que assumiria a função de fornecer o ritmo necessário para a edificação de suas 

trajetórias. Assim, a narrativa conduz Fabián para a morte, a perda total do ritmo, e 

direciona Pedro Juan para o sucessos da Trilogía sucia de La Habana e das demais obras 

do Ciclo Centro Habana.   
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4. EM BUSCA DOS VAGALUMES CARIBENHOS: CORPOS INGÊNUOS 

PERDIDOS NOS CORREDORES DA HISTÓRIA. 

 

 

− ¿Vas a burlarte de mí? ¿Te vas a seguir burlando? Mira lo que te pasó. Sigue 

burlandote que te voy a tasajear más todavia. ¡Yo soy el Rey de La Habana y 

hay que respetarme!39 (GUTIÉRREZ. 1999. p. 214). 

 

 O fragmento em destaque é oriundo de El Rey de La Habana, segundo romance 

de Pedro Juan Gutiérrez. Correspondente ao diálogo entre Reynaldo, o Rey, e o cadáver 

de Magdalena, mulher cubana com a qual o personagem desenvolve um intenso 

relacionamento amoroso, o trecho serve-nos de base para que possamos discutir como, 

por meio da exaltação dos atores sociais populares cubanos, Gutiérrez constrói um quadro 

alternativo acerca da história de Cuba no período pós-Revolução Cubana. De mesma 

maneira, a inclusão de El Rey de La Habana na rota das nossas análises visa dar conclusão 

ao ciclo gutiérriano do falar, deixar que o outro fale e pôr as perspectivas dos falantes em 

confronto. Assim, realizando uma pequena inversão na ordem, iniciamos nosso trabalho 

com uma análise focada no personagem Pedro Juan, demos prosseguimento com a com-

divisão do espaço entre Pedro Juan e Fabián e, nesta seção, analisaremos o lugar ocupado 

por Reynaldo. 

O sentido aqui aplicado para o termo alternativo é referente ao modo como o 

escritor cubano ergue contrapontos ao discurso oficial da história cubana através da 

escrita literária. Dessa maneira, defendemos que por meio da eleição dos atores sociais 

populares como protagonistas das tramas desenvolvidas em suas obras, Gutiérrez desloca 

o foco de observação da história da ilha caribenha para uma perspectiva oblíqua, 

discrepante do discurso oficial sustentado pelo Governo Revolucionário, gerando o 

sombreamento necessário para que os lampejos diminutos possam ser visualizados, ainda 

que a grande luz hegemônica os ofusque.   

Como no labor de um cinegrafista, é-nos possível afirmar que o escritor cubano 

edifica as suas narrativas por meio da equação de capturar e expor o objeto da captura, 

firmando o instante capturado como força de contraste ao discurso do governo autoritário. 

De forma similar a um repórter, que abandona seu posto na grande emissora televisiva e 

                                                           
39 − Vai continuar debochando de mim? Vai continuar debochando? Olha o que aconteceu com você. 

Continue debochando que vou te cortar ainda mais. Eu sou o Rey de Havana e você tem que me 

respeitar (Tradução nossa). 
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passa a atuar de forma autônoma, observamos que, em sua literatura, Gutiérrez assume 

uma postura sinonímica à discutida por Georges Didi-Huberman, em A sobrevivência dos 

Vaga-lumes (2014): a busca por gerar sombreamentos para evidenciar o lampejo dos 

pequenos vagalumes frente ao efeito ofuscante da grande luz do discurso hegemônico. 

Inspirado na carta escrita, em 1941, por Pier Paolo Pasolini ao amigo Franco 

Farolfi, Didi-Huberman traça uma discussão acerca do suposto desaparecimento dos 

vagalumes suscitado pelo cineasta italiano. Impactado pelos horrores produzidos pela 

marcha nazifascista, Pasolini expressa sua desesperança ao sentenciar que os vagalumes, 

vozes populares destoantes do discurso hegemônico, haviam sido extintos por vias da 

opressão dos regimes totalitários. Não obstante, Didi-Huberman questiona a validade de 

tal afirmação, defendendo que os vagalumes sobrevivem, porém os olhares tornaram-se 

insensíveis à captação de seus lampejos dada a exposição excessiva à grande luz dos 

discursos hegemônicos. 

Norteado pelos versos do XXVI canto do Inferno (2006) de Dante Alighieri, Didi-

Huberman nos fornece uma chave de leitura acerca da localização dos vagalumes em 

meio à efusão luminosa dos sistemas autoritários.  Posicionados na vala do oitavo círculo 

do Inferno, os vagalumes, descritos por Alighieri como pequenos pirilampos 

incandescentes, encontram-se nas figuras dos ditos corruptos, aqueles que, tomados por 

suas paixões, desviaram-se da rota da grande luz do Paraíso. Assim, fadados a queimarem 

pela eternidade, os vagalumes cumprem o seu destino na escuridão quase absoluta, 

fazendo das chamas que subjugam seus corpos guia e martírio de sua existência.    

Se os vagalumes sobrevivem nas esquinas escuras dos sistemas totalitários, é 

necessário que o observador desloque o seu ângulo de visão para que possa contemplá-

los. Nessa diretriz, redirecionar o enfoque da visão é sinônimo de trabalhar na produção 

de dispositivos metodológicos que promovam a filtragem da incidência luminosa dos 

holofotes autoritário. Assim, recobramos o conceito de obliquidade e sinalizamos o 

apagamento das grandes figuras luminosas da história de Cuba como uma estratégia de 

sombreamento para que sejam contemplados os lampejos de resistência dos vagalumes 

caribenhos. 

Nessa perspectiva, é-nos possível afirmar a ideia de ruptura com o mito de 

pertencimento analógico ao grande corpo hegemônico como uma estratégia de 

sombreamento da Trilogía luminosa de Havana – Fidel, Raul Castro e Che Guevara – 

possibilitando assim o vislumbrar dos lampejos diminutos dos vagalumes cubanos. Logo, 

defendemos que o riso, articulado por meio da filosofia de la risa¸ e a evocação do ritmo 
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do bolero, elemento representativo da cultura e da expressão popular cubana, erguem-se 

como os dispositivos eleitos por Pedro Juan Gutiérrez para deslocar o direcionamento dos 

olhares acerca da história da Cuba pós-Revolução, edificando assim o já referido quadro 

alternativo a respeito do contexto político e social da ilha caribenha. De mesma maneira, 

destacamos o conceito agambeniano de amigo, sob as égides do com-sentimento e da 

com-divisão, como via salutar para o desenvolvimento dos estudos sobre a obra 

gutiérriana. 

Nessa vereda, regressamos ao fragmento destacado de El Rey de La Habana, 

ressaltando o jogo articulado por vias do significante Rey, sendo este atravessado pelo 

duplo vetor do diminutivo, direcionando-nos a uma maneira afetiva de referir-se a 

Reynaldo, e, ao mesmo passo, carregando consigo a inscrição do título de nobreza do 

monarca soberano, o rei. Logo, é-nos possível observar que a narrativa singulariza o 

personagem através da dupla significação de pequeno e grandioso: o grande rei do 

pequeno mundo da região central da capital cubana. Assim, por meio do apagamento das 

grandes figuras luminosas da história cubana, Gutiérrez converte o pequeno vagalume em 

rei, figura que se ergue sobre a do presidente por carregar consigo o direito inato de ser 

governante. 

Oriundo de família humilde, Reynaldo tem a sua saga iniciada pela lâmina 

sombria da morte que, por vias de um movimento em cadeia, ceifa as vidas de sua avó, 

sua mãe e seu irmão. Edificada por três veredas de encontro com o fenecimento, a morte 

natural da avó, acidental da mãe e o suicídio do irmão, a cena do despedaçamento da 

família de Reynaldo é convertida, por meio do discurso oficial da polícia cubana, em um 

triplo homicídio, sendo o pequeno Rey condenado pelo crime inexistente, fato que nos 

direciona para o primeiro indício da crítica gutiérriana ao valor de verdade atribuído ao 

discurso oficial da história.   

Os acontecimentos que circundam o fim da família de Reynaldo e a maneira 

arbitrária utilizada pela polícia cubana para fornecer coerência aos fatos assumem 

proporções sinonímicas às discussões estabelecidas, em A verdade seduzida (2005), pelo 

sociólogo baiano Muniz Sodré. Compreendendo as tentativas de estabelecimento de 

sentido como os vetores que se opõem à busca do encontro com a verdade, ainda que esta 

seja inapreensível em sua totalidade, Sodré discute o teor de sedução exercido pelo desejo 

de manutenção do conforto originário da coerência axiomática frente ao desconforto 

oriundo da empreitada de aventurar-se nos mistérios do real. Assim, o sociólogo 
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questiona a pretensa lisura do tecido que articula sua coerência axiomática encobrindo os 

corpos subalternizados e silenciados em nome da manutenção da ordem e do sentido. 

 

Lo esposaron. Lo bajaron por las escaleras. Le hicieron montar en un auto 

patrulla y lo condujeron a la estación de policía, a unas cuadras. Lo encerraron 

en una celda, en el sótano, junto con tres delincuentes. Y allí se quedó. Sin 

pensar en nada, amodorrado. 

Los técnicos de criminalística demoraron tres horas en llegar a San Lázaro. 

Traballaron escrupulosamente toda la tarde. El cadáver de Nelson lo levantaron 

del asfalto a las cinco de la tarde y lo llevaron a la morgue, junto con el de la 

abuela. Con ella se demoraron un poco más. Ya era de noche cuando 

decidieron desengancharla de la cabilla y enviarla a la morgue. Era evidente 

que alguien había empujado violentamente al muchacho desde la azotea y a la 

mujer, de espaldas, contra el gallinero. La viejita murió de un paro cardíaco, 

sin violência. Sólo que no había testigos. Nadie vio nada. Siempre es igual en 

este barrio. Nadie ve nada. Jamás hay un testigo40 (GUTIÉRREZ. 1999. p. 16).   

   

É-nos pertinente destacar a evocação das duas primeiras partes da Trilogía 

gutiérriana, o nada e o ninguém, como coeficiente resultante do despedaçamento da 

família e, por consequência, da infância de Reynaldo. Dessa maneira, tolhido de sua 

família, negligenciado pelos vizinhos e oprimido pelas forças promotoras da lei, Rey se 

vê lançado na concretude solitária da existência, fato que dá início à caminhada de busca 

pelo sabor que o porá em consonância com o possível ritmo da vida. 

Logo, seguindo o direcionamento ordenador do discurso da polícia cubana, os 

vizinhos de Reynaldo assumem como táticas de sobrevivência o silêncio e a obediência, 

deixando que o jovem protagonista, na tenra idade de treze anos, fosse julgado e 

condenado pelo triplo homicídio de seus familiares. Assim, o pequeno Rey é 

encaminhado para a casa de acolhimento ao menor infrator, espaço onde será dada a 

transição abrupta da infância para a vida adulta. 

A entrada na casa de acolhimento ao menor infrator pode ser lida como o primeiro 

choque de Rey com as questões macroestruturais que circundam o contexto político e 

social da ilha caribenha. Arrancado do seu mundo de vivências pueris, o personagem é 

                                                           
40 O algemaram. O fizeram descer as escadas. Lhe fizeram entrar em uma viatura e o conduziram até a 

delegacia de polícia que ficava algumas quadras de distância. O trancaram em uma cela, no porão, junto 

com três delinquentes. E ali ele permaneceu. Sem pensar em nada. Sonolento. 

