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Iqwtos, fins de 1987. O escritor Mario Vargas Llosa, presumível 
candidato à presidência do Peru, retorna a seu país, depois de mais um 
período de exílio voluntário na Europa. No grandioso cenário da sel
va amazônica, que escolhe como palco de seu reencontro com sua 
pátria e com seu povo, diante da multidão reunida para ouvi-lo -
esperando talvez escutar a palavra libertad o escritor lê, durante duas 
horas, seu romance E/ hablador 2: 

Vine a Firenze para olvidarme por un tiempo del Perú y 
de los peruanos y he aguí que el malhadado país me salió 
al encuentro de la manera más inesperada. Había visitado 
la reconstruída casa de Dante, la iglesita de San Martino 
dei V escovo y la callejuela donde la leyenda dice que aquél 
vio por primera vez a Beatrice, cuando, en el pasaje de 
Santa Margherita, una vitrina me paró en seco: arcos, fle
chas, u11 remo labrado, un cántaro con dibujos geométri
cos y un n1aniquí embutido en una cushma de algodón 
silvestre. Pero fueron tres o cuatro fotografías las que tne 
delvolvieron, de golpe, el sabor de la selva pentana. Los 
anchos ríos, los corpulentos árboles, las frágiles canoas, 
las endebles cabanas sobre pilotes y los ahnácigos de 

1 Ver G UTI J�RREZ, J\ngcla. flflf:gas l.Josr1 e o tOI/Jrmre pos.ríl'rl rlr1 /lf!�élical...ttlilltJ.; Fortnlcza:EUFC; 

Rio de J anciro: Seu c Lct ras, 1996, para anais a1nplo conhcclnlcnto do te tua. 

2 Cf. VARC;AS LLOSA, Álvaro. E/ dia/Jin en rampa1itJ. f\ladri: EJ País/ Aguilar, 1991, p.19. 
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hotnbres y 1nujeres, setnidcsnudos y pintarrajeados, 
conten1plándon1e fijan1ente desde sus cartoJjnas brillantes.3 

o episódio do romance encena o encontro do personagem

escritor de E/ hablador com seu país, visto através do cristal de uma 

vitrine que expõe sua face primitiva à cidade-símbolo do refinamento 

artístico europeu, Florença. Ao transpor a tJitrine barreira invisível a 

separar cidade e selva, europeu e americano, civilizado e bárbaro 0 

personagem-escritor sabe que frustrará um projeto de gozo estético, 0 

de desfrutar do patritnônio cultural europeu, tnetonimizado na ex

pressão "ler Dante y Machiavelli y ver pintura renacentista". Sabe tam

bétn que provocará "una de esas discretas hecatotnbes"4 que viram 

sua vida de cabeça para baixo: hecatotnbe-metáfora hiperbólica do 

dilaceramento que sofre o personagem-escritor em sua viagem à pró
pria metnória de narrador civilizado em busca do machiguenga ancestral, 
contador de histórias e construtor da história de seu povo. 

Ao ler E/ hablador como discurso de retornado5, Vargas Llosa 
assume a escrita do personagem-escritor e a fala do ha b/a dor-machiguenga, 
emprestando ainda maior ambigüidade ao contrato de leitura desse ro
mance. Ao ler para um público amazônico uma história que se passa, 
em grande parte, na Amazônia, narrada alternadatnente por um perso
nagetn-escritor, cujas experiências de vida se identificam com as do 
escritor Vargas Llosa, até mesmo nos contactos com os arquétipos 
amazônicos dos personagens vargasllosianos de LA casa t•erde, e por um 
personagem-hab/adorque conta a história de utn povo amazônico a esse 
povo, o romancista tece uma teia intricada com fios da ficção e da 
realidade. Dentro dessa teia, enredam-se a atuação dos personagens
escritores e faladores imersos nas histórias d o  p aís da ficção 
vargasllosiana e a atuação do escritor-personagem qt1e, pelo portão da 
Amazônia, falando a seu povo, itnerge na história de seu país. 

3 
4 
5 
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Lin1a, junho de 1990. O escritor Mario Vargas Llosa, candidato 
à presjdência do Peru, encerra sua catnpanha política com uma mensa-

, -
gen1 a naçao: 

' 

El Perú es cotno un libro. Un antiguo y hertnoso libro sin 

acabar. I-Iay en él páginas bellisimas que nos hablan de una 
gran civilización levantada por peruanos en el mismísimo 
techo del tnundo, páginas escritas en las piedras de Machu 
Piccl1u y Chavín, en las telas de Nazca y Paracas, en el oro 
y la plata del incario. Hay páginas de valor, como aquellas 
que escribieron la nave de Grau y el sable de Bolognesi. 6 

1\s páginas escritas em pedras, em tecidos, em ouro e prata, às 
páginas escritas cotn o corte das naves no mar e dos sabres em carne, 
. , . , . . JUntara o escritor as paginas escritas com sua palavra? O escritor o 
retornado deseja inscrever-se no livro-pátrio como personagem que 
fala, porta-,roz do povo, tal como seu personagem-hablador que, branco 
e judeu, duplamente estrangeiro entre os machiguengas, torna-se o 
kenkitsatatsin·ra desse povo: sua memória, seu bardo Homero tribal. 
O fazedor de histórias se metamorfoseia em fazedor de história. 

Do vocábulo latino jabulato0 oris, derivam falador e fabulador 
em português (hablador, fabttlador em castelhano). A etimologia co
tnutn às duas palavras acentua o ponto de convergência entre duas 
atitudes existenciais de Vargas Llosa: a do homem que fala e a do 
hotnem que fabula. Etn um recorte só possível para efeito de análise, 
dividatnos o indivisível, para examinar Vargas Llosa-falador, em sua 
imagem n1ultifacetada e intelectual: jornalista, orador político, 
crítico literário e de arte. Ainda através da fala o conhecemos, aparen
temente setn disfarces ficcionais. Seus artigos periodísticos, seus dis
cursos políticos, seus textos de crítica literária e artística, sua palavra 
aliada à sua imagem transtnitida pela tnídia, mestno quando não assu
tnem as formas tradicionais da autobiografia e do tnemorialismo, re
velam-no enquanto homem e escritor e inscreven1-no como perso
nagetn da cultura de seu tempo e da história de seu país. 

6 VAR<;AS LL<)SA apud VAR<�AS LL<)SA. Álvaro. E/ diablo r11 campaiia, p.206-207. 

305 



• 

Etn conhecida entrevista a Ricardo Setti, Vargas lJosa fala explicita

tnente sobre a questão autobiográfica: ''A autobiografia tnais autêntica de 

un1 ron1ancista são seus rotnances".7 Porétn, se confere 1naior autenticida

de autobiográfica ao romance o que nos autoriza a ler seus rotnances 

como ficções autobiográficas , o escritor desautoriza a leitura ingénua dos 

dados autobiográficos de seus romances: "o narrador de utna história não é 
nunca o autor, ainda quando apareça com o notne, o sobrenotne e a própria 

vida do autor. É sempre uma invenção, sempre alguém em quem o autor se 

transforma". R Na intersecção de afirmações aparentetnente contraditórias 

- a autobiografia está no rotnance e o rotnance inventa a história do autor 
-, percebemos o ângulo de leitura do elemento autobiográfico na ficção 
vargasllosiana: ele existe como palimpsesto, sob a ilusão de real da ficção. 