Os técnicos de criminalística demoraram três horas para chegar a San Lazaro. Trabalharam 

escrupulosamente durante toda a tarde. O cadáver de Nelson foi retirado do asfalto às cinco da tarde e o 

levaram para o necrotério, junto com o da avó. Com ela demoraram um pouco mais. Já era noite quando 

decidiram desenganchá-la do ferro e enviá-la para o necrotério. Era evidente que alguém tinha empurrado 

violentamente ao menino do telhado e à mulher, de costas, contra o galinheiro. A velinha morreu de uma 

parada cardíaca, sem violência. Só que não havia testemunhas. Ninguém viu nada. Sempre é igual nesse 

bairro. Ninguém vê nada. Nunca há testemunhas. (Tradução nossa)  
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deslocado do posto de pequeno vagalume luminoso para a condição de inseto 

insignificante e perdido em meio à efusão solar do jogo político macroestrutural. Assim, 

sendo condenado por acusações que não entendia, visto que estava ausente no momento 

em que as três mortes se processaram, o protagonista é lançado na correnteza da história 

oficial, tendo de carregar o fardo dos acontecimentos atribuídos a si, sem ao menos 

compreender o curso da história na qual estava inserido. 

O quadro edificado por meio da tragédia de Rey pode ser lido como um indicativo 

acerca da perspectiva de Pedro Juan Gutiérrez sobre a posição ocupada pelos atores 

sociais populares de Cuba, sobretudo os jovens, no contexto pós-Revolução. Dessa 

maneira, é-nos pertinente observar que o escritor constrói a maioria de seus personagens 

como pessoas alheias aos direcionamentos políticos do Governo Revolucionário, 

sentindo-os apenas no que se refere aos decretos que regulamentam as normas de conduta 

social. Assim, podemos afirmar que o escritor articula em suas obras imagens que incidem 

no caráter de assimetria existente entre a propaganda política do governo e a vida prática 

da população cubana. Logo, tal como Rey, que não compreende os vetores que o 

encaminharam para a situação na qual adentrou, é-nos perceptível que Gutiérrez sinaliza 

para um hiato social e temporal na compreensão dos cubanos a respeito do que foi a 

Revolução Cubana e, de mesmo modo, do que vem a ser o Ideal Revolucionário. 

 

Tínhamos nos conhecido montando guarda por uma noite no colégio. Foi em 

outubro do ano anterior, 1962. Numa situação muito especial, que depois ficou 

conhecida como Crise do Mísseis41. Não sabíamos de nada. Naquele momento 

era top secret. Os russos tinham instalado rampas e foguetes com cargas 

nucleares em vários lugares de Cuba. Apontando para os Estados Unidos. Ao 

que parece, foi uma briga de três: Fidel queria assumir o controle total sobre 

os foguetes, Nikata Khruschóv se recusava e deixava os cubanos de fora, e os 

americanos exigiam que eles fossem desmontados e devolvidos à União 

Soviética imediatamente. Tinham fotos aéreas de alta precisão e sabiam o local 

exato de cada parafuso. Mas em Cuba ninguém tinha ideia dessa história. Nem 

de coisa nenhuma. Só sabíamos que os americanos eram maus e estavam 

ameaçando nos atacar. De manhã passavam dois jatos americanos voando bem 

baixo sobre a cidade de Matanzas. Trovejando. Eles se divertiam. E nos 

metiam medo. Era impressionante. Os famosos U2 também voavam 

diariamente sobre Cuba. A grande altura. Tiravam fotos. Até que um deles foi 

derrubado por um foguete. Dizem que o mundo esteve à beira de uma guerra 

nuclear total. Muito se escreveu sobre a crise. Parece que foram dias decisivos 

para a humanidade. Para a sobrevivência da humanidade. E nós, uns bobos 

alegres. Não tínhamos a menor ideia do que realmente estava acontecendo. 

Olhos que não veem, coração que não sente (GUTIÉRREZ. 2016. Pp 58-59).  

 

                                                           
41 O episódio chamado de Crise dos Mísseis de 1962 refere-se aos treze dias de impasse entre Estados 

Unidos e União Soviética, durante a Guerra Fria, em outubro de 1962, devido à instalação de mísseis 

nucleares soviéticos na ilha caribenha de Cuba.  
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Retirado de Fabián e o caos, romance abordado no segundo capítulo deste 

trabalho, o fragmento em destaque serve-nos de base para melhor exemplificar nossas 

leituras acerca do quadro gutiérriano sobre a história cubana no período pós-Revolução. 

Nessa vereda, é pertinente destacar que, assim como Reynaldo, os protagonista de Fabián 

e o caos se encontram completamente alheios ao contexto no qual estão inseridos. Logo, 

seja por meio da responsabilização por uma tragédia cotidiana, como é o caso de Rey, ou 

pela imposição do fardo de garantir a segurança nacional, como posto na história de Pedro 

Juan e Fabián, o conjunto de narrativas gutiérrianas aponta, de maneira recorrente, para a 

disparidade existente entre o discurso sustentado pelas narrativas oficiais e as 

perspectivas que atravessam os atores sociais a respeito dos quais essas narrativas versam. 

Desse modo, é-nos possível afirmar que Gutiérrez põe em questão o sentido aplicado pelo 

governo cubano para a expressão “cidadão revolucionário”, direcionando o foco de suas 

narrativas para o teor de ingenuidade irrefletida que atravessa a questão. 

Ainda que postos, de maneira ilustrativa, em patamar de igualdade frente aos 

acontecimentos que atravessam suas trajetórias, é pertinente destacar que Reynaldo e os 

protagonistas de Fabián e o caos ocupam posições diferentes quanto ao lugar de fala que 

que lhes compete nas narrativas. Oriundos da extinta classe média cubana, Fabián e Pedro 

Juan são atravessados pelo conhecimento, mesmo que impreciso, dos fatos que circundam 

a travessia política cubana do contexto pré para o pós-Revolução Cubana. Rey, por seu 

turno, tem sua história articulada na década de 1990, vinte anos após os sucessos de 

Fabián e o caos, período no qual Cuba adentra no pior estágio de crise econômica. Logo, 

nascido em um paradigma de extrema pobreza, o personagem é completamente alheio à 

história cubana e, de mesmo modo, desconhece qualquer informação a respeito de países 

estrangeiros.  

Não obstante, ainda que oriundos de contextos sociais e de épocas diferentes, 

Reynaldo, Pedro Juan e Fabián podem ser lidos como representações dos corpos 

silenciados pela história oficial cubana, mas resgatados pela literatura de Pedro Juan 

Gutiérrez. Dessa maneira, sobretudo por meio da figura de Rey, é-nos possível afirmar 

que Gutiérrez confronta o discurso hegemônico acerca da história cubana, contrastando 

os dados oficiais de saúde, educação, emprego e moradia com as mazelas vividas pelos 

personagens de suas narrativas. 

 

Rey era un mulato delgado, de estatura normal, ni feo ni bonito, no recordaba 

haber comido carne jamás. Ni siquiera de cerdo. Si alguna vez la probo fue de 
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pequeño y no se acordaba. Sin embargo, no tenía mala salud42 (GUTIÉRREZ. 

1999. p. 22). 

 

Ainda que alheio ao sistema social e político do seu país, Reynaldo pode ser 

compreendido como o maior contraponto de Pedro Juan Gutiérrez à plataforma política 

sustentada pelo Governo Revolucionário. Como pode ser observado no fragmento 

supracitado, a pobreza carregada pelo personagem, que pode ser lida como reflexo do 

contexto de deriva que atravessa toda a comunidade na qual foi criado, alcança tamanha 

espessura que se reflete no desconhecimento do sabor da carne. Logo, pobre, faminto, 

analfabeto e desamparado, Rey representa o total avesso do quadro social pintado pelo 

discurso oficial do governo cubano, podendo ser afirmado como a personificação 

arquetípica do homem subalternizado nas sociedades capitalistas.    

Seguindo o curso da narrativa, a falta de sabor, erguida por vias do 

desconhecimento da carne, é suprida pelo regresso de Rey ao contexto das ruas de 

Havana. Articulada como a reabertura das veredas salutares da vida, mesmo sob os efeitos 

da crise econômica, a fuga do personagem da casa de acolhimento ao menor infrator pode 

ser lida como o retorno do pequeno vagalume para o espaço sombreado no qual seus 

lampejos não são ofuscados pela efusão luminosa dos holofotes autoritários. Assim, 

iniciando a caminhada rumo à vida adulta, Rey ingressa em um triângulo amoroso com 

Magdalena e Sandra, sendo a primeira prostituta e a segunda travesti. 

A importância das duas personagens para as discussões aqui estabelecidas é dada 

pelo histórico de perseguições do governo cubano às prostitutas e travestis e, sobretudo, 

pelo fato de serem justamente elas as responsáveis pelo acolhimento e pela 

presentificação do sabor poético que conduziria Reynaldo ao ritmo necessário para a 

garantia da sobrevivência. Assim, Magdalena e Sandra se fazem presenças no tempo da 

absoluta ausência, fornecendo a Rey o pão e a poesia até então desconhecidos. Logo, é-

nos pertinente sinalizar que por Magdalena, Rey é reinserido na vida em sociedade, com 

Sandra, aprende a rir e conhece a beleza e a poesia da música cubana, descobrindo com 

ambas o amor. 

A linha que se estende de Magdalena à Sandra pode ser lida como a entrada de 

Reynaldo na rota inocente do sabor. Visto que o encontro com Magdalena pode ser 

                                                           
42 Rey era um mulato magro, de estatura normal, nem feio nem bonito, não recordava ter comido carne 

jamais. Nem sequer de porco. Se alguma vez provou foi quando pequeno e não se recordava. No entanto, 

não tinha má saúde (Tradução nossa). 
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entendido como a compleição da masculinidade do personagem, é-nos possível sinalizar 

o enlace com Sandra como o adentrar na zona da incerteza, a ruptura com o binarismo 

limitador. Assim, aventurando-se nas veredas do desconhecido, Ray atravessa as 

modulação de certo e errado, experimentando o sabor inocente da descoberta. 

 

Rey lo miró bien, ahora en la luz. Le había golpeado duro. Tenía un par de 

moretones em las mejillas. Y era lindo. ¿O linda? Era precioso, en realidad. 

Parecía una mujer belíssima, pero al mismo tempo parecía un hombre 

bellíssimo. Rey nunca había visto algo parecido. Al menos de cerca, con tanto 

detalle. Estaba sentado con sus andrajos en la única butaca que había en la 

habitación. No sabía que decir43 (GUTIÉRREZ. 1999. pp- 6364).   

 

Como pode ser observado no fragmento em destaque, a contemplação da figura 

de Sandra põe Reynaldo em um estado de estupefação que, no decorrer da narrativa, 

reverberará no desejo de posse. É importante destacar a leitura feita pelo personagem 

acerca da beleza indescritível que se apresenta diante de si, beleza esta que ultrapassa os 

contornos categóricos e afeta o corpo do protagonista com a força rítmica da poesia. 

Assim, tomado pelo sabor poético, Rey recorre à memória com o intuito de dar forma ao 

ritmo com o qual foi sintonizado, mas, tal como o sabor da carne nunca apreciada, a 

aparência de Sandra exprime um encanto até então desconhecido. 

A aventura de Rey para além dos contornos das formulações axiomáticas assume 

relevância fulcral para os nossos estudos acerca do quadro gutiérriano sobre a história de 

Cuba no contexto pós-Revolução. Logo, como afirma Muniz Sodré, se o sentido é a 

verdade seduzida que se instaura como base da proposta axiomática, o redirecionamento 

na maneira de observá-lo incide na ação corrosiva de levá-lo à destruição. Assim, como 

pode ser observado na descrição do primeiro contato entre Rey e Sandra, o protagonista 

é obrigado a abrir mão do sentido axiomático para exprimir o sentimento oriundo da 

contemplação da beleza que ultrapassa os contornos do masculino e do feminino, mas 

impõem-se inexoravelmente como bela. Desse modo, é-nos possível observar a 

contestação gutiérriana do sentido axiomático que sustenta as ideias de Ideal 

Revolucionário e, por consequência, de cidadão revolucionário.  

                                                           
43 Rey o olhou bem, agora na luz. O havia golpeado forte. Tinha um par de hematomas nas bochechas. E 

era lindo. Ou linda? Na realidade, era precioso. Parecia uma mulher belíssima, mas, ao mesmo tempo, um 

homem belíssimo. Rey nunca havia visto algo parecido. Ao menos não de perto, com tantos detalhes. Estava 

sentado com seus farrapos na única poltrona que havia no quarto. Não sabia o que dizer (Tradução nossa). 
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Nessa vereda, é-nos pertinente retomar a ideia de ingenuidade irrefletida na 

formação do pretenso cidadão revolucionário e, de mesmo modo, sinalizar o teor de 

autoritarismo doutrinário que circunda a questão. Logo, podemos afirmar que, em sua 

literatura, Pedro Juan Gutiérrez se propõe a questionar o sentido existente na doutrinação 

irrefletida de jovens cubanos para a assunção de um Ideal binário, articulado pela equação 

nós/eles, no qual a rigidez inflexível da ideologia é posta acima do bem-estar dos 

membros da comunidade. 

De mesma maneira, o encontro de Ray com Sandra direciona-nos à crítica de 

Gutiérrez ao fechamento do corpo para a via inocente de descoberta e assunção do desejo. 

Desse modo, o escritor põe em questão os sentidos atribuídos às condições do ser homem, 

ser cubano e ser cidadão revolucionário, opondo-os por força das veredas inalienáveis do 

direito ao conhecimento do corpo e da miríade de possibilidades concernentes a ele. 

Assim, é-nos possível afirmar que as críticas de Gutiérrez não se direcionam apenas à 

imposição do Ideal Revolucionário como verdade única para os cubanos, mas também 

para o machismo doutrinário, injustificável em uma sociedade que se pretende igualitária. 

 

Por la mañana, cuando despertó, Sandra tenía el café listo. Abrió una ventana 

y entró la luz, deslumbrante. Había cambiado. Ahora vestía un short ajustado, 

que dejava ver un pedacito de las nalgas. Hacia arriba un topecito mínimo, de 

algodón, ocultaba sus pechos. Era um mulato muy claro, con un suave color 

canela y una hermosa piel. Delgado, un culito compacto, insinuante, el pelo 

corto y negro, un bello perfil con lábios carnosos, piernas y brazos largos y 

delgados. Todo era flexibilidad y delicadeza, con una atmósfera de suavidade 

femenina seductora44 (GUTIÉRREZ. 1999. p.66).   

 

Definida como a entrada da luz solar, do encanto, do sabor e da beleza, Sandra 

pode ser compreendida como a representação do frescor da diferença que oxigena a vida 

de Reynaldo. Carregando em seu nome o significado de protetora da humanidade e 

defensora do homem, a personagem subverte a ideia de univocidade vetorial, 

apresentando-se como desvio, alternativa para a sobrevivência. Assim, erguendo-se como 

lampejo luminoso que resplandece nas sombras da capital cubana, Sandra se firma como 

o excluído que exerce a ação inclusiva na vida do jovem cubano subalternizado. 

                                                           
44 Pela manhã, ao despertar, Sandra já tinha o café pronto. Abriu uma janela e a luz entrou, deslumbrante. 

Havia mudado. Agora vestia um short apertado, que deixava ver um pedacinho das nádegas. Em cima, um 

topesinho mínimo, de algodão, ocultava os peitos. Era um mulato muito claro, com uma suave cor de canela 

e uma formosa pele. Magro, uma bundinha compacta, insinuante, o cabelo curto e negro, um belo perfil 

com lábios carnudos, pernas e braços longos e magros. Tudo era flexibilidade e delicadeza, com uma 

atmosfera de suavidade feminina sedutora (Tradução nossa). 
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Seguindo o curso da narrativa, a perda de Sandra representa para Rey o 

fechamento da heterogeneidade, o fim do contato com a diferença. Capturada em uma 

emboscada policial, a personagem é abruptamente apagada da narrativa, confinando 

Reynaldo ao prosaísmo árido da vida conjugal com Magdalena. Logo, ainda que firmado 

como a primeira porta aberta para o protagonista após a fuga da casa de acolhimento ao 

menor infrator, o relacionamento com Magdalena, que carrega em seu nome o significado 

de aquela que vive na torre de Deus, pode ser compreendido como o fechamento de Rey 

na homogeneidade que exclui a força da diferença. 

Nessa diretriz, é-nos possível estabelecer um comparativo entre as amantes do 

protagonista e o curso da história cubana nos contextos pré e pós-Revolução, sendo 

Sandra a representante da época anterior e Magdalena da posterior. Dessa maneira, é 

pertinente destacar que, como já mencionado, por vias da ação policial o mundo de 

encantos de Sandra é arrancado de Rey e definitivamente excluído da narrativa, restando 

apenas a escuridão e a pobreza compartilhadas com Magdalena. De mesma maneira, a 

diferença dos espaços com-divididos com as amadas põe o protagonista em polos 

completamente antagônicos, pois, mesmo estando situados no mesmo andar do edifício, 

o quarto de Sandra possuía água, luz, comida, em suma, a beleza que se ausenta por vias 

do vazio e da escuridão da residência de Magdalena. 

 

Cuando Rey entró al cuarto se quedó assombrado. ¡Allí dentro había de todo! 

Desde luz elétrica hasta televisor, refrigerador, cortinas de encajes, una cama 

anplia con muñecos de peluche encima, una coqueta cubierta de frascos de 

cremas y perfumes. Todo limpio, inmaculado, sin una mota de polvo, las 

paredes pintadas de blanco, adornadas con grandes pósters en colores de 

bellíssimas mujeres desnudas. En un rincón un altar presidido por un crucifijo 

y la triada inevitable en Cuba: San Lázaro, La Virgen de la Caridad del Cobre 

y Santa Bárbara. Y flores, muchas flores. Muñecos plásticos y de vidrio por 

todas partes. Pequeños budas, elefantes, chinas, bailarinas de mambo, indios 

de yeso. Todo mesclado. El Kitsch elevado a su máxima expresión45 
46(GUTIÉRREZ. 1999. p. 63).  

 

                                                           
45 Quando Rey entrou no quarto ficou assombrado. Ali dentro tinha de tudo! Desde luz elétrica a televisor, 

refrigerador, cortinas, uma ampla cama com bonecos de pelúcia em cima, um criado mudo coberto de 

frascos de cremes e perfumes. Tudo limpo, imaculado, sem uma grama de pó, as paredes pintadas de branco, 

adornadas com grandes posters coloridos de belíssimas mulheres nuas. Em um canto, um altar presidido 

por um crucifixo e da trindade indispensável em Cuba: São Lázaro, A Virgem da Caridade do Cobre e 

Santa Bárbara. E flores, muitas flores. Bonecos plásticos e de vidro por todas as partes. Pequenos budas, 

elefantes, artefatos chineses, bailarinas de mambo, índios de gesso. Tudo mesclado. O kitsch elevado a sua 

máxima expressão (Tradução nossa). 
46 Segundo o dicionário da Real Academia Espanhola, mambo é um ritmo musical dançante cubano. 

Disponível em: http://dle.rae.es/?id=O5yP2WK. 
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Dois quartos, no mesmo andar, atravessados pelo corredor do tempo que carrega 

consigo as celeumas políticas subalternizadoras de centenas de atores sociais cubanos.  

De um lado, a beleza elipsada e perdida no curso da história. Do outro, a escuridão, o 

vazio e a fome que castiga os corpos e rouba sanidades. Logo, após ser emboscada pela 

polícia cubana, Sandra desaparece junto com toda a beleza do seu quarto, que se converte 

em um espaço idêntico ao habitado por Magdalena. Assim, angustiado pela destruição do 

espaço com-dividido com sua amada, Rey busca respostas acerca dos objetos que outrora 

preenchiam o espaço vazio, mas, de maneira sinonímica ao dia que teve sua família 

despedaçada, não haviam testemunhas e Sandra foi apagada do curso da história oficial.  

Em abertura para o diálogo com outras expressões artísticas acerca do contexto 

cubano no período pós-Revolução, é-nos possível afirmar que as temáticas abordadas na 

literatura de Pedro Juan Gutiérrez assumem proporções sinonímicas com as 

desenvolvidas pelo também cubano Senel Paz, no conto El lobo, el bosque y el hombre 

nuevo (1991), adaptado para o cinema, pelos diretores Tomás Gutiérrez Alea e Juan 

Carlos Tabío, sob o título de Fresa y chocolate (1994).    

Articulado em torno dos personagens David e Diego, o conto de Paz versa acerca 

da edificação dos conceitos de revolucionário e contrarrevolucionário, emoldurando 

David como a personificação ideal do primeiro e Diego como o suposto arquétipo do 

segundo. Dessa maneira, Paz, de forma similar a Gutiérrez, problematiza a rigidez 

doutrinária na qual é imerso o pretenso cidadão revolucionário e, em contrapartida, o 

parâmetro insalubre utilizado para apontar os supostos contrarrevolucionários.  

Unidos pela linha que se estende por força da consoante que inicia seus nomes, 

David e Diego com-sentem a doçura do desejo de abertura para a heterogeneidade, porém, 

dadas as imposições doutrinárias do Governo Revolucionário, são atravessados pelo 

amargor que os impede de com-dividir o mesmo espaço. Assim, sendo o primeiro agente 

revolucionário e o segundo artista e homossexual, portanto, contrarrevolucionário, a 

amizade entre os personagens é estabelecida por meio do antagonismo entre os vetores 

do doce que aproxima e do amargo que segrega: o morango e o chocolate.  

Nessa diretriz, podemos compreender a evocação do morango não apenas como 

um indicativo de um sabor adocicado, mas pela ruptura de paradigmas proporcionada ao 

paladar humano, indo do doce ao azedo, carregando em si o sabor da diferença por vias 

de sua composição híbrida e heterogênea que se ergue frente à homogeneidade rígida do 

chocolate. Desse modo, ainda que os avanços da indústria alimentícia tenham condensado 

o derivado do cacau por meio de combinações alquímicas de sabores, é pertinente 
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destacar que o conto de Senel Paz faz referência ao produto como fruto da inflexibilidade 

doutrinária do Governo Revolucionário, logo, sinalizando para o chocolate em seu estado 

primaz, amargo. Assim, é-nos possível observar que Paz edifica seus personagens através 

do valor heterogêneo do morango que, por força do autoritarismo excludente e doutrinário 

do governo cubano, se veem condicionados ao amargor do chocolate. 