Ao contrário do fabulador ficcionista e dramaturgo que trata 
de mascarar e pôr véus em suas revelações autobiográficas, o falador apre
senta uma vocação impudica para o desnudamento confessional. Sabemos 
que não é fenômeno apenas contemporâneo o afã confessional de escritores. 
Memórias, cartas, diários, autobiografias constituem alternativas de escrita 
para poetas, dramaturgos e ficcionistas da literatura ocidental, dando motivo 
ao florescimento de um ramo especializado de estudos literários dedicado à 
chamada escnta do ett. Atualmente, esse afã ganha novas dimensões através do 
efeito multiplicador da mídia. Assim, a imagem iconográfica, gestual, a pró
pria entonação de voz do escritor consagrado, seu modo de vestir, suas 
preferências de leitura, seu pensamento político, enfim, sua imagem pública 
pode ter mais ampla divulgação do que sua obra literária. 

Revela-se o escritor não somente ao número limitado de seus 
leitores, mas a um sem número de espectadores ouvintes leitores dos ' ' 

tneios de comunicação de massa. Mario Vargas Uosa encontra-se entre 
esses escritores contemporâneos, que, ao se tornarem celebridades in
ternacionais, dispõem, na expressão do próprio escritor peruano, de 
uma tribuna a midia para veicularem suas opiniões. Desse tnodo, 
Vargas Llosa tem-se confessado através de fortnas atnplamente difun
didas, como artigos periodísticos, reportagens, n1anifestos, discursos, 

7 

8 
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tnensagens, polên1icas, debates politicas e, especialtnente, através de 
� � 

un1 gcnero conten1poraneo a entrevista. 
Considerat11os agui a entrevista, jornalística ou não, cotno uma vari

ante da correspondência pelo estatuto cotnutn de diálogo não-ficci�nal 
e de 11arrativa do eu encontrando etn sua base a tnesma característica 
essencial de reciprocidade que Foucault9 percebe na correspondência. Pen
samos ser possível creditar à entrevista o que Wander Miranda destaca na 
correspondê11cia, a partir da análise de Foucault, ou seja, "a abertura que o 
etnissor oferece ao outro, para que ele o enxergue na sua intimidade". 10 

No caso da entrevista, pluraliza-se o outro Qeitores, ouvintes, espectado
res), funcionando o entrevistador como intermediário. 

i\létn da função de desnudamento confessional, como resposta 
aos interesses e à curiosidade de críticos e de leitores, as entrevistas 
com Vargas Llosa revelam, preponderantemente, a autocontemplação 
literária do autor, através de referências às suas obras, em especial, à 
sua gênese, e às suas leituras. Mostram o escritor diante da criação de 
seu mundo ficcional, o que equivale a colocar em cena seus demonios 
pessoais, históricos ou culturais e o seu modo de saquea,; 1 a realidade. 

Já nos escritos jornalísticos que cotnpõem os três volumes de 
Contra viento y marea, o tema dominante é o do escritor afrontando o -
tnundo, para ser fiel à sua vocação. Se "dicen más sobre quién los 
escribió" do que sobre autores e temas tratados, por outro lado, podem 
ser lidos "como un documental sobre los mitos, utopías, entusiasmos, 
querellas, esperanzas, fanatismos y brutalidades entre los que vivía un 
latinoamericano en las décadas del sesenta y del setenta" .12 A relativi
dade da distinção entre discurso memorialistico e discurso autobiográ
fico, no caso dessas coletâneas, torna-se óbvia: há textos que podem 
ser lidos metonirnicamente como a trajetória do intelectual latino-ame
ricano e há textos que individualizam a experiência de Vargas Uosa. 

<J Cf. ?\IIRANI)A, \XIandcr Melo. Corpo.r e.rCTitos.Graciliano Ramos c Silviano Santiago. São 

PAULO: El)USP; Belo Hori7.ontc: Editora UFMG , p.28 .  

lO Ibidcm, p.2H. . . . . . . 
1 1  Cf. VARC.:1AS LLOSA, Nlario. Garda N/drq11ez: lu.rtont1 de 1111 dnCJdlfJ.Barcclona: Setx Barral, 

1971, p.Bó c 1 02. . 
12 V AR(; AS LLC)SA, ?\�brio. Co11lrt1 t·irnlo )' fll(lrra (1962-1 982). Barcelona: Sctx Barra), 1 983, 

p. 11 c 9. 
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Apesar de ter anunciado, anos atrás, em citada entrevista com Setti, 

que só escreYeria suas memórias, ao chegar a
.
os �etenta ou setenta e cinco 

ru1os de idade, quando teria alcançado o equili1,no para fazer um balanço 

sereno da vidat3, Vargas Llosa, cotn cinqüenta e sete anos, publica, aos 57 
anos um volutnoso livro de metnórias, E/ pez en e/ ág11a. O livro, escrito e ' 

publicado após sua derrota eleitoral, 
.
põe e� co�tra�te sua for��a!ão literária 

e sua ação política, unidas as duas na mtençao luctfenna e n1esstaruca da cons

trução de um novo tnundo. A adesão ao pensamento liberal, apaixonada

mente defendida nesse livro, já se delineara em artigos e depoimentos políti

cos do escritor, alétn de sua participação em debates dessa natureza, expres

sando o já tradicional (e aqui não dizemos fatal) itinerário do intelectual latino-

atnericano do socialismo ao liberalismo. 
Bordeando, pois, a obra escriturai de Vargas Llosa, seus textos 

ficcionais e dramáticos, multiplicam-se esses otttros textos não-ficcionais, 
muitos sem contornos bem definidos de gênero e de tipo de discurso. 
Limitam-se com a história, com a antropologia, com a política, com a 
crônica, com a crítica de arte e de literatura. Através do trânsito que 
estabelecem entre si e com os textos ficcionais do próprio autor, dese
nha-se utna rede de significações que amplia os significados de cada 
texto e constrói um amplo textum, urdido, assim, com textos e sombras 
de textos (textos ausentes que se projetam sobre o texto que está sendo 
lido), compondo o livro inacabado do escritor-personagem Vargas Llosa. 

A contra-partida da auto-imagem de Vargas Llosa como o 
retornado, o-que-vem-de-fora, é a imagem de pituco14, que lhe é atribuí
da por oposicionistas políticos, durante sua campanha como candidato 
à presidência do Peru (1988-1990). Descontado o acirramento da cam
panha em torno ao problema racial (blanco x chino/ cholo15), \rale o epíteto 

13 Cf. SETII. Com,ersas com r/argas Uosa, p.76. 
14 Pituro: "Persona de hucna posición social, caracterizada por su frh· olidad" . ALVAREZ 

�ITA, Juan. Diccionario de perllanismfJS. L ima: Studium, s/ d [ 1990?),p.425; "en general. 
pttuco se refiere más precisamente a los criollos que, adcn1ás de �dinerados, combinan 
cn su conducta lo transnacional y lo aristocrático ( ... ) Ser pituco cs una fortna de ser 
huachaf� que �1ario Vargas Llosa pasó por alto en su excel ente artículo 'Un champancito, · 
hermantt ,, l) EC R E' C' ()RI E'l 1· · · ..., 

" 0 : 1 ' • apren( tz de bnqo y d curandero cluno. p.� . 
15 C/;o/o: Mcstlzo de sangre europca c indígcnaH. i\L\';\REZ \'lTA. Dirionrrdo dcpr.t'lttmÚfiiOS, 

P.201· "blanco e chc>lc> sc>rl tc't·mt'r1 · · 1 · · · 11 • 
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con10 identificador da condição diferencial que se estabelece entre o • 
escritor e seu povo. 