Nessa perspectiva, uma leitura equivocada nos levaria a crer que o dispositivo 

motriz de Paz, transposto para o filme de Alea e Tabío, é gerar uma oposição rígida entre 

os sabores do morango e do chocolate, aludindo para a sobreposição de um ao outro. No 

entanto, por vias da preposição aditiva “y”, a narrativa fílmica nos direciona à 

compreensão das forças que atravessam o texto de Paz, sinalizando para a necessidade de 

abertura do modelo homogêneo para a heterogeneidade dos sabores. Assim, apartados da 

dimensão limitadora do nós ou eles, assumida pelo governo cubano, conto e filme 

reivindicam aquilo que poderíamos entender como a influência do morango na sobremesa 

produzida com calda de chocolate. 

 

“Vamos a tu casa, vemos los libros, conversamos lo que haya que conversar, y 

no passa nada”. Los nervios me deron por eso. Me miró boquiaberto. 

“¡recoge!” Pero uma cosa era descargar sus bultos, outra era reccogerlos, asi 

que mientras lo hizo tuvo tempo para recomponerse. “Antes voy a precisarte 

algunas cuestiones porque no quiro que vayas a decir que no fui claro. Eres de 

esas personas cuya la ingenuidad resulta peligrosa. Yo, uno: soy maricón. Dos: 

soy religioso. Tres: he tenido problemas con el sistema; ellos piensan que no 

hay lugar para mí en este pais. Pero de eso, nada, yo nascí aqui; soy, antes de 

todo, patriota lezamiano y de aqui no me voy ni aunque me peguen candena 

por el culo. Cuatro: estuve preso cuando lo de la UMAP. Y cinco: los vecinos 

me vigilan, se fijan en todo el que me visita. ¿Insistes em ir?" “Sí” dijo el hijo 

de los campesinos palpérrimos, con una voz ronca que yo apenas reconocí.47 

(PAZ. 1991. p.16).   

 

O fragmento supracitado corresponde à conclusão do primeiro encontro 

estabelecido entre os protagonistas do conto de Senel Paz. Articulado como o adentrar na 

zona imprecisa do contato com a heterogeneidade, o texto evidencia o desconforto dos 

personagens na tentativa de abrirem-se para o diálogo com a diferença, fato que pode ser 

                                                           
47 “Vamos à sua casa, vemos os livros, conversamos sobre o que tivermos para conversar e tudo certo”. Os 

nervos me levaram a isso. Me olhou boquiaberto. “Recolhe!” Mas uma coisa era retirar suas bolsas, outra 

era recorre-las, assim que enquanlo o fazia teve tempo para recompor-se. “Antes vou esclarecer algumas 

questões, pois não quero que diga que não fui claro. Você é dessas pessoas cuja ingenuidade se faz perigosa. 

Eu, um: sou veado. Dois: sou religioso. Três: tive problemas com o sistema; eles pensam que não há lugar 

para mim neste país. Mas não aceito isso, eu nasci aqui; sou antes de tudo patriota lezamino e daqui não 

sairei ainda que me joguem na cadeia pelo cu. Quatro: estive preso na época das UMAP. E cinco: os 

vizinhos me vigiam, observam todo mundo que me visita. Insistes em ir?” “Sim” disse o filho dos 

camponeses paupérrimos, com uma voz rouca que eu apenas reconheci. (Tradução nossa) 
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constatado por vias da tensão que emoldura o estabelecimento dos limites e das condições 

sob as quais a amizade incipiente viria a se desenvolver. 

De início, é necessário destacar que o diálogo se processa por vias do fato de 

David descobrir que Diego é possuidor de livros censurados na ilha caribenha, sendo A 

guerra do fim do mundo (2008), de Mario Vargas Llosa, posto como o estopim da 

aproximação. Classificado como antirrevolucionária, a obra do escritor peruano exerce o 

duplo vetor de atração e repulsa sobre o jovem agente revolucionário, colocando-se como 

uma porta entreaberta para a heterogeneidade representada pela figura de Diego. Assim, 

assustado e atraído, David confronta a rigidez de suas convicções ideológicas e aceita o 

convite para visitar o espaço que viria a ser, tal como o quarto de Sandra foi para 

Reynaldo, o adentrar no campo da heterogeneidade. 

De mesma maneira, é-nos importante observar que Diego classifica David como 

ingênuo e, por essa razão, enumera o conjunto de características que poderiam vir a 

representar entraves para que a amizade entre eles pudesse florescer. Logo, podemos 

compreender o discurso do personagem homossexual como a inversão do posicionamento 

doutrinário do governo cubano, pois, como evidenciado na nossa citação, trata-se do 

convite para acessar uma outra perspectiva de mundo, apartando-se da imposição 

autoritária de uma verdade normativa.  

  Nessa diretriz, cabe-nos destacar a adjetivação, na frase que encerra o trecho, de 

David como “o filho dos camponeses paupérrimo”, fato que põe o personagem em um 

conflito de forças que se estabelece por meio da dupla vereda de ser fiel aos 

direcionamentos do governo que, por vias de programas educacionais, lhe possibilitou o 

acesso à educação formal ou aceder aos desejos do seu corpo, abrindo-se para 

perspectivas que, mesmo discrepantes do Ideal Revolucionário, instigam sua curiosidade. 

Assim, é-nos pertinente ressaltar o teor religioso-salvacionista que atravessa a educação 

do jovem cidadão revolucionário e, de mesma maneira, a ingenuidade sinalizada por 

Diego, e discutida ao largo desta seção, como elemento de aprisionamento e castração do 

corpo dos jovens cubanos. 

Logo, podemos afirmar que a linha tênue que supostamente separa 

revolucionários e antirrevolucionário é estabelecida por meio da doutrinação rígida não 

apenas dos direcionamentos políticos dos atores sociais, mas pelo controle do corpo e dos 

afetos que atravessam tais atores. Assim, é-nos imprescindível destacar a declaração de 

Diego como “patriota lezamino”, fato que demarca o seu apreço pela ilha caribenha e, ao 

mesmo passo, institui a figura do escritor cubano Lezama Lima como a marca da 
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diferença e da resistência de artistas e intelectuais contrários aos posicionamentos 

autoritários do governo Fidel Castro.   

De mesmo modo, é-nos importante sinalizar que tanto Gutiérrez quanto Senel Paz 

destacam o ambiente doméstico como o espaço de abertura dos personagens para a 

heterogeneidade. Logo, decorados com livros e adereços que representam os traços 

coloridos da diversidade, o adentrar nos lares de Sandra e de Diego pode ser lido, 

respectivamente, como a passagem da perspectiva mono para a multifocal nas vidas de 

Reynaldo e de David. 

Na mesma vereda, podemos compreender a exaltação feita pelos autores dos 

espaços domésticos como críticas que se erguem como protestos em favor da garantia do 

direito a desfrutar de uma vida privada, apartada dos mecanismos de controle doutrinários 

do sistema político cubano. Dessa maneira, enfatizando a urgência inalienável de 

segregação dos espaços públicos e privados, os autores advogam pela liberdade do corpo 

e pela questão axial concernente à abertura para a diversidade.  

 

4.1 SOB OS ESCOMBROS DA DÉCADA DE 1960: SUBINDO DE ELEVADOR E 

DE ESCADAS NO EDIFÍCIO EM RUÍNAS. 

 

 

Es un viejo aparato de los años treinta, quiero decir que tiene rejas y es aberto. 

Es feo porque es americano, no como aquellos hermosos ascensores europeos 

de esa época que todavia trabajan suavemente en los hoteles del boulevard de 

la Villette y em otros barrios viejos de Paris. No. Éste es un cacharro más tosco 

y simple. Muy oscuro porque los vecinos se roban los bombillos y con uma 

peste permanente a orina, porqueira y a los vómitos del borracho del cuarto 

piso. Uno sube o baja lentamente mirando el paisaje alrededor: cemento, 

pedazos de la escalera, oscuridad, outro pedazo de escalera, las puertas de cada 

piso, alguien que se espera y al fin se decide a seguir por la escalera, porque el 

ascensor se detiene cuando quiere y donde más le gusta. Muchas veces decide 

detenerse sin coincidir com las puertas de salida. Frente a uno sólo está la pared 

de cemento áspero del pozo, y la gente grita: «¡Ahhh, sacame de aqui, coño, 

que esto se trabó!» 

Es como un viejo com arterioesclerosis: todo se le olvida y anda arriba e abajo, 

muy despacio,estremeciéndose y resoplando, como si ya no tuviera fuerzas 

para tanto trajin48 (GUTIÉRREZ. 1998. pp. 28-29). 

                                                           
48 É um velho aparato dos anos trinta, quero dizer que tem grades e é aberto. É feio por ser americano, não 

é como aqueles belos elevadores europeus dessa época que ainda trabalham suavemente nos hotéis do 

boulevard da Villette e em outros bairros velhos de Paris. Não. Este é um modelo mais velho e tosco e 

simples. Muito escuro porque os vizinhos roubam as lâmpadas e com um fedor permanente a urina, porcaria 

e aos vômitos do bêbado do quarto andar. A pessoa sobe ou desce lentamente olhando a paisagem ao redor: 

cimento, pedações da escada, escuridão, outro pedaço da escada, as portas de cada andar, alguém que espera 

e por fim decide seguir de escada, porque o elevador para quando quer e onde mais gosta. Muitas vezes 

decide deter-se sem coincidir com as portas de saída. De frente a pessoa só está a parede de cimento áspero 

do poço, e as pessoas gritam: “ahhh, me tira daqui, porra, que isso travou!” 
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O fragmento em destaque é oriundo do conto Yo claustrofóbico, quinto da Trilogía 

sucia de La Habana. Concernente à descrição do velho elevador do prédio onde reside o 

personagem Pedro Juan, o trecho serve-nos de base para que possamos dar 

prosseguimento às discursões acerca do quadro alternativo pintado por Pedro Juan 

Gutiérrez sobre o contexto da Cuba pós-Revolução Cubana. Assim, nesta seção, 

direcionaremos os nossos olhares para as imagens de aparatos defeituosos e obsoletos que 

circunda as vidas dos atores sociais do romance de Gutiérrez. 

Amparamos a nossa noção de defeituoso nos pressupostos levantados pela 

pesquisadora mineira Eneida Maria de Souza (2012), em Tempo de pós-crítica. Inspirada 

na imagem do jarro quebrado, retirada de O baú dos ossos, de Pedro Nava, Souza edifica 

seu projeto de “Pós-crítica” como a contemplação analítica de um jarro restaurado após 

ter sua estrutura inicial reduzida a cacos. Em uma rítmica estabelecida entre o trabalho 

inicial do artesão e o esforço de recomposição do restaurador, a pesquisadora sinaliza 

como função do crítico averiguar as pequenas rachaduras para delas extrair os pontos 

elipsados em procedimentos analíticos anteriores, firmando o projeto de “Pós-crítica” não 

apenas como uma mudança no aporte metodológico para os estudos dos objetos artísticos, 

mas como a releitura constante da metodologia adotada para lê-los, compreendendo o 

labor da crítica como algo em constante transformação, portanto, carente de revisões 

ininterruptas. 

Nessa vereda é-nos possível observar a literatura de Pedro Juan Gutiérrez como 

um procedimento de crítica aos direcionamentos tomados pelo Governo Revolucionário, 

edificadores do contexto cubano pós-Revolução. Assim, ampliamos o conceito do “pós” 

repetido ao largo de todo o nosso trabalho para evidenciar à leitura gutiérriana das 

rachaduras oriundas dos quase sessenta anos de governo Fidel Castro, apontando os 

aparatos defeituosos como as marcas das contradições invisibilizadas pela plataforma 

política em vigência. Logo, entendemos a sinalização gutiérriana das rachaduras cubanas 

como um posicionamento político que advoga em favor da reavaliação da política interna 

de Cuba e, de mesmo modo, como um apelo para que as instâncias internacionais 

reavaliem o cárcere temporal que aprisiona os atores sociais cubanos em um cenário 

configurado pelas ruínas da década de 1960.   