Na raiz de sua diferença, está o olhar estrangeiro do menino 
nascido e criado sen1 pai, sen1 pcítria chica, sem Pátria. Para o menino 
perua110 c1ue cl1ega en1 Cochabatnba, na Bolívia, aos dez meses de ida
de, Arequipa, orgulhosa ci11dad h/anca de fortes tradições regionalistas e 
11aciot1alistas, 011de nasceu, será apenas a terra da memória dos avós, 
tios e n1ãe. Não lhe caberá obedecer à tradição de arraigamento do 
arequipenho, advinda, talvez, das palavras de mando do Inca Mayta 
Capa c à sua tropa: "Ari quepay". 16 Ao contrário, conforme afirma na 
Sen1ana do Autor, em TYiadri, ''el mundo de los Andes, que es un mun
do que n1e fascina, ( . .. ) es un tnundo que he sentido siempre distan
te,,. 17 Sotnente aos nove anos, quando passa a morar com a família 
tnatert1a em Piura, no norte do Peru, conhece seu país, que amava com 
o patriotistno idealizado pela distância. Um ano depois de seu retorno 
ao Peru, conl1ece o pai que julgara morto, devendo aceitá-lo na dupla 
condição de pai e de vivo. 

, 

" �Este es tni hijo?".18 Diante do senhor que, melodramatica-
mente, se apresentava como seu pai, o menino de dez anos não pôde 
esconder sua decepção. Não conseguia coincidir a imagem do pai que 
julgara tnorto o garboso oficial de marinha que vivia em uma foto 
sobre sua mesinha de cabeceira com a presença do pai de carne e 

osso que via pela primeira vez. Esse pai usurpador e cruel interpõe-se 

entre ele e a mãe e retira-o do convívio de seus pais substitutivos o 

avô e os tios maternos. É o tormento de sua puberdade, não só pelo 

que faz como pelos sentimentos hostis que inspira no menino. Se o pai 

utna vez o elimina e à tnulher em efígie, recortando-os de umas fotos 

de fatnília ou cravando alfinetes em suas fotos19, o menino deseja 

eliminá-lo de sua vida, o gue lhe provoca remorsos e culpas. 

16 T 1 - ,}, ]· "St' 'ltt•·<1ac>s" (�f ()\'lEl)O José �fi,,.uel. A•fa1ifJ f/r1rocu Uo.ra: la raouçao ao espar, ,o . . , .. .... . , . . i • , � ... "> 

im•cndó11 de la rcrllirlad. Barcelona: Scix Barrai, 1982, p.19-20. 

17 Cf. JNSTITUTC) l)E CC)<)PERACJ()N IBEROArviERICANA. Je111a11a de a11tor: i\f,,n·o 

r, L 1 J.A 1 • ( .. 1ttum Hist'ánica/ Instituto de Cooperación lberonmcricana, 1985, argoJ ..trJ.ra. IYJaon: � l . ' . ' • · · 

p.3. 
1 H VARGAS LLOSA, Ivfario. E/ pcz en e/ ágr�t�, p.29. 

19 lbidctn, p.20. 
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Transferindo-se cotn os pais para Lüna, o rne11ino Mario inicia 

uma relação, no mínimo, conilitiva com o pai e com a caphal do país, 

imagens conjugadas em sua percepção infan�il: 
. � 

Conocí Lima cuando empezaba a deJar de ser n1no y es una 

ciudad que odié desde el primer instante porque en ella fuí bastante 

desdichado ( . . . ) Vivir con mi padre significó separartne de mis abuelos 

y tios y someterme a la disciplina de un hombre severísimo que era para 

rrú un desconocido. Mis primeros recuerdos de Lima están asociados a 
esta experiencia difícil. 20 

Revela-se cotno sintotnática dessa relação de atnor-ódio a Lima 

uma polêmica que se dá entre jornais e revistas limenhos, a partir des

sas declarações do escritor, consideradas desairosas à capital peruana. 

Um dos principais jornais da cidade, La Prensa, em seu editorial de 2 de 
maio de 1984, intitulado" �De veras, odia a Lima Mario Vargas Llosa?", 
comenta a declaração do escritor, ao jornal madrilenho E/ País, de que 
odiara Lima, desde que a conhecera. Historiando as glórias da Tres Veces 
Coronada, o editorialista lança-se em defesa da cidade, apoiado na invo
cação de damas coloniais, como a poderosa Perricholi, amante do vice
rei Amat, e a mística Santa Rosa, e de grandes feitos republicanos, como 
a resistência ao invasor chileno, em 1881. Admoesta, ainda, o escritor: 

"porque se le quiere y se le estima, de cuidar la lengua para no incurrir 
en deslices como el que ahora, muy a nuestro pesar, nos ocupa". 21 

Dias depois, a 5 de maio, a revista semanal Caretas, no artigo 
"Los perros y la ciudad", retifica os dados sobre a citada declaração de 
Vargas Llosa, dizendo tratar-se de conferência intitulada "El país de las 
mil caras", publicada por E/ País (abril de 1984) e, anteriormente, por 
Caretas, em 12 de dezembro de 1983.22 O articulista na defesa do escri-' 

tor, põe em destaque dois outros temas também relevantes para a 
abordagem da relação de Vargas Uosa com seu país: o primeiro é a 

"huachafería que trató de malquistar a Vargas Llosa con Litna"; o se-

20 VARG AS UJOSA. Co11trt1 t.'ienlo .Y maret�, } , p.208. 
21 �DEVERAS, odia a Lima Mario Vargas Llosa? La Pren.ra, uma, 2 may. 1984, p.IO. 
22 LOS PE�OS Y la ciuda�l (Mar de fondo). Careta.r, Lilna, p.20, 5 rnny.1984 .. O artigo já 

f�ra a�tcrtor�cntc publtcado pelo New York Times Aftlgtl�./llr., cn1 20-11-1983, com o 
titulo A pa�ston for Peru'', como podemos verificar a partir de inforn1açôes contidas 
cm Contra vten/() .Y marea, 3, p.l O, colctânt!a onde está reproduzido. 
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gundo, o "n1acartisn1o,, e o "colonialistno tnental"23• Os dois tetnas 
conjugan1-se na adn1issão in1plícita da vigência de um nacionalismo 
provinciano e restritivo24 que pern1eia o olhar nacional e a itnagem de 
Vargas Llosa. "-

Essa in1agetn de Vargas Llosa como o homem que fala demais 
transparece en1 outras ocasiões na itnprensa peruana como, por exem
plo, quando o ron1ancista en1preende viagem de retorno à Europa, de
pois da derrota sofrida nas urnas. Um articulista, em tom matizado de 
censura e an1eaça, diz: "Ojalá que nada de lo dicho por él pueda signi
ficar echar sotnbras sobre el Perú porque la verdad que daiiaría a nuestro 
país ( . . .  ) pero a él lo sepultaría moralmente"25, demonstrando visível 
preocupação, de um lado, com o olhar europeu e, do outro, com o 
poder da fatna de Vargas Llosa, embutida aí também a constatação da 
sua diferença (falador, famoso, não-nacionalista) . Sua imagem de fala
dor fatnoso acaba sendo para muitos, como para Mirko Lauer, o dado 
tnais itnportante de sua figura literária: "su fama mundial ( . . .  ) ha supe
rado largamente su importancia como narrador de la realidad perua
na".26 Ou seja, paira sobre sua capacidade de forjador de peruanidade, 
através da literatura (de fabulador) , a força de um presuntivo e perigoso 
estrangeirismo, armado de fama e audiência mundial (de falador) . 