                                                           
É como um velho com arteriosclerose: esquece de tudo e anda acima e abaixo, muito devagar, 

estremecendo-se e rangendo, como se já não tivesse forças para tanta agitação (Tradução nossa).  
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Desse modo, é importante que observemos a imagem do elevador, símbolo da 

modernização e do conforto que se apresenta como elemento de temor e apreensão para 

os personagens gutiérrianos. De mesma maneira, é-nos relevante sinalizar para a distinção 

que a narrativa sustenta entre os aparelhos europeus e estadunidenses, demarcando o valor 

sofisticado e duradouro dos primeiros e a fealdade desconfortável dos segundos. Logo, 

obtemos um quadro formatado entre Cuba, EUA e Europa, quadro este que pode ser lido 

por vias do atraso econômico de Cuba, da falta de beleza no modo de produção seriada 

estadunidense e de uma suposta superioridade europeia. 

Não obstante, é-nos pertinente ressaltar que, ainda que, no conto em questão, 

ponha a Europa em posição de superioridade com relação aos EUA e a Cuba, no conjunto 

de suas narrativas, Gutiérrez apresenta os personagens europeus como anacrônicos e 

incapazes de se adaptarem aos contextos de atuação nos quais as narrativas transcorrem, 

fato que nos conduz à leitura do velho continente como portador de uma riqueza, mesmo 

que sofisticada, inatual. Dessa maneira, compreendemos a imagem de Gutiérrez não 

como tentativa de enaltecer uma suposta superioridade europeia, mas como uma crítica 

ao modelo político e estético dos EUA que, ocupando o lugar de maior potência mundial, 

influencia o planeta com seu sistema de produção utilitário, mas desprovido de 

refinamento estético. 

 Nessa perspectiva, estando a Europa ausente do jogo das relações, Cuba e EUA 

se apresentam reunidos na imagem do elevador feio e defeituoso. Sendo um produto 

estadunidense, o elevador, caracterizado por ser aberto e possuir grades, pode ser 

compreendido como o processo político que se estende da imposição estadunidense dos 

bloqueios comercial e econômico até o coeficiente resultante das três décadas do 

confinamento cubano sob a influência do governo Fidel Castro, visto que a Trilogía sucia 

de La Habana é fruto da década de 1990. Desse modo, a entrada dos atores sociais 

cubanos no elevador quebrado e a sensação de aprisionamento claustrofóbico podem ser 

lidas como reflexos das grades impostas pela plataforma política dos EUA à ilha 

caribenha e, ao mesmo passo, das imposições do Governo Revolucionário de mecanismos 

de controle da vida pública e privada dos cubanos. 

 Sendo o elevador, como já destacamos, símbolo da modernização e, por vias de 

sua função operacional, elemento portado da capacidade de elevar os corpos para 

patamares superiores, é-nos possível ler sua evocação, sobretudo pelo fato de ser ele de 

origem estadunidense, como a representação do projeto da Revolução Cubana, estendido 

desde a estatização dos bens e propriedades privados até à crise econômica gerada pelo 
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despotismo estadunidense. Assim, antigo, carente de reparos, imundo e constantemente 

assaltado pelos atores sociais desesperados, o elevador pode ser lido como o retrato 

gutiérriano acerca do quadro político, histórico e social cubano, sendo o coeficiente 

resultante concernente à imagem de um ancião decadente e incapaz de pôr em prática as 

funções a si designadas.  

 Os assomos de desespero dos personagens aprisionados pelo aparato defeituoso 

nos direcionam para os gritos de socorro dos cubanos aprisionados não apenas pelas 

imposições do Governo Revolucionário, mas pelo despotismo da política imperialista 

estadunidense. Assim, assombrados pelos caminhos incompletos, edificados por 

fragmentos de escadarias encobertos pela incerteza das trevas, os atores sociais do 

romance gutiérriano são açoitados pela dupla vereda estabelecida entre adentrar o 

ambiente insalubre do elevador defeituoso ou aventurar-se na rota exaustiva de rumar 

pelas escadarias até o andar que lhes compete no edifício em ruínas. Nessa diretriz, 

podemos compreender a rota do elevador como a tentativa de adequar-se ao conjunto de 

normas autoritárias, claustrofóbicas, impostas pelo Governo Revolucionário, sendo o 

caminho das escadas a empreitada solitária de luta pela garantia da sobrevivência.  

No curso da narrativa, a descrição das peculiaridades que atravessam a estrutura 

do elevador tem a função de antecipar a explanação do momento em que o personagem 

Pedro Juan vê-se aprisionado pelo aparelho defeituoso. Desesperado com a situação, o 

protagonista tenta, estendendo seu braço pela grade, pôr o dispositivo em funcionamento, 

mas, por força da rigidez do mecanismo, acaba sendo ferido e necessitando da ajuda de 

seus vizinhos para libertar-se do ambiente onde se encontrava cativo. 

 

En fin, en una de esas paradas inesperadas entre dos pisos, yo meto mi mano 

entre la reja de la puerta y la pared del pozo, me agacho, y alcanzo el borde de 

la puerta del piso anterior, para ajustarla bien. Sólo aí se accionaba todo el 

mecanismo para continuar hacia arriba. Y lo logré: cerré bien la puerta, el 

elevador de nuevo se puso en marcha, pero no me dio tiempo para sacar mi 

brazo. Me lo trabó entre la pared y la reja: un espacio de tres centímetros (para 

escribir esto acabo de medir). Fue terrible porque me fui raspando el brazo y 

la mano, al passo bien lento del ascensor, hasta el séptimo piso. Grité como un 

diablo. Me revolque, y estaba convencido que mi brazo y mi mano derecha 

eran un amasijo de huesos y sangre y pellejo destrozado. Pero no. Nada de 

Huesos rotos. Fue una quemadura, con todo el brazo y la mano en carne viva, 

sangrando, y los nervios convertidos en un puré podrido de frango y mierda de 

perro. Ya: directo de la caldera del diablo. Claustrofobia galopante. Cuando 

salí del ascensor. O cuando me sacaron del ascensor, me quedé atrapado dentro 

de mí mismo. Y estube atrapado muchos años49 (GUTIÉRREZ. 1998. p. 29). 

                                                           
49 Enfim, em uma dessas paradas inesperadas entre dois andares, eu meto minha mão entre a grade e da 

porta e a parede do poço, me agacho, e alcanço a borda da porta do andar anterior, para ajustá-la bem. Só 

assim se acionava todo o mecanismo para continuar até em cima. E consegui: fechei bem a porta, o elevador 
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Primordialmente, é importante destacar o fato de o personagem, por vias da falha 

do aparato mecânico, ficar aprisionado entre dois andares, dois polos, que podem ser 

identificados como reflexos dos conflitos políticos entre Cuba e EUA. Sendo um cidadão 

popular cubano, Pedro Juan vê-se indefeso frente à bipartição na qual se encontra cativo, 

tolhido da possibilidade de visualizar qualquer um dos dois andares, restando-lhe o 

emprego da força física para tentar desvencilhar-se da emboscada. No entanto, o esforço 

para libertar-se da prisão, consertando com esmero individual o dispositivo travado, 

resulta no sacrifício doloroso da carne e, dessa maneira, na necessidade de acionar o 

amparo dos demais atores sociais que, mesmo estando ausentes na imagem em destaque, 

dividem a mesma sensação de aprisionamento claustrofóbico que o personagem 

protagonista. 

Nessa diretriz, a queimadura que se estende do braço à mão do personagem 

protagonista pode ser compreendida como uma referência à mudança do direcionamento 

gutiérriano do jornalismo para a escrita literária. Estando locado no interior do aparato 

defeituoso, em sua época como jornalista, o personagem Pedro Juan, como observado no 

primeiro capítulo do nosso trabalho, descreve a sensação claustrofóbica de ser obrigado 

a reproduzir o coeficiente autoritário de condutas impostas pelo Governo Revolucionário: 

“Simpre tube que escribir como si me leyera gente tonta, a la que debía que inyectarle 

las ideas sistematicamente en el cérebro50” (GUITÉRREZ. 1998. p. 49). Dessa maneira, 

o ato de estender o braço por entre as grades para reativar o mecanismo travado pode ser 

compreendido como um esforço de, mesmo estando dentro da estrutura decadente, 

alcançar o dispositivo externo que reativaria o seu funcionamento. Não obstante, o espaço 

mínimo entre a grade e a parede de concreto não se faz suficiente para que o jornalista 

bem intencionado possa inserir-se no jogo de relações políticas e sociais sem que sua 

carne fosse afetada pelo atrito, fazendo com que o escritor literário surja da descoberta da 

dor até então desconhecida pelo jornalista aprisionado. 

                                                           
de novo se pôs em marcha, mas não me deu tempo para retirar meu braço. Me travou entre a parede e a 

grade: um espaço de três centímetros (para escrever isso acabo de medir). Foi terrível porque foi me 

raspando o braço e a mão, ao lento passo do elevador, até o sétimo andar. Gritei como um diabo. Me 

contorci, e estava convencido que meu braço e minha mão direita eram um uma mistura de ossos e sangre 

e pele destroçados. Mas não. Nada de ossos quebrados. Foi uma queimadura, com todo o braço e a mão em 

carne viva, sangrando, e os nervos convertidos em um puré podre de frango e merda de cachorro. Já: direto 

da caldeira do diabo. Claustrofobia galopante. Quando saí do elevador. Ou quando me tiraram do elevador, 

fiquei aprisionado dentro de mim mesmo. E estive aprisionado muitos anos (Tradução nossa) 
50 Sempre tive que escrever como se me dirigisse a gente tonta, a quem tinha sistematicamente que injetar 

ideias no cérebro. (Tradução nossa) 
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Nessa vereda, podemos compreender a arte literária gutiérriana como o espaço 

intervalar entre as grades das articulações políticas e a concretude do contexto social 

cubano, estando a mão do escritor condenada a sangrar e queimar por força do atrito com 

ambas. No entanto, é-nos pertinente sinalizar que, ainda que a dor do atrito deixe marcas 

na carne, a experiência vivida se revela muito menos nociva que o estrago calculado pela 

imaginação, visto que o ferimento, inicialmente imaginado como a destruição completa 

do braço, finda por configurar-se em uma queimadura de apenas três centímetros, 

dolorosa, mas suportável, fazendo com que o escritor reafirme seu compromisso de 

suportar a dor inerente ao seu ofício.  

Aprisionado, ferido e desesperado, o personagem protagonista se vê tragado pela 

lenta marcha do mecanismo autoritário e martirizado pela concretude do contexto social 

que atravessa o seu país, tendo de ser resgatado do cativeiro por seus vizinhos, atores 

sociais que, como ele, conhecem as agruras claustrofóbicas da prisão. Assim, por força 

do desespero, o jornalista transfigurado em escritor encontra nos braços da sua 

comunidade a vereda de escapatória do ambiente prisional, aprendendo por vias da 

amizade com ela a rota salubre, porém pesarosa, das escadas. 