Em conhecido episódio, o da queima de exemplares de La ciudad 
y los perros, no Colegio Militar Leoncio Prado, revela-se a mesma atitude, 
pois, cotno relata Vargas Llosa a Günter W Lorenz, seu livro foi quei
tnado por ser antipafliota, porque "revelava ao público não peruano 

d 
. 

" 27 o f 
.., 

problemas que se ever1am tratar em casa . ato expoe um enga-
no muitas vezes repetido por leitores de Vargas Llosa, o de confundir 

23 Ibidem. 
24 Excn1p lifiqucrnos coan o repúdio gue o cscr �t

,
or peruano sofre por ter �edi��do e 

assinado 0 manife sto conciliatório "Declarac1on sobre la guerra dei Pac1fico , em 

conjunto com intelectuai s peruanos e chilenos, em 1979, durante os inflamados festejos 

patrióticos, nos dois países, pe lo centenário dessa guerra. Na ocasião, \7�rgas L losa �h�ga 

a ser �1cusado infonnalmcntc de traidor da pátria . Cf. INSTITUTO DE C...OOPERACION 

IBE ROAt\�fE RICA NA. JriiJtma de rmtor: ,\{alio r ,.argas Llosa, p.89-90. 

25 l)ONLUPE RCO. Con1entarios. Hqy, Lin1a, 3 oct. 1987. Local, p .4. 

26 LAUER l\1irko. El libera l in1aginario.�1ario Varga s  Llosa político en los at1os 80. ln: . 

El . . �J 1 J 't . t E"scr1'tc>a·cs }' 11oHticos cn e1 Pcni dd siglo XX. Lin1a: �1osca Azul, s1uo uc a 1 era ura. . · · 
1989, p.117 t 0 • ' ' La 0 p , dA 

27 \'A RC;AS LLOSA apud LC)RENZ, Günter. J)w/ogo to111 a A111erua tnltl. anoran1a c 

urna literatura do futuro. São Paulo: E.P. U., 1973, p.l46. 
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ficção e realidade, atribuindo valor documental a
_ 
su�s obras fic�ionais. 

11estno ressalvando 0 equívoco provocado pela ilusao referencial, que • 
0 reaüstno da 1naior parte de seus rotnances tnstaura, perJnanece nítida 

a intenção do escritor de ressuscitar e exorcizar, através de múltiplos 

disfarces, a cruel experiência de sua vida escolar sob regime militar. 

1\ entrada da adolescência, Vargas Llosa enfrenta um doloroso 

rito de iniciação: o abandono do território materno e o ingresso no 

território paterno. Como um judeu na diáspora, vivera até então e m  

terras provisórias, mas na segurança e posse de utn mínimo território . , . 
próprio a fanúlia da mãe. Ao entrar no terr1tor1o paterno a casa 
sob rígida disciplina do pai, o colégio militar como extensão dessa au
toridade, a cidade de Lima, aprisionando seus habitantes pela constante 
neblina enfim o Peru autoritário é confinado por círculos concên-' ' 

tricos, a girarem em torno da figura do pai e das entidades que o repre-
sentam. Como Sérgio, que perde suas madeixas às portas do Ateneu, o 
menino abandona o mundo fe1ninino de sua infância, para ingressar no 
mundo masculino do pai. Entre os min1os feminis que deve deixar, por 
ordem do pai, à porta da nova vida, estão os dotes literários que amea
çam sua hombría. 

' 

A imagem de Lima assim formada na sua percepção infantil, 
Vargas Llosa adulto concilia a imagem da cidade desenhada com cores 
cruéis por Salazar Bondy, em Lima la horn'ble. De um poema de César 
Moro, datado de Litna la horn'ble, Salazar Bondy retoma o epíteto como 
título do livro em que contrapõe à Litna idealizada a "Lima real, sucia y 
enconada".28 Insurgindo-se contra a nostalgia utópica do passado co
lonial limenho que, segundo Salazar Bondy, impõe-se à cidade "con un 
insoslayable propósito embotador, antinacional y recalcitrante", esse 
escritor procura "desmentir la Arcadia Colonial"29, para dar lugar à 
cidade real com seus problemas e com a possibilidade de que, coloca-

28 V ARGAS LLOSA, Mario. Contra vicnft) y marca, 3 (1964-1988)Lima: Pdsa, 1990, p.21 1. No 
entanto� en1 peça teatral de 1993, o escritor delega a un1 personagen1 estrangeiro, prof. 
Brundlt, a defesa de Lima colonial, metonimizada em seus balcôes. Transfere, também, 
ao personagem, a complexidade de sentimentos que a cidade lhe inspira: '';'\ pesar de lo 
n1altratada gue estás, todavía te an1o ( . .. ) así eres, putanilla". ''ARGJ\S LLOS.\. �brio. E/ 
loco de __ lo.r balcrmes. Barcelona: Scix Barrai, 1993, p.20. 

29 SALAZAR BC)NI)Y, Sebastián . Uma la bonible. �léxico: Em, 1985, p.l O c l :�. 
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dos en1 evidência, possatn ser solucionados. 
J\inda no texto "l�l país de las mil caras", Vargas Llosa, depois 

de reconhecer c1ue Litna se t:ransfortnou na verdadeira capital do Peru, 
"porque ahora tod;s las gentes y los probletnas del país están represen
tados e11 ella'', an1plia o ân1bito de sua relação conflituosa com Lima, 
atribuindo-a ao Peru e cotnparando-a a uma doença e ao adultério: 

El Peru es para mí una especie de enfermedad incurable 
y tni relación con él es intensa, áspera, llena de la 
violencia que caracteriza a la pasión . . .  tnás adulterina 
q u e  conyugal :  es d ecir, impregnada d e  r e c eio s,  
apasionatnento y furores. 30 

Além da vontade consciente de unir-se a outras vozes críticas, 
como a de Salazar Bondy, para dizer não às mentiras mistificadoras, 
acobertadoras das desigualdades e injustiças sociais do país, Vargas 
Uosa deixa entrever em seus escritos não-ficcionais a persistência de 
sua relação desarmoniosa com o Peru, surgida da não-coincidência entre 
a versão idealizada que dele construíra em seu exílio infantil e a face 
brutal de sua realidade de pátria-pai. Semelhante a Moacir, o primeiro 
tnestiço cearense que, levado para o exílio europeu, metamorforiza o 
escritor brasileiro30, o escritor Vargas Llosa metonimiza o escritor lati
no-americano. Personagem do romantismo novecentista e escritor con
temporâneo coincidem, assim, na orfandade e no desenraizamento que 
a condição de exilado evidencia. 

Paris, janeiro de 19 58. Quando o jovem Mario desembarca 
etn Paris, para desfrutar utn prêtnio literário que lhe dá direito a 
permanecer um tnês na capital francesa, não encontra utna cidade 
desconhecida. O menino Mario, em seu primeiro, involuntário e 
insabido exílio nos Andes bolivianos, já conhecia Paris, tantas 'rezes a 
percorrera, acompanhando as andanças e peripécias de Atos, Portos, 
Aran1is e do gascão D'Artagnan. 

30 \TJ\RGJ\S LLOSA. Co11ll'lJ l'iciiiO.J' tJ/tll'{'tt, �' p.210 c 218. 
31 Cf. SÜSSEI<J N l). TrJI J3raril, qual rol!llJIIte( U 111a ideologia estética e sua história: o 

Naturalisn1o. Rio de Janeiro: Achinn1�, 19H4, p.l96-197. 
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"És e era el 111undo de Proust'', p�nsaba, alelado, aungue 
no había leído aún tu una linea de A lc1 reciJerche r/11 le1np.r perd11• 
Todo 1ne pareció bello, incotnparabletnente, deslumbran
te. Era un tnétcque desvergonzado. 

Sentia que ésta era mi ciudad: aquí viviría, aguí escribiría, 
aquí echaría raíces y tne quedaría para sietnpre. ·�2 

Diferentemente desse deslumbramento descuidado da primeira 
visita a Paris, com regalias de convidado, o jovem Mario, de 23 anos, 
volta a Paris, no ano seguinte, para aí morar, trazendo na mão apenas 
uns manuscritos e, na cabeça, o sonho compartilhado com muitos ou
tros intelectuais latino-americanos de sua geração: vencer na capital do 
tnundo. Mas, como nos diz o próprio romancista, encontrou, então, 
"una ciudad que curiosamente combinaba estas dos títulos: la que ejercía 
el hechizo más irresistible para el resto del planeta y la más inhóspita 
para el méteque (lo que era yo)".33 

Mais tarde, nos anos sessenta, quando mora, em Londres, como 
professor universitário, revive, de modo quase exempl�r ou anedótico, 
a sensação de méteque que o acompanhara nos tempos parisienses. Como 
nos relata em depoimento datado de 1978, necessitando de um carpin
teiro para conserto de uma janela, conhece um artesão inglês, ruivo, 
muito comunicativo que, mostrando-se contrário aos modos arrogan
tes com que muitos de seus compatriotas tratam os índios, os 
paquistaneses ou os antilhanos, pergunta-se, enfim: "�Qué tenía un 
blanco que no tuviera un darkie?" E exemplifica com o caso dos dois, 
ele próprio e o escritor peruano que, se naquele momento se cortas
setn: '\�no lucirían nuestras sangres indiferenciabletnente rojas? Acaso 
no podian un hombre blanco y uno de calor simpatizar y entenderse 
como veníamos haciéndolo?" Compreendendo Vargas Llosa que, para 
o carpinteiro inglês, ele é utn negro "una variedad dentro de ese 
conglomerado de tinieblas hutnanas los 'oscuros' ", conclui que: 
"Siempre se es 'negro' de alguien".34 Mais recenteme11te, etn suas n1e
tnórias, referindo-se aos ressentimentos e cotnplexos sociais no Peru 

32 VARGAS LLOSA. E/ pcz cn e/ rígut�, p.459-460. 
3 3  YARC;AS LLC1SA. Contra t'Ü!IIIrJ)' marca, J, p.14. 

34 VARGAS LLC)SA. Contra tientrJ J' marr.a J, p.21. 
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- "enfern1edad nacional por antonotnásia" tnodifica a expressão 
para "sien1pre se es blanco o cholo de alguien". 35 � 

E fácil verificar que essa tese conclusiva resulta de sua experiên-
cia de vida: na Bolívia é peruano; em Piura, reconhecetn-lhe o sotaque 
serrano; n1e11Íno e joven1, etn Lin1a, sente-se estrangeiro: no colégio mi
litar e na universidade pública, ut.n branco entre cholos, em casa, um 
exilado da (atnília tnaterna; etn Paris, um méteque; em Londres, um ne

gro; entre os espanhóis, td Indio36; enfim, Vargas Llosa estrangeiro. 
I<.risteva observa cotn justeza que todas as definições de estran

geiro se estabelecetn através de negações, como se cotnprova na pró
pria definição: "Celui qui ne fait parti e du groupe, celui qui n" en esf pas, 
1'' autre"'37 • . A reiterada sensação de ser visto como alguém de fora e as 
repetidas tnanifestações de seus conterrâneos que apontam sua não
peruanidade são magnificadas pelo animtts combativo de Vargas Llosa. 
Sempre en,rolvido etn polêmicas, sempre redigindo manifestos e car
tas-abertas, setnpre contra viento y marea, confirma sua diferença e expõe
se a ser acusado de transformar suas disputas verbais em "versiones dei 
duelo en las novelas de caballería". 38 

A consciência de sua diferença parece ter sido, no entanto, a 
força impulsionadora da sua busca de identidade, como revela em en
trevista à revista brasileira Careta, em 1981: "descobri a América Latina 
na Europa ( . .. ) descobri que era mais que peruano, era utn latino-atne
ricano. ( . .. ) E descobri a literatura latino-americana".39 Durante os 
dezesseis anos em que vive quase ininterruptamente na Europa, de 19 58 
a 1974, Vargas Llosa amadurece sua carreira literária, construindo utn 
painel do Peru, visto de um lá que o faz, paradoxalmente, sentir-se 
próxitno da pátria. Conforme relata a Setti40 , a distância proporciona-

35 VARGAS LLC)SA. h/ pez en e/ ��Na, p.ll . 
36 Segundo Arrnas T\tarcello, o rotnancista espanhol Alfonso Grosso refere-se a \7argas 

Llosa cotno e/ Indio. Cf. J.J.ARMAS lYIARCELLO. T· á�rt.r IJosa: Elr,irio de escn'bil: l\1aclri: 

Temas de hoy, 1991, p. l 14. 
37 KRJSTEVA, Julia. É.'lrm�gcn ti IIOIIS-11/ei!les. Paris: G::lllitnard, 1991, p.1 06. 

38 J ,A UER. El libcr::ll itnaginario, p.l 06. 
39 VARGAS LLOSA apud ALENCAR, Manha e CC)�IPARATC), l)oc. �1ario Vnrgas 

Llosa, 0 escrjvinhador. Careta. A revista da intcli�ênc ia brasileira. São Paulo, ano lll, 

n.2751, 12 nov. 1981, p.lS. 
40 Cf. SETTl. CoiiJJCt'.ftlJ co11 f/a1:gas Uo.ra, p.93 . 
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da pelo exílio lhe permitiu a perspectiva de visão da rea]jdade "vertigi

nosa" e enriqueceu sua memória, quando esta procurou suprir o que 
lhe faltava do seu país. 

· 

Pablo Antonio Cuadra reflete sobre a CJuestão do exilio, encami-
nhando-se na mesn1a direção do escritor peruano, a partir da premissa 
de que "a Atnérica desenvolveu sua história entre a utopia e o exílio". 
Na sua perspectiva, o exílio pode corrigir a opacidade do olhar nativo 
utópico pela possibilidade de agregar-lhe o olhar estrangeiro, "para 
comparar, para ajuizar o próprio, para valorizar com maior clareza 0 

presente sobre o futuro"41• Consideramos que, se a instauração desse 
olhar duplo pode compensar uma miopia possível e não inevitável do 
olhar nativo, pode tatnbém itnpedir a tendência homogeneizante do 
olhar estrangeiro com relação a nosso continente. Lembremos com Mario 
Benedetti que, até as primeiras décadas do século XIX, "resultá más 
aglutinante para nuestra América la común presencia colonial de Espana 
que la hipotética afinidad entre un maya de Yucatán y un tehuelche de 
Patagonia"42 e ressalvemos como perigosa implicação dessa aglutinação 
o apagamento de nossas diferenças. 