A bipartição estabelecida entre o elevador quebrado e as escadarias escuras 

reascende as nossas discussões acerca da busca pelo ritmo na literatura gutiérriana. 

Apresentando defeitos em seu funcionamento, o elevador pode ser compreendido como 

um aparado desprovido de ritmo, portanto, como uma força descompassada que 

desorienta e impede que o humano encontre a vereda de acesso às rotas promotoras da 

sobrevivência. Já as escadas estão diretamente relacionadas ao processo corpóreo de 

aventura no campo do mistério da existência. Degrau após degrau, a escadaria põe o corpo 

vivo frente ao desafio de sustentar o próprio peso na empreitada de encontrar o caminho 

diário de descoberta da arte de viver. Assim, atravessado pelo duplo vetor da dor física e 

do trauma de sentir-se aprisionado, Pedro Juan reúne-se ao grupo de personagens que 

rumam pelas escadas, no entanto, carregando consigo o amargor do cativeiro que se 

reflete em longos anos de convívio com o trauma da claustrofobia. 

O sentimento de claustrofobia, descrito pela narrativa, pode ser lido como o 

reflexo da situação traumática vivida pelo personagem protagonista frente ao 

emparedamento entre o jogo político macroestrutural, protagonizado pelos governos de 

Cuba e EUA, e a situação de deriva vivenciada pelos atores sociais cubanos. Desse modo, 

a claustrofobia pode ser entendida como sinônimo da sensação de tolhimento da 

capacidade de ações efetivas promotoras de mudanças no paradigma político e social 
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cubano. Logo, ainda que resgatado do aparelho defeituoso, Pedro Juan se vê imerso no 

cativeiro da indisposição de recursos para soerguer o seu povo do calabouço asfixiante 

no qual se encontra prisioneiro. 

É-nos pertinente sinalizar que a rota almejada pelo personagem protagonista ao 

adentrar o elevador quebrado se estende por um percurso do térreo ao sétimo andar, onde 

sua residência se encontra localizada. Sendo o térreo, como posto em sua grafia, o plano 

correspondente ao espaço terreno onde a vida prosaica é compartilhada pelos homens, 

podemos compreender a entrada no elevador, sobretudo tendo como destino o sétimo 

andar, como uma tentativa do personagem protagonista de desvincular-se do contexto 

social ordinário e adentrar o patamar da rota da salvação cristã: o perdão.  

Retomando a célebre passagem Bíblica, contida no livro de Mateus, do Novo 

Testamento, encontramos o diálogo entre o apóstolo Pedro e Jesus acerca da questão do 

perdão. É-nos importante recordar que tomado pela dúvida de quantas vezes o perdão 

deve ser concedido ao seu semelhante, Pedro evoca o número sete como limite, sendo 

interpelado por seu mestre a multiplicar seu pensamento inicial por setenta, abrindo assim 

o cálculo para as proporções do infinito.  

No conto de Gutiérrez, a empreitada do personagem Pedro Juan para alcançar o 

perdão divino, traduzido pelo alcance do sétimo andar do edifício, é frustrada no momento 

em que o elevador o mantém preso na fronteira entre dois dos andares anteriores. 

Atravessado pelos conflitos políticos entre os governos de Cuba e EUA e, de mesma 

maneira, oprimido pela situação interna de seu país, o personagem protagonista faz uma 

segunda tentativa de acessar as portas divinas da redenção, tentando driblar as grades da 

política macroestrutural e evitar o atrito com a concretude do social, mas, como já 

sinalizado anteriormente, ainda que conseguindo acionar o dispositivo, Pedro Juan recebe 

em seu corpo a queimadura que pode ser lida como a marca, emblematicamente 

adjetivada de “carne-viva”, da impossibilidade de escapar das peripécias da vida material. 

Logo, sendo frustrada a sua tentativa de aceder ao perdão divino, o protagonista é atirado 

na “caldeira do diabo”, sendo dela resgatado por sua comunidade. Assim, reavemos a 

imagem da Trilogía gutiérriana: negando a Deus, confrontando o Estado e reconhecendo 

a força individual do homem como única potência a ser exaltada. 

O uso da expressão “carne-viva”, além de remeter-nos ao estado de escoriação da 

pele deixando a vista o tecido muscular, nos direciona ao conteúdo vivo abordado nas 

páginas das obras literárias de Pedro Juan Gutiérrez. Por força da negação de um Deus 

que está ausente e pela sinalização de um regime político tolhido de suas recursos vitais, 
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o escritor cubano articula a lesão em “carne-viva” na mão do personagem protagonista 

como sinônimo do desvendamento do conteúdo existente por baixo dos contornos da pele: 

a carne dos atores sociais cubanos que, independente da pigmentação, gênero ou 

orientação sexual, está viva e se encontra confinada em um aparato defeituoso e obsoleto.    

Logo, aprisionado em meio ao conflito político dos governantes e incapacitado de 

alcançar as portas da redenção divina, o personagem protagonista regressa ao térreo e, 

por vias do ferimento aberto em seu braço, passa a buscar nas ruas da capital cubana a 

“carne-viva” da qual será advindo o sabor poético promotor da garantia de sua 

sobrevivência e fomentador do ritmo no qual se cadencia a sua escrita literária. Assim, é-

nos possível afirmar que em Yo claustrofóbico a lógica do bolero apresenta o seu primeiro 

lampejo na obra gutiérriana, sob o formato da pequena queimadura de três centímetros, 

caracterizada pela coloração rosa-fluorescente, configurando-se na marca dolorosa da 

economia do amor que se ergue como contraponto aos desmandos das relações políticas 

macroestruturais e carrega consigo, de maneira sinérgica, a dor e o prazer concernentes à 

existência humana.        

Nessa diretriz, podemos compreender a desistência dos atores sociais do romance 

gutiérriano de persistir utilizando o elevador quebrado como um indicativo da resistência 

popular ao despotismo dos governos de Cuba e EUA, sendo as escadas símbolo do 

percurso alternativo que pode ser traduzido como aquilo que Juan Podestá Arzubiaga 

(2007) classifica como a arte de “bolerear a vida”. Logo, é-nos possível entender a rota 

da escadaria como reflexo da proposta gutiérriana de frisar que apesar de tudo para a 

“carne-viva”, enquanto viva ela estiver, sempre há um caminho diferente a ser trilhado. 

Assim, estando as demais veredas fechadas, a narrativa nos direciona para o caminho do 

amor, sendo este personificado pela figura de Rita Cassia, roteirista brasileira que vai a 

Havana para participar de seminário sobre cinema.  

 

Desde el primer instante me fijé en Rita Cassia: una brasileña de piel dorada 

que quería ganar mucha plata escribiendo guiones de telenovelas y tenía 

piernas hermosas y quería despegarse de su divorcio reciente. En fin, buscaba 

a un tipo tropicalmente alegre que la hiciera feliz. 

Y así fue. Me lanzó todo su erotismo al mirarme. Eran unos ojos de amendra 

y miel. Así, como en un bolero. Y nos miramos y fue como se nos diéramos la 

lengua. Todo lo demás fue rápido [...] Hablamos tonterías hasta que el campo 

electromagnético de los dos se sobresaturo y nos besamos sin pronunciar antes 

ni uma sola palabra de amor o deseo. Depués me dijo que en los carnavales de 

Río se pone muy ligera de ropa y se va a bailar samba todas las noches. 
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Supongo que eso tiene algo que ver con sus ojos y su campo electromagnético51 

(GUTIÉRREZ. 1998. pp. 30-31). 

 

Cubanos e brasileiros, bolero e samba, do fragmento em destaque é importante 

sinalizar a evocação dos ritmos musicais internacionalmente conhecidos como marcas 

registradas das culturas populares de Cuba e Brasil. Logo, é-nos possível afirmar que a 

narrativa emoldura a “atração eletromagnética” estabelecida entre Pedro Juan e Rita 

Cassia como indicativo das similaridades culturais que são atravessadas pelo histórico de 

miscigenação dos dois países. Assim, por meio da exaltação da força da canção popular, 

podemos observar que Gutiérrez põe bolero e samba como reflexos dos saberes gaios que, 

mesmo oriundos de países diferentes, estão atraídos eletromagneticamente.   

De mesma maneira, é-nos pertinente sinalizar o teor apaixonado que emoldura o 

primeiro encontro entre Pedro Juan e Rita Cassia, destacando que o acontecimento se dá 

três parágrafos após à explanação do sentimento de claustrofobia iniciado pelo incidente 

no elevador defeituoso. Desse modo, é importante ressaltarmos que a narrativa edifica o 

seminário de cinema como um breve momento no qual o personagem Pedro Juan é 

parcialmente suspenso do contexto político e social cubano. Não obstante, faz-se notório 

destacar que Gutiérrez utiliza o seminário internacional para estabelecer contrastes entre 

a realidade apresentada nos quatro dias de duração do evento e o cotidiano vivenciado 

pelos atores sociais cubanos. 

Nessa perspectiva, é-nos cabível pontuar o paradoxo sinalizado pela narrativa 

acerca da realização do seminário internacional de cinema no momento em que Cuba 

passava pelo pior estágio de sua crise econômica. Estando na posição de jornalista 

credenciado, Pedro Juan é um dos poucos cidadãos cubanos a ter acesso ao evento e, 

como evidenciado no conto, faz dele um momento oportuno para poder alimentar-se, pois, 

como destacado diversas vezes ao largo das narrativas gutiérrianas, o ano de 1991 ficou 

conhecido como o período de início da grande fome cubana, momento no qual foi-se 

computado o maior percentual de êxodo de cubanos para a costa sul dos EUA. 

 

                                                           
51 Desde o primeiro instante fiquei aficionado por Rita Cassia: uma brasileira de pele dourada que queria 

ganhar muita grana escrevendo roteiros de telenovelas e tinhas pernas bonitas e queria esquecer de seu 

divórcio recente. Enfim, buscava a um cara tropicalmente alegre que a fizesse feliz. 

E assim foi. Me lançou todo o seu erotismo ao me olhar. Eram olhos de amêndoa e mel. Assim, como em 

um bolero. E nos olhamos e foi como se nos déssemos a língua. Todo o resto foi rápido [...] Falamos 

bobagens até que o campo eletromagnético dos dois sobressaltou e nos beijamos sem pronunciar antes nem 

uma só palavra de amor ou de desejo. Depois me disse que nos carnavais do Rio põe pouca roupa e vai 

sambar todas as noites. Suponho que isso tem algo a ver com seus olhos e seu campo eletromagnético 

(Tradução nossa). 



104 
 

Lo demás fue una larga orgia, porque después del seminario seguió el Festival 

de Cine Latinoamericano, y La Habana – para nosotros – se transformo en un 

paraíso: mucho cine, mucha templata, mucho ron y buena comida. Ya Cuba 

estaba empezando la hambrura más seria de su historia. Creo que fue en el 91. 

Nadie se imaginaba toda el hambre y la crisis que vendría después. Yo 

tampoco. Yo sólo estaba preocupado por mi claustrofobia galopante y por 

tratar de comer porque esse mismo año, en unos pocos meses, había 

adelgazado dieciocho kilos. Evidentemente por falta de comida5253 

(GUTIÉRREZ. 1998. pp. 31-32). 