Em diálogo com Günter Lorenz, Vargas Llosa analisa exaustiva
mente as razões do exílio voluntário de escritores peruanos, em seus 
aspectos literários, politicas e éticos, denunciando a tnarginalidade do 
escritor no Peru, ao enfatizar que "sem leitores, setn editores, sem pú
blico ( . . .  ) o escritor peruano tem trabalhado na mais lamentável solidão. 
Tem sido ( . . .  ) um exilado no seio de sua própria sociedade"43• Além 
dos tnotivos apontados por Vargas Llosa para seu exílio voluntário, um 
outro é sugerido pela imprensa peruana, ao afirmar que "muchas veces 
Europa ha sido para Mario Vargas Llosa el refugio que caltna sus cho
ques con el Perú"44• J\tfotivo semelhante é confessado pelo persona
gem-escritor de E/ hab/ador na abertura do romance, e sua postura, de 
alguma forma, é assumida pelo escritor-personagetn etn sua fala de 
retorno ao país: "Vine a Firenze para olvidartne por un tietnpo del Perú 

41 CUAl)RA, Pablo Antonio. Exílio vai contra utopia do poder. O Estado de Jtio Paulo, São 
Paulo, p.3, 4 ju1. 1989. Cultura. 

42 BE��DEl!l, �Iario. Temas y problemas . ln: FERNÁNDEZ t\f(JRF�(), César (Coord.) 
An;en�a l ..til ma e11 S/1 L..i!errtlura. T\léxico: Siglo \Tcintunn; Pnris;UNESCt), 1978, , p.J56. 

43 VARC,A� LLOSA apud L<)RENZ . Ditílr��o mm a Amétirr1 Lt1tinr1, p. 156. 
44 LA GUERRA dei fin dd n1ando. Carrta.r, Lirna, n. l 063,26 jun. 1989, p. ll . 
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y de los peruanos y h e aqui que e] n1alhadado país . . .  " 
No exílio europeu, mas in1erso no Peru da tnemória e do dese

jo, Vargas Llosa não só constrói a tnaior parte de sua obra de criação 
con1o elabora seu n1odelo de ('utn Peru possível". Ao retornar a seu 
país, cotno cat1didato à presidência da república, emerge do painel 
peruano que sua ficção desenha, trazendo nas tnãos e nos lábios seu 
projeto de futuro para utn Peru atado ao passado. 

Para que el Perú se vuelva eso [un país moderno y una grande 
potencia industrial], he abandonado mis libras, tni escritorio, la vocación 
que yo tanto �uno ( . . .  ) construyatnos ese país del que nos sentiremos 
orgullosos todos los peruanos. 45 

1\o pronunciar essas palavras finais no último debate em que 
participa como candidato à presidência do Peru, cotn o outro candida
to Alberto Fujünori, Vargas Uosa sublinha sua condição de escritor 
que faz um parêntese político em sua vida literária. Da mesma maneira, 
a carta que seu filho Gonzalo lhe envia de Londres, ao inteirar-se de 
sua derrota, no segundo turno das eleições presidenciais, repete idênti
ca atitude: "Bienvenido nuevamente, maestro, al lugar donde siempre 
perteneciste: tu escritorio". Argumenta que aí, lutando cotn seus demô
nios, continuará contribuindo para o progresso do Peru, "en la medida 
etn que tus libras representan, tnás que en ningún otro escritor, lo que 
tu tan correctatnente llatnaste 'una tentativa de corrección y cambio de 
la realidad'."46 Salienta que a contenda não se deu entre dois adversári

os políticos, tnas entre a política e a literatura, representando a derrota 

nas urnas utn triunfo da literatura. 
Se as citações nos parecem adequadas para ilustrar uma reflexão 

sobre a atuação política de Vargas Llosa cotno tnero parêntese em sua 
carreira literária, por outro lado, não anulam, tnas até explicatn a possi
bilidade de que sua atividade política tenha funcionado como un1a ex
pansão de sua atividade literária. Anteriormente à sua itnersão na polí
tica, Vargas Llosa setnpre sublinhara a própria itnagem de escritor 
flaubertiano, inteiramente voltado para a vocação literária exigentemente 
exclusivista. Vale tnesmo letnbrar episódio acontecido durante a Setna-

45 VARGJ\S LJ.OSA apud VARGJ\S LLOSJ\ c FUJ11\IORI. E/ r/cba/r..Litn-:t: Centro de de 

Invcstigaciôn de ln Univcrsidad dei Pncíftco, 1990, p.90. 

46 VARC;AS LL<)SA, c;onznlo -:tpud VARGAS LL<)SJ\, 1\lv-:tro. E/ dit1bln e11 ttJ/1/pmitl, .217. 
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na de Autor, e1n 1984, na capital espanhola, quando reage cotn. u1n " 

_ ·Qué horror! " à dúvida do editor Carlos Barrai de que, como 

R " bli d " ' '  47 epu ca e su pats . . . . 

Concomitantemente, porém, não abdtca de seus dtrettos ou de-

veres cívicos de usar a tribuna da fama, para manifestar-se politicamen

te. É possível acompanhar sua trajetória política através de seus pro

nunciamentos, partindo-se da atitude esquerdizante, dos anos sessenta, 

de apoio à Revolução Cubana e simpatia pelas idéias de Sartre, ao 

revisionismo dos anos 70, após o caso Padilla48 ,  e ao liberalismo dos 

anos 80. Em importante estudo literário sobre Vargas Llosa, publicado 

em 1989, Marie-Madeleine Gladieu observa que a hesitação entre a 
· ação literária "la protestation par 1' écriture" e a ação política 

transformara-se em uma nova obsessão para o escritor peruano.49 

À época do vaticínio de Barrai, Vargas Llosa já participara da 
controvertida Comissão Investigadora do Massacre de Uchuraccay e 
fora convidado ao cargo de Primeiro-Ministro do segundo governo 
Belaúnde. Posteriortnente, intensificara a publicação de artigos 
periodísticos sobre questões politicas do Peru50 , como a violência da 
repressão em cárceres peruanos e a decisão do governo de Alan García 
de estatizar bancos, companhias de seguros e instituições financeiras; 
divulg ara mensagens aos peruanos, como "En el torbellino de la 
historia", em que os exorta a não aceitarem essa medida anunciada por 
Alan, em razão das más conseqüências que daí poderiam advir para a 
detnocracia peruana, e "Por un Perú posible", em que propõe aos peru
anos "la cultura del éxito y no la de la envidia y la derrota". 51 

47 Cf. INSTITUTO DE COOPERACIÓN IBEROAtviERICANA. Jc!l;nlla de a111or: Alario 
Vcn:gas L/osa, p.1 1 .  

48 C) chamado "caso Padilla", em 1 97 1 ,  marca o início do desencontro de alguns 
intelectuais con1 Cuba pós-revolucionária: con1 a prisão c a confissão pública de culpa 
do poeta Hcrbcrto Padilla origina-se um debate ideológico c político de an1pla 
repercussão. Ver sobre a participação de \'argas Llosa no episódio: SETTI. Com'et:ras 
co111 Vm:gtJs I .Josc1, p.1 3  7-1 5 1  c ARMAS ivlA RCEI...LO. y.,·(JI:�tJ.r I.Jo.ra: r./ !'i cio di! esttibir. 
p.145- 1 59. 

4<) GLAI)_IEU, tvf�rie:�adcleine. 1\.ftJn'o T �u:�a.r Llo.rrJ. Paris: L'J-Iarmattan, 1 989p.1 49. 
50 Os artt�os pcrtodtsttcos que tratan1 dessas questões foran1 reproduzidos na colctànca 

Co11/ra /.'tento ) '  111tll"etl1 �, já citada. 
5 1  VARGAS LLC)SA. C"ntra J'ienlrJ)' ,,,,.ftl, 3, p.381-382 c 410. 
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Con1 o 1nesn1o barro con1 que Vargas Llosa constrói sua con
cepção do ron1a11cista en1 sua poética, constrói sua concepção do po
lítico en1 sua ética.: con1 o descontentatnento com a rebeldia com a ) ' 

atnbição luciferina. Cotno o ron1ancista, o político é aquele que, des-
COlltente con1 a realidade, intenta criar uma nova realidade substitutiva. 

Não nos cabe aqui analisar histórica ou politicamente a trajetória 
de Vargas Llosa cotno hotnetn público. Buscamos estabelecer um re
corte que nos pernuta verificar o grau de semelhança de sua imagem de 
escritor co111 sua in1agetn de político. Etn muitos mo

.
mentos de sua vida 

e de sua obra, as duas itnagens se entrelaçam, se emaranham, confun
dindo-se. Os textos literários de Vargas Uosa que tratam de questões 
politicas, Con!Jersación en La Catedral e Histon·a de Mayta, prestam-se ao 
jogo de espelhistno entre o politico e o escritor, ao delegarem a condu
ção da 11arrativa a personagens-escritores que saqueiam muitos traços 
autobiográficos de seu criador. 

O primeiro desses rotnances desencadeia apaixonada onda de 
revisionismo político na intelectualidade peruana, a partir da pergunta 
de Zavalita personagem que, cotno Vargas Llosa, estudou em San 
Marcos, participou de utna célula comunista nessa universidade e foi 
jornalista : "2En qué momento se había jodido el Perú?"52 Com títu
lo quase idêntico e referindo-se explicitamente à pergunta de Zavalita, 
vários intelectuais peruanos reúnetn em uma coletânea, ensaios que 
funcionam como resposta à indagação. 53 

Em análises políticas, surgidas após as eleições presidenciais de 
, 

1990, no Peru, como El diablo en campana de Alvaro Vargas Llosa, 
Elecciones 90 Den1onios y Redentores en e/ nuevo Pertí, de Degregori e � 
Grotnpone e, tnesmo, nas metnórias do escritor, estabelece-se utn jogo 

de extretna dubiedade entre o fazer literário e o fazer politico. Já  nos 

títulos dos livros de Álvaro e de Degregori e Grompone, delineia-se a 

intenção de relacionar as duas atividades. O título do relato de catnpa-
� 

.. nha, escrito pelo jornalista Álvaro Vargas Llosa, filho do escritor, pare-
ce referir-se a uma das epígrafes do livro "Vargas Llosa es el diablo" 
- de autoria de Genaro Ledestna, senador cotnunista. No entanto, ao 

52 VARGAS l.J. ... ( )SA, l\1ario. Com·tu:r(J{idn e11 UJ CtJtedral. Barcdona:Seix Barrai, 1 971� p.13. 

53 MJ LLA BA'fRES , Cnrlos(Ed.) T!.11 ljlft mome11to .re jodirJ e/ J>cní. IJtnn: l\1illa Ban·c!\, 1 99().. 
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pressupor a aceitação do que expressa, funda-se na 1�oética vargasllosiana 
que define 0 escritor e, em especial, o rotnancista, como J-Júcifer, 0 

anjo rebelde, criador de utn novo tnundo. 
O livro de Degregori e Grotnpone vai tnais além no relacio

namento explícito entre literatura e política. Começando no título, 

onde aparece a palavra de!JJonios, indiciadora da poética vargasllosiana, 
a partir da fatnosa polêtnica cotn Ángel Rama54 , continuando com o 
subtítulo "una tragedia en dos vueltas" e com alguns intertítulos, 

como "Historia de un deicidio" (parte do título de um ensaio de 
Vargas Llos a sobre a obra de García Márquez) , "l)iruanos, cara;.of" 
(palavras pronunciadas por um personagem de La ca.ra verde) . Além 
disso, a análise de Degregori cotneça com uma transcrição da página 
inicial de La casa verde seguida da indagação: "� Cómo el mismo que 
en L1 ca.ra verde dibujó un mundo de riquísima textura, pletórico de 
tnatices, pudo llegar a esta visión nai've, ingenua y paradojicamente 
premoderna (casi tnágica) de la modernidad y los países europeos?"55 
No desenvolvimento do texto de Degregori, Vargas Llosa falador e 
Vargas Llosa fabulador (usando aqui os dois adjetivos no sentido que 
precisamos no início deste capítulo) são exaustivamente cotejados, 
com franco desmerecimento para o primeiro. 

, 

Através do livro de Alvaro Vargas Llosa, conhecemos detalhes 
da catnpanha de seu pai, de seus discursos e posicionatnentos políticos. 
Já nas primeiras páginas do livro, o autor atribui um grande peso ao 
gosto pela aventura na �ecisão de Vargas Llosa de candidatar-se à pre
sidência do Peru, letnbrando que etn pequeno o escritor desejara ser 
um aventureiro e que terminara por viver apenas, como leitor e como 
autor, as aventuras vicarias que a literatura permite. Posteriortnente, em 

� . . , suas tnetnortas, o escritor corrobora a versão de Alvaro, ao declarar: 
"no descarto que en el fondo oscuro donde se traman nuestros actos, 

54 A poJên1ica travada nas páginas da revista �.\Iarcba, de 1\lontevidéu, de 111nio n �eten1bro 
de 1 972, foi postcriorn1cntc publicada cn1 RA l\11\, Angcl c \7.\RG AS LLOS. \, t\Iario. 
G'arcía J.\1árq11czy la problciJiática de la tUn'daBuenos Ait�s: Corrcgtdor-l\larcha, 1 97 3: os 
a r �gos �le Vargas Llosa fo�·am incluídos na coletàne:-t Contra t•ientn J' 111are11• 

55 l)Jc.GRbGORI, CARLOS tV AN. El aprendiz de brujo y cl curandcro chino. 
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fuera la tentación de la aventura, antes que ningun altruistno, lo que me 
en1pujara a la política profesional''.s6 , 

i\lvaro relata ainda vários episódios aparentetnente despidos 
de in1portância , tnas que adquiren1 relevo, ao seretn abordados cotno 
sit1ton1 á ticos da relação t]Ue se estabelece entre fatos de ordem literá
ria e de ordetn política, durante a campanha, e que explicam ou re
forçan1 a concepção da atividade política cotno desdobramento ou 
substituição por sen1elhança da atividade literária. Entre esses , os dois 
episódios de leitura de rotnances de Vargas Llosa: o primeiro, quan
do o fun1ro candidato à presidência do país lê seu romance E/ hablador 
em utn n1on1ento considerado pelos analistas políticos como o início 
de sua catnpanha eleitoral e o segundo, quando o governo de Alan 
García utiliza o canal estatal, na hora de maior audiência, para a leitu
ra de Elogio de la madra.rtra "en la voz de un locutor que pronunciaba ,  
con el ceno fruncido y aire de reprobación, cada una de las expresiones 
tn ás asadas dei texto".57 Em suas memórias, Vargas Llosa reconta o 
mesmo episódio, e11fatizando detalhes , como a realização de deba
tes, após a leitura do texto, entre psicólogos, sexólogos y sociólogos 
filiados ao partido do governo, o APRA. 58 