 

 A ironia evocada por força do aposto, “− Para nosotros –”, entornado por 

travessões, põe em evidência a crítica gutiérriana à discrepância entre os contornos 

cinematográficos que ornamentam os eventos patrocinados pelo governo cubano e o 

quadro de fome que se alastrava pela Cuba da década de 1990. Desse modo, podemos ler 

o uso dos travessões como uma estratégia ortográfica utilizada por Gutiérrez para 

demarcar o espaço onde se processava a superprodução cubana, deixando os sinais como 

indicativos da muralha erguida entre um nós que possuímos o direito de desfrutar das 

benécies do evento e um eles que nem chegam a ser mencionados no fragmento em 

questão.  

 A edificação do espaço posto entre travessões pode ser lida por vias do duplo vetor 

que se articula entre o apagamento da situação social de Cuba para que os eventos possam 

ser desenvolvidos e o deslocamento do personagem Pedro Juan para uma atmosfera na 

qual o enlace com Rita Cassia se processe como um amor que arrebata o homem 

apaixonado dos hábitos de sua vida ordinária. No entanto, ainda que os eventos 

transcorram com absoluta tranquilidade e que o personagem protagonista desfrute das 

carícias da brasileira ao longo do tempo da suspensão, a narrativa realiza movimentos de 

intercruzamento entre as maravilhas vividas no espaço resguardado pelos travessões e as 

marcas carregadas por Pedro Juan, e pelo povo cubano subalternizado, para dentro do 

local salvaguardado. Logo, como em uma leitura do intervalo gerado entre a projeção 

                                                           
52 O resto foi uma grande orgia, pois depois do seminário ocorreu o Festival de Cinema Latino-americano, 

e Havana – para nós – se transformou em um paraíso: muito cinema, muito sexo, muito rom e boa comida. 

Cuba já estava iniciando a fome mais séria de sua história. Creio que fui em 91. Ninguém imaginava toda 

a fome e a crise que viria depois. Nem eu. Eu só estava preocupado com minha claustrofobia galopante e 

em tratar de comer, pois esse mesmo ano, em uns poucos meses, havia emagrecido dezoito quilos. 

Evidentemente por falta de comida (Tradução nossa). 

 
53 O Festival Internacional del Nuevo Cine Latinoamericano de La Habana é um evento que ocorre desde 

o ano de 1979. Organizado pelo Instituto Cubano del Arte e Industria Cinematográficos, o evento é 

conhecido por dar visibilidade aos filmes negligenciados por Hollywood, sendo os seus ganhadores 

condecorados com o Gran Premio Coral, símbolo que representa os arrecifes de corais do mar do Caribe. 

Seu site oficial é: 

https://www.ecured.cu/XXXIII_Festival_Internacional_del_Nuevo_Cine_Latinoamericano. 
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luminosa da imagem na tela do cinema e o escuro quase imperceptível decorrente da 

reprodução sequenciada, o conto põe em destaque as lacunas invisibilizadas, mas 

presentes nos enredos cinematográficos dos eventos financiados pelo governo cubano, 

assim como na história de amor vivida por Pedro Juan e Rita Cassia.   

 Nesse viés, se a luxuosidade das atividades fomentadas pelo governo cubano 

refletem o teor de incongruência com a situação social da ilha caribenha, a história de 

amor entre Pedro Juan e Rita Cassia é igualmente afetada pelos traços de vivências 

cotidianas do protagonista. Desse modo, o confronto de vetores entre o térreo e a 

capacidade de ascensão do elevador é novamente posto em questão, dessa vez como 

indicativo da impossibilidade de Pedro Juan deslocar-se do contexto social e político que 

entorna a sua condição de cubano subalternizado, inserindo o enlace amoroso no conjunto 

das práticas humanas a serem processadas no térreo, fechando assim a última rota 

pretendida pelo protagonista para escapar das forças seculares que lhe são 

contemporâneas. 

 De mesma maneira, é pertinente ressaltarmos que, na tradição católica, Rita Cássia 

traz em seu nome o nome da santa que é reconhecida como acolhedora das causas 

impossíveis, fato que corrobora em favor da nossa leitura de que a narrativa aponta para 

a impossibilidade do humano desvencilhar-se das forças concernentes ao seu contexto 

social e político, mesmo que por vias do amor. Sendo apresentada como um lampejo 

luminoso em meio à escuridão claustrofóbica na qual se encontrava o personagem 

protagonista, a brasileira, ainda que vivenciando um intenso enlace amoroso com ele, 

revela ser incapaz de suportar o teor de pobreza que atravessa a Cuba do início da década 

de 1990, demarcando o fim dos eventos sobre cinema como o término da trama amorosa. 

Logo, firmada em sua condição de mulher, Rita Cassia distancia-se da possibilidade de 

figurar como a santa redentora do cubano desesperado, regressando para o Brasil na 

companhia de María Alexandra, mulher homoafetiva e bem sucedida que representa o 

veículo para a realização do seu sonho de fazer fortuna escrevendo telenovelas.  

 

Así pasaron los días. Nos divertimos. Yo me sentía feliz y no percebía que era 

un muerto de hambre. Un digno y romántico muerto de hambre. Bueno, ya dije 

que la crisis estaba comenzando y la hambruna se agudizaba, pero uno siempre 

ve ela paja en el ojo ajeno y dice: «Todos están pasando mucha hambre y 

adelgazando por día.» Y es difícil decirlo como es: «Tenemos mucha hambre 

y adelgazamos por día.» Rita Cassia lo había pagado todo porque yo no tenía 

un dólar en el bolsillo y tranquilamente acepté que ella pagara siempre. La 

outra opción era irme a mi casa, aburrido, a comer arroz con frijoles, y 

perderme la fiesta. Hasta que llegó el final.  
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[...] Rita Cassia se vestía para caminar un poco en el Malecón y despedirnos 

junto al mar, tarde en la noche, como deben hacer dos buenos amantes en La 

Habana. Debió ser un final cinematográfico, bajo las estrellas, tal vez la luna. 

Ya ella había recogido su maleta. A las tres de la madrugada saldría para el 

aeropuerto. Entonces me fijé que había dejado algunos objetos valiosos 

regados por la habitación: unas chancletas de goma usadas, pero todavia en 

buen estado, medio frasco de shampoo, confituras, blocks de notas, pedazos de 

jabón, una maquinilla de afeitar desechable. 

− ¿Vas a dejar todo eso? 

− Sí. Nada sirve. 

−Oh, sí sirve. Esas chancletas de goma, el shampoo, los jabones. Aquí todo 

sirve, aunque para ti sea lixo. 

− Ah, bien, lo ponemos en una bolsa y te lo llevas. 

Al rato paseábamos por el Malecón despediéndonos. Nunca más nos veríamos. 

Ya me había dicho que le dolía mucho ver tanta miseria y tanto teatro político 

para disimularla. Asi que no quería volver jamás54 (GUTIÉRREZ. 1998. 

pp.32-33). 

 

Correspondente aos três parágrafos de conclusão de Yo claustrofóbico, o 

fragmento em destaque sintetiza o conjunto de discussões erguidas ao largo desta seção, 

orientando-nos para a leitura gutiérriana acerca do “teatro político”, como sugerido na 

citação, desenvolvido pelo governo cubano e suas implicações nas vidas dos atores 

sociais da ilha caribenha. Dessa maneira, cabe-nos destacar o confronto estabelecido entre 

as ideias da construção de um final cinematográfico para a trama amorosa vivida pelos 

personagens e a roteiro de proporções sinonímicas desenvolvido pelo governo para que 

os eventos sobre cinema transcorressem de forma satisfatória. De mesmo modo, faz-se 

indispensável que observemos as duas frases postas em contraste pelo personagem Pedro 

Juan, “Todos estão passando fome e emagrecendo todos os dias” e “Temos muita fome e 

emagrecemos todos os dias”, frases que podem ser compreendidas como o fim das 

tentativas de deslocar-se do contexto político e social cubano, pondo-se em patamar de 

                                                           
54 Assim passaram os dias. Nos divertimos. Eu me sentia feliz e não percebia que era um morto de fome. 

Um digno e romântico morto de fome. Bom, já disse que a crise estava começando e a fome se intensificava, 

mas a gente sempre vê o cisco no olho alheio e diz: “Todos estão passando fome e emagrecendo todos os 

dias”. E é difícil dizer como é: “Temos muita fome e emagrecemos todos os dias.”  Rita Cassia pagou tudo 

porque eu não tinha um dólar no bolso e tranquilamente aceitei que ela pagasse sempre. A outra opção era 

ir para casa, entediado, e comer arroz com feijão, e perder a festa. Até que chegou o final. 

[...] Rita Cassia se vestia para caminhar um pouco pelo Malecón e nos despedirmos junto ao mar, tarde da 

noite, como dever fazer dois bons amantes em Havana. Deveria ser um final cinematográfico, sob as 

estrelas, talvez a lua. Ela já havia arrumado sua mala. As três da manhã sairia para o aeroporto. Então me 

dei conta que havia deixado alguns objetos valiosos largados pelo quarto sandálias flip-flops de usadas, 

mas ainda em bom estado, meia garrafa de shampoo, geléias, blocos de notas, pedaços de sabão, um 

barbeador descartável. 

− Vai deixar tudo isso? 

−Sim. Nada serve. 

−Oh, serve sim. Essas sandálias, o shampoo, os sabões. Aquí tudo serve, ainda que para você seja lixo. 

−Ah, bem, colocamos em uma bolsa e você leva. 

Em instantes passeavamos pelo Malecón para despedirmos. Nunca mais nos veríamos. Já havia me dito 

que lhe doía muito ver tanta miséria e tanto teatro político para disfarça-la. Assim que não queria voltar 

jamais. (Tradução nossa).   
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igualdade com os demais atores sociais que têm impressos em seus corpos os caracteres 

da fome que se alastrava pela Cuba da década de 1990.  

Nessa vereda, regressamos aos breves instantes de escuridão elipsados pela 

cadência acelerada das imagens luminosas projetadas na tela do cinema, orientando os 

nossos olhares para os traços da obscuridade política que atravessam a cena emoldurada 

como um simples lamento de despedida de um casal apaixonado. De forma similar a um 

defeito mecânico no aparato reprodutor das imagens, o roteiro do amor tropical de Pedro 

Juan e Rita Cassia vai paulatinamente perdendo seu esplendor luminoso, sendo 

atravessado pelos intervalos sombrios que deixam de ser imperceptíveis para ocupar 

grande parte da cena. Assim, a trama cinematográfica que habitualmente, seguindo o 

moldes hollywoodianos, culminaria no adeus apaixonado frente ao mar e sob os astros 

celestes é convertida em um processo amargo de apresentação da total escassez de 

recursos que açoita o cotidiano dos atores sociais cubanos. De mesma maneira, a narrativa 

conduz o leitor, que poderíamos nomear como espectador do longa-metragem, a um novo 

ângulo de visão acerca dos acontecimentos da Revolução Cubana e da história que 

circunda o extenso período de duração do governo Fidel Castro.  

Impedido de assumir o papel do amante cortês que adorna sua amada com 

presentes e jantares hollywoodianos, Pedro Juan é posto na condição de cubano faminto 

e dependente de Rita Cassia, recebendo desta até mesmo os objetos destinados ao lixo, 

lidos em sua perspectiva como “objetos valiosos”. O teor irônico concernente ao jogo dos 

conceitos de lixo e valor reafirma o matiz contestatório de Pedro Juan Gutiérrez acerca 

do quadro pintado pelo Governo Revolucionário sobre a Cuba pós década de 1960 e a 

situação de deriva vivida pelos cubanos aprisionados em meio ao embate político entre 

os governos cubano e estadunidense. Desse modo, a partida de Rita Cassia para o 

aeroporto, espaço de abertura para o mundo exterior, e a promessa feita de jamais 

regressar à ilha caribenha põem o personagem protagonista frente ao cativeiro de estar 

aprisionado em sua terra natal, tendo em vista as restrições impostas aos cidadãos cubanos 

para se ausentarem da ilha caribenha, e, portanto, impossibilitado de libertar-se do espaço 

promotor do sentimento de claustrofobia, sendo obrigado a adequar-se a ele. Não 

obstante, de forma similar ao vagalume, que mesmo subjugado pela luminosidade 

autoritária persiste na emissão de seus lampejos diminutos, Pedro Juan segue resistente 

em sua caminhada, condensando dor e prazer, sabor e dessabor na rota suja e soturna das 

esquinas da literatura de Pedro Juan Gutiérrez.        
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5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 
Una universidad sueca quería invitarme a unos seminarios de literatura que realizan 

cada primavera. No me interesan los seminarios, y mucho menos los estudios 

de literatura, pero podía aprovechar la ocasión y conocer Suecia con gastos 

pagados55 (GUTIÉRREZ. 2000. p. 3). 

 

 O fragmento em destaque é oriundo de Animal tropical, terceira obra em prosa de 

Pedro Juan Gutiérrez, e o motivo da sua eleição para a abertura do nosso texto de 

conclusão é referente ao desassossego oriundo da leitura de tamanha provocação do 

escritor aos estudantes de literatura. Distanciados da objetivação de adentrar na celeuma 

histórica erguida entre críticos e escritores, com base no trecho supracitado, é-nos 

possível verificar a força exercida pelo riso, primeiro vetor trabalhado em nossas 

investigações, na literatura gutiérriana. Assim, de forma sinonímica ao diabo que gargalha 

do anjo no conto de Milan Kundera, discutido no primeiro capítulo deste trabalho, 

podemos compreender a afronta de Gutiérrez como um convite para que o crítico adentre 

o terreno movediço articulado por meio da vereda oblíqua do riso. 

 Dessa maneira, a primeira contribuição fornecida por este trabalho diz respeito à 

discussão da temática do riso na obra do escritor cubano, visto que, até então, nos são 

desconhecidas pesquisas que sigam direcionamentos semelhantes. Logo, nossa proposta 

de leitura fez-se frutífera não apenas por versar acerca de um conteúdo elipsado nas rotas 

habitualmente trilhadas nos estudos sobre a literatura de Pedro Juan Gutiérrez, mas pelo 

esforço de averiguar, na tessitura do texto, veredas que não se pretendem como respostas 

edipianas para os enigmas esfíngicos, todavia como perspectivas possíveis para adentrar 

nas esquinas da escrita gutiérriana, dedicando especial cuidado para o trato das questões 

concernentes ao delicado contexto político e social da ilha caribenha. 

 Nessa diretriz, a primeira pergunta erguida em nosso trabalho foi referente às 

possíveis motivações que conduziram Gutiérrez para a perspectiva do riso e, de mesmo 

modo, quais os impactos de tal direcionamento para as discussões acerca do contexto 

político e social cubano. Logo, na seara de nossas investigações, com base na leitura 

minuciosa das obras gutiérrianas, cultivamos a proposta do riso como elemento de fratura 

com o ideal de verdade e, de mesma maneira, de seriedade sustentado pelos governos 

cubano e estadunidense. Assim, amparados pelos pressupostos teóricos de Friedrich 

                                                           
55 Uma universidade sueca queria convidar-me para uns seminários de literatura que realizam todas as 

primaveras. Não me interessam os seminários, e muito menos os estudos de literatura, mas podia aproveitar 

a ocasião e conhecer a Suécia com gastos pagos. (Tradução nossa) 
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Nietzsche, pensador por diversas vezes evocado e citado nas entrevistas e narrativas de 

Gutiérrez, defendemos o riso edificado na Trilogía sucia de La Habana e estendido até o 

conceito de filosofia de la risa, em El nido de la serpiente: memorias del hijo del 

heledadero, como um dos dispositivos gutiérrianos para esgueirar-se do confronto binário 

de pretensas verdades sustentadas pelos governos de Cuba e EUA, posicionando o povo 

cubano como vítima e herói, pois, apesar de tudo, encontra caminhos alternativos para a 

garantia da sobrevivência, sendo a filosofia de la risa concernente a um destes caminhos. 

 Nesse viés, adentramos na imagem da Trilogía irônica, segundo resultado obtido 

em nossas investigações. Sendo articulada por duas partes vazias, o nada e o ninguém, e 

uma mortal, o eu, a falsa Trilogía gutiérriana edificou-se como ponto unificador do nosso 

trabalho. Formulada como uma proposta de ruptura com o mito de pertencimento 

analógico ao grande corpo hegemônico, mito este concernente à leitura de cada humano 

como parte constitutiva de um corpo espelhado na univocidade cristã entre Pai, Filho e 

Espírito Santo, a trindade gutiérriana se ergue por vias de duas negações, compreendidas 

por nós como a Deus e ao Estado, para a consolidação de uma afirmação, elevando a 

potência individual do humano como única presença a ser exaltada. Assim, por meio da 

sequência formulada pelos títulos de Anclado en tierra de nadie, Nada que hacer e Sabor 

a mí, a Trilogía sucia de La Habana dá início à série de narrativas gutiérrianas que 

figuram como releituras “sujas”, atravessadas pelas marcas impressas na “carne-viva” dos 

atores sociais cubanos, acerca dos quase sessenta anos do governo Fidel Castro.   

 Nessa vereda, se o riso é a força afirmativa que atravessa as cortinas da seriedade, 

que recobrem as pretensas verdades, para abrir as janelas da diferença, na literatura 

gutiérriana, é-nos possível compreender o sabor poético oriundo do ritmo do bolero como 

o segundo vetor de transgressão, um segundo tapa na face despótica e normativa do 

governo autoritário. Logo, realizando um retorno às tradições populares do bolero 

cubano, obtemos, como terceiro resultado da nossa pesquisa, a leitura do resgate 

gutiérriano da cultura do bolero como indicativo de recusa à rigidez amarga do modelo 

sustentado pelo governo cubano para a formulação do protótipo de “cidadãos 

revolucionários”. Desse modo, podemos aferir a rejeição de Gutiérrez ao modelo 

inflexível do Ideal fechado e, ao mesmo passo, a proposta de abertura para a força 

heterogênea e política dos afetos. 

 No que tangencia as ideias de abertura e heterogeneidade, afirmamos as 

discussões agambenianas acerca do conceito de amigo como rotas frutíferas para os 

estudos sobre as narrativas gutiérrianas. Postas em diálogo com Fabián e o caos, décima 
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obra de Gutiérrez, as discussões de Agamben sobre o com-sentimento e a com-divisão 

forneceram base para que desenvolvêssemos leituras concernentes ao que classificamos, 

com base na imagem erguida por José Martí, como a proposta gutiérriana de partilha do 

espaço da mesa, sendo tal divisão configurada como a abertura das narrativas para a 

multiplicidade de vozes que reunidas constituem o coro heterogêneo da nação cubana. 

Assim, por intermédio das lentes que recobrem o olhar míope de Fabián, Gutiérrez abre 

seu romance para o diálogo com a diferença, realizando em arte o que o governo do seu 

país não desempenha em práxis política. 

 Ainda com relação aos conceitos de abertura e heterogeneidade, consideramos 

como férteis os resultados obtidos por meio do cotejo da obra gutiérriana com outras 

formas de expressões artísticas, literárias ou não, com ênfase para o diálogo estabelecido 

com os também cubanos Zoé Valdés e Senel Paz. De mesmo modo, ainda que 

discordemos do seu posicionamento, pontuamos a relevância das ponderações do 

musicólogo cubano Leonardo Acosa como contraponto aos posicionamentos 

apresentados por Gutiérrez e pelos demais escritores cubanos elencados em nossas 

discussões. 

 Os pressupostos teóricos de Octavio Paz acerca dos conceitos de analogia, ironia 

e ritmo foram de relevância fulcral para a estruturação da nossa pesquisa. Sendo um 

pesquisador latino-americano, Paz forneceu-nos base para ponderar de maneira sensível 

sobre as questões pertinentes ao contexto histórico, político e social cubano. De mesmo 

modo, a presença constante do teórico ao largo das nossas discussões emoldurou um 

quadro gratificante entre agentes das artes de Cuba e México, pintura que pode ser 

realçada por meio da inclusão do também mexicano Álvaro Carrillo, que figura como 

homenageado por meio da adoção de Gutiérrez do bolero Sabor a mí para nomear a parte 

derradeira da Trilogía sucia de La Habana.      

 Sendo o ano de 1959, concernente à composição do bolero de Carríllo e à vitória 

dos insurgentes da Revolução Cubana, demarcado como o momento de transição do 

tempo do sabor para o tempo do dessabor, trouxemos como questão de fechamento da 

nossa pesquisa a leitura gutiérriana acerca do quadro pintado pelo Governo 

Revolucionário sobre a história oficial cubana. Desse modo, realizamos uma breve 

travessia pela narrativa de El Rey de La Habana, segunda obra em prosa de Gutiérrez, 

com o objetivo de dar prosseguimento ao confronto de perspectivas levantadas no 

decorrer das obras do escritor cubano e trazer a voga suas críticas ao valor de verdade 

atribuído ao discurso oficial. 
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Nesse direcionamento, as discussões levantadas por Didi-Huberman, em A 

sobrevivência dos Vaga-lumes, e a imagem do objeto defeituoso de Eneida Maria de 

Souza, em Tempo de Pós-crítica, assumiram os papéis de contornos imagéticos para que 

melhor pudéssemos explanar as questões erguidas por Gutiérrez. Assim, por meio das 

ideias de lampejos diminutos dos vagalumes caribenhos e de sombras, ou rachaduras, que 

atravessam a pretensa totalidade dos modelos autoritários, apresentamos o quadro 

alternativo do escritor cubano acerca da Cuba no período pós-Revolução, sinalizando para 

os traços de incongruência entre a práxis política do Governo Revolucionário e as vidas 

cotidianas dos atores sociais da ilha caribenha, denunciados pelo romancista,    

 Como fruto colhido para pesquisas vindouras, destacamos que o trabalho com as 

composições musicais de Álvaro Carríllo e Richard Wagner possibilitou-nos aceder 

ampla flexibilidade nas leituras dos contextos cubanos pré e pós Revolução. Logo, 

sinalizamos a rota sinérgica entre música e literatura como um viés fértil para os estudos 

acerca da obra de Gutiérrez, visto que é de grande recorrência na escrita gutiérriana o 

amparo em referências musicais para potencializar os afetos que galvanizam os 

personagens dos romances, temática sob a qual pretendemos nos dedicar no processo de 

doutoramento. 

 Nesse viés, partiremos do direcionamento de que atualizando o passado por força 

da presentificação, a música é apresentada nos romances de Gutiérrez como a força 

rítmica que conduz os atores sociais pelas rotas dos sabores e dissabores da vida. Assim, 

seja por meio da interpretação visceral da ópera de Richard Wagner, pelo cantarolar 

apaixonado do bolero de Carríllo ou pela constatação das “atrações eletromagnéticas” 

entre samba e bolero, Gutiérrez evoca a música como veículo de conversão de ritmo em 

forma, logo, um mecanismo de tradução dos afetos aprazíveis e desagradáveis que 

atravessam os corpos dos personagens.   
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