Entre outros acontecimentos que delatam a intenção de mesclar 
" 

fatos de ordem literária e fatos de ordem política, relatados por Alvaro 
Vargas Llosa, estão: a mobilização do mesmo governo para a formação 
de um comitê de damas para a defesa da honra da cidade de Madre de 
Dios contra o autor de Pantaleón y las visitadoras; a explícita aceitação 
pelo autor de E/ diablo en canpaiicl de que todos os êxitos literários de 
Vargas Llosa seriam politican1ente úteis ;  a promoção de um encontro 
de escritores e intelectuais convocados pelo tno,rimento Libertad e que 

" 

se transfortna, no dizer de Alvaro, "en aquel hervidero de ideas y pasión 
( . . .  ) convirtiéndose nuestro país por unas horas en teatro de los grandes 
acontecimientos contetnporáneos"; e, ainda, o encerramento da cam
panha com uma mensage1n literária de Vargas Llosa à nação "El 

56 VAR< ;AS LL<)SA. E/ pcz e11 el t{�lltl, p.46. Em entrevista com Sctti, ainda cm 1 986, \7argas 
Llosa já  afirmara: "As principais a\'cnturas seguramente cu as sonhei, cu as li, não u d e  
cn1uln-las". SEITJ. Com•et'Jtt.r co11J T�(u:gas Llostt, p. 1 22. 

57 VA RC ;AS LLC1SA, Álvaro. E/ dia/Jio r11 ca111pmla, p.70. 
58 VARC ;AS LL( )SA. E/ pcz r11 ri t{�lltl, p.419. 
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Perú es como un libro. Un antiguo y hermoso libro sin acabar" , que 
fi J C ). 59 

ternuna por conclamar os peruanos a escreveretn um 1na1 r e 12. 

}\ narração desses episódios indicia o desejo de sentir e mostrar 

a política e a literatura como atividades assemelhadas, irmanadas c até 

intercambiáveis. O que parecia um parêntese na vida de Vargas Llosa 

pode ser entendida como uma mutação natural ou como a possibilida

de de práxis de uma teoria: a literatura como a criação de um mundo 

fictício por um descontente com a realidade e a politica como a criação 

de utn mundo real por um descontente com a mesma realidade. Daí um 

certo tnessianistno perceptível no discurso politico de Vargas Llosa, 

que se confirma na frase vargasllosiana citada por D egregori: "los pa

íses europeos, que son los países libres, como en el que quiero convertir 

el Peru"60 ,  e que leva Degregori a comentar: "el tono que predomina es 
, 

el del elogio de la madrastra europea"61 • Alvaro Vargas Llosa corrobo-
ra a intenção messiânica do discurso político do pai, ao afirmar no 

relato da catnpanha: 
Mi padre quería llevar al Perú la onda expansiva de la libertad 

que en esos mismos meses tum baba el muro de Berlín, derrocaba una a 
una tantas dictaduras y convertia a la propiedad y la empresa en emble
mas de la nueva era. 62 

As memórias de Mario Vargas Llosa mostram cotno o fabulador, 
homo scriptor, criador de utna utopia, o novo mundo ficcional -
insidia-se no falador, homo politicus, os dois juntos no desejo de inscrever 

no livro inacabado do Peru a saga do escritor-personagetn. O título do 
livro, EI pez en el água, que enfatiza a relação do escritor com seu territó
rio, a dedicatória (aos amigos que atuaram em sua campanha eleitoral), 
a epígrafe (de Max Weber, sobre o iniludível pacto cotn o diabo que 
envolve quem se dedica à política) e as referê�cias repetidas à política 
fazem prever um texto dedicado à catarse pós-derrota eleitoral. O 
leitor encontra, no entanto, um texto mais cotnplexo: narrado etn 
contraponto, alternando capítulos que contatn a infância e a adolescên

cia do escritor (até 1958), com capítulos que contan1 sua catnpanha 

59 VARGAS LLC)SA, Álvaro. E/ diab/r, r11 campmia, p.IOS c 206-207. óO VA��A� :�LOS/\
. 
apud D

.
EGREGORI. El aprendi?. de brujo y cl curandcro chino. p.119. 

ó I l) E(, �EC, ORI . El �prcnd t :t� de brujo y c l  curandcro chino, p. l l 4. 
62 VARC ,AS LLC )SA, Alvaro. T:.l diablo '" rampmia, p.22. 
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politica (de 1987 a 1 990), apresenta retratos do escritor em duas fases 
de sua vida. 

D esenvolvendo-se sob a égide da reduplicação, o texto conta a 
can1panha política já contada por Álvaro, filho do escritor, em E/ diablo 
en campana; conta episódios da vida do autor já  contados em outras 
ficções, etn entrevistas e artigos e, enfim, conta as duas fases da vida do 
autor etn confronto uma cotn a outra. Ao longo dos vinte capítulos e 
das 541 páginas do livro, o jàb11lator, ho1110 scnptor, e o falador, o homo 
politic11s, buscatn utna difícil unidade, tertninando o escritor por admitir 
a pritnazia do pritneiro sobre o segundo. 

O conflito que se estabelece entre os dois esconde talvez o con
flito tnaior entre a sombra-ausente e a presença (in)desejada do pai, 

o jogo de sotnbras e luzes entre a imagem do pai real e a do pai ideali
zado. Quando o pequeno Mario deseja ser marino, o memorialista não 
se pergunta se esse desejo busca recuperar a imagem do pai man·no, que 
durante sua infância guardou seu sono, emoldurada, sobre sua mesa de 
cabeceira. Quando o jovem Mario se revolta contra qualquer tipo de 
tirania, não há atrás de seu botn combate a imagem do pai real que quer 
exorcizar? Quando se empenha em ser integralmente o que o pai não 
queria que ele fosse um poeta ou quando intenta ser para seu país 
o que o pai não foi para ele um pai, o pai da pátria , ele é o 
contrário; ele é, não sendo o modelo do pai. 

Nos capítulos que narram sua infância-adolescência, o autor deixa 
a tnemória mais livre para unir-se à fantasia, enquanto nos capítulos 
que tratatn da campanha politica, um afã de relatório prende a memória 
aos fatos ocorridos na vida real. As duas séries de capítulos mantêm 
entre si, no entanto, uma cutnplicidade que as torna textos duplicados: 
na primeira, avulta a questão da relação do memorialista com o pai, 
finalizando com o abandono do pai-Peru; na segunda, ressalta o desejo 
de ser o pai do Peru, construtor de utna pátria nova, finalizando com 
sua rejeição pelos ftlhos do Peru, os eleitores. O final do capítulo XX 
repete o final do capítulo XIX: a saída do país com destino à Europa. 
Ao deixar o Peru, o escritor tnaduro parece desistir de viver no Peru, 
para viver o Peru através da escrita. 

323 


	ACL_Literatura_Universal_00294
	ACL_Literatura_Universal_00295
	ACL_Literatura_Universal_00296
	ACL_Literatura_Universal_00297
	ACL_Literatura_Universal_00298
	ACL_Literatura_Universal_00299
	ACL_Literatura_Universal_00300
	ACL_Literatura_Universal_00301
	ACL_Literatura_Universal_00302
	ACL_Literatura_Universal_00303
	ACL_Literatura_Universal_00304
	ACL_Literatura_Universal_00305
	ACL_Literatura_Universal_00306
	ACL_Literatura_Universal_00307
	ACL_Literatura_Universal_00308
	ACL_Literatura_Universal_00309
	ACL_Literatura_Universal_00310
	ACL_Literatura_Universal_00311
	ACL_Literatura_Universal_00312
	ACL_Literatura_Universal_00313
	ACL_Literatura_Universal_00314